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Woord vooraf
Beste KSA’ers en KSA-sympathisanten
Het lijkt wel eeuwen geleden dat we de vorige klaroen hebben
opgestuurd. Hoewel de hele wereld op zijn kop stond en alles stilviel,
geven we jullie toch graag nog eens een update over wat er zich
allemaal binnen KSA Maldegem afspeelt!
We hebben eens te meer Carnaval gewonnen in februari. In deze
Klaroen zullen we dan ook uitgebreid verslag geven over die
overwinning. Daarna viel alles echter wat stil… We moesten onze
activiteiten afgelasten, maar ook ons feestweekend, Krabberweekend,
Minikamp en Knapendriedaagse vielen in het water.
(Wees gerust, dat maken we volgend jaar méér dan goed!)
Na een lange lente vol binnen zitten, kregen we toch nog groen licht
voor onze zomerkampen. Natuurlijk schoten we direct in actie! Alle
voorbereidingen werden getroffen om er een ongelooflijk leuk en
veilig kamp van te maken.
Daarnaast zijn we er ook in geslaagd om onze jaarlijkse wijnverkoop
toch nog te laten doorgaan. Tot eind juli kunnen we jullie voorzien van
de perfecte witte, rode of rosé wijn (of cava)!
In deze Klaroen blikken we even terug, maar kijken we vooral vooruit.
We zitten vol enthousiasme en barsten van de leuke ideeën voor
activiteiten. We hopen jullie dan ook allemaal snel terug te zien op
kamp!
Veel leesplezier!
Jules De Bruyckere
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Carnaval

Om jaarlijkse tradities niet te verbreken, schreven we ons ook dit jaar
in voor de 2 carnavalstoeten te Maldegem. We wilden er weer een
onvergetelijke, spectaculaire editie van maken. Hiervoor vormden we
ook dit jaar weer een ijzersterk team met de Gidsen. Zij verzorgden
de prachtige kostuums en dansjes. Terwijl hielden wij ons bezig met de
verscheidene attributen en het bouwen van een schitterende wagen.
We vonden na wat zoeken het perfecte thema voor dit jaar: “een reis
rond de wereld”. Al snel kwamen heel wat ideeën naar boven. Wat er
precies op de wagen gebouwd moest worden, was natuurlijk een groot
vraagteken. Er moet iets lokaal op terug te vinden zijn, een monument
dat wereldwijd verspreid staat en iets van in de nabijgelegen landen.
De keuze voor de Salomon van Maldegem na te maken was snel
gemaakt. De triomfbogen zijn dan weer terug te vinden in
verschillende landen. Een nabijgelegen monument die iedereen goed
herkent was wat moeilijker te vinden. Omdat er geen keuze gemaakt
kon worden tussen “de Toren van Pisa” en “de Big Ben”, hebben we
beslist om ze beide te maken.
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Ook was er inspiratie genoeg voor het ontwerpen van de pakjes. Zo
reisden we naar het verre Oosten met een Chinese draak, trotseerden
we de kou met de Eskimo’s en gingen we naar Egypte met de
mummies.
Aangezien een groot deel van onze leiding student is, moesten we
onze plannen nog even opbergen in de kast tot na de examens.
Gelukkig kon het deel van de leiding dat al werkt, de wagen al wat
vorm geven tussen het werken door. Direct na de examens (en een
kleine maand voor carnaval) schoten we officieel in gang. We spraken
af met enkele leiders en maakten de lokalen klaar voor een van onze
drukste weken van het jaar. Het benodigde materiaal was al snel
verzameld en ook onze moed raapten we bijeen. Met onze to-do lijst
en een doel voor ogen, werkten we elke dag van zonsopgang tot
zonsondergang.
Ook was het zeer
belangrijk dat we
de kwaliteit niet uit
het oog verloren.
Daarom
vergeleken
we
onze Salomon met
deze voor het
gemeentehuis.
Mooi hé. Ook wij
staan nog steeds
versteld van het indrukwekkende resultaat.
Na heel wat timmeren, verven, zagen en papier-maché’en haalden we
de perfectionist in ons naar boven en werkten alles tot in de puntjes af
van de wieldoppen tot de kleinste details op de monumenten. Een
paar leiders kwamen met het geniale idee om de pakjes wat meer
leven in te blazen en maakten zo een levensechte Chinese draak.
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We zetten alles op alles om alle projecten op tijd af te krijgen en zo
mooi mogelijk te maken. De gidsen hadden ondertussen ook druk door
gewerkt om alle kostuums op tijd af te krijgen. De dag voor carnaval
werden de laatste dingen geschilderd en ruimden we onze lokalen op.
We kropen vroeg in ons bed om zeker goed uitgerust te zijn voor de
volgende dag.
Eindelijk was het zover, zondag 23 februari, de dag van carnaval.
Helaas voorspelde het weer niet veel goed. Toch sprak de leiding al
vroeg af in de lokalen om de laatste aanpassingen te maken en alles
voor te bereiden voor jullie komst. We wachtten in volle spanning af
toen we het nieuws kregen van de gemeente dat de middagstoet niet
zou doorgaan door de hevige wind, voor de avondstoet was er geen
probleem. We namen allerlei maatregelen om veiligheid te
garanderen, zoals alle monumenten verstevigen, waarna we de ouders
verwittigden dat de leden zeker mochten meelopen in de avondstoet.
Na deze kleine tegenslag gingen we druk verder aan het werk.
Iedereen werd geschminkt en we er moesten heel wat dansjes
aangeleerd worden. Bijna iedereen wist de ingeoefende dansjes nog
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en met onze enorme stoet, deden we vele mensen in het publiek
plezier. Iedereen zong, sprong, danste en riep de longen uit zijn lijf de
hele stoet lang, waarvoor dank! Dit heeft duidelijk geloond, want toen
we na de stoet de uitslag hoorden, barstte er een groot feest los: “KSA
en GIDSEN MALDEGEM hebben gewonnen!” voor het tweede jaar op
rij.
Iedereen bedankt voor de massale opkomst. Meer foto’s van carnaval
vindt u op de facebookpagina van KSA Maldegem. Aan iedereen: tot
volgend jaar!
Mathieu
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Wijnverkoop
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Klein kamp
Waarheen?
Klein kamp 2020 gaat door in Branst! Branst, gelegen in de uithoek
van de provincie Antwerpen, is een gehucht van Bornem dat
welbekend staat voor de fameuze Dodentocht. Het jeugdhuis waar we
in verblijven is de thuisbasis van Chiro Branst. Deze liggen aan de rand
van de dorpskern en aanliggend is er een bos, veel speel- en
sportterreinen waar de piepedollen, speelvogels en krabbers zich
volledig in zullen kunnen uitleven!

Er zijn meerdere slaapzalen, maar er zijn geen bedden voorzien in het
kamphuis. Daarom vragen we aan iedereen om een luchtmatras,
slaapzak en kussen mee te nemen (zie verder in de materiaallijst bij
het hoofdstuk ‘wat meedoen?’). Verder is er een uitgebreide keuken
waarin de fourage lekker kan koken.

Wanneer?
Het kamp vindt plaats van maandag 10 tot en met maandag 17
augustus.
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Voor wie?
Elk jaar nodigen we onze drie jongste bans uit: de piepedollen,
speelvogels en krabbekoningen voor dit spetterend kamp.

Vertrek en vervoer?
Zoals ieder jaar gaan we met het openbaarvervoer naar het
kamphuis. We verzamelen allemaal in het station van Aalter op
maandag 10 augustus (het uur wordt nog meegedeeld). Na de
laatste afscheidsknuffels te geven aan de mama en papa vertrekken
we met de trein op kamp! We komen toe aan de kerk van Branst en
na een kleine wandeling zijn we bij ons kamphuis. Om het vertrek zo
gemakkelijk mogelijk te laten verlopen, vragen we om de bagage al
op vrijdag 7 augustus om 17u naar onze KSA lokalen te brengen.
Zo kunnen we deze alvast inladen en kunnen we zaterdagochtend
rustig afscheid nemen en vertrekken.
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Activiteiten?
Zoals ieder jaar zijn onze dagen goed gevuld met een tal van
activiteiten. Zo hebben we activiteiten vol actie zoals ons traditioneel
voetbaltoernooi om te kijken wie de beste voetballers zijn onder ons
en wie het best als team kan spelen. Stratego, dorp- en bosspellen zijn
ook van de partij. Door de locatie dicht bij de bossen zal ieder spel
zeker even spannend blijven. Natuurlijk verkennen we ook de streek
zelf door onze wandelschoenen aan te trekken en op tocht te gaan. Zo
doen we eerst een verkenningstocht om mooie plekjes te vinden voor
onze dauwtocht. Op dauwtocht staan we iets vroeger op en eten we
croque-monsieurs. Dagtocht zal onze grootste tocht zijn en dan stappen
we naar een heus tropisch zwembad dus vergeet zeker je zwembroek
niet mee te brengen. Als afsluiter van het kamp maken we een groots
maar veilig kampvuur waarbij we elkaar onze beste moppen, verhalen
en toneeltjes opvoeren.

Leiding?
Dit jaar is Axel De Schinkel, leider van de speelvogels, kampleider van
klein kamp. Dit wil zeggen dat Axel het kamp regelt, van de
verschillende activiteiten tot het vervoer. Hij wordt ondersteund door
een groep enthousiaste leiders waaronder de vaste leiding ploeg,
interim-leiding (leiding in spe) & de fourage. Kortom alles komt
helemaal in orde! Dus zoals ze zeggen in Antwerpen: “smout moar uw
kittn!” want dit klein kamp wordt één om in te kaderen! Ik kijk er alvast
naar uit, jij ook?

Brieven opsturen?
Brieven kunnen altijd naar het volgende adres gestuurd worden:
“Naam zoon”
Den Biste, Chirolokalen Branst
Riddermoerstraat 15
2880 BRANST
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Groot kamp

Waarheen?
Groot kamp gaat dit jaar door in Wirtzfeld (Luik), dicht gelegen bij de
Duitse grens op een mooie open weide tussen de bossen. Ons
kampterrein ligt in een prachtige streek die klaar is om door ons
verkend te worden! Op amper 4 km van het kampterrein ligt het meer
van Bütgenbach dat maar liefst 120 hectare groot is. Een paar
zwembandjes zijn dus zeker geen overbodige luxe. Vergeet ook jullie
camouflage kledij niet, ons kampterrein ligt namelijk vlak naast de
militaire basis van Elsenborn waar Kamp Waes plaats vond.
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Voor wie?
Elk jaar nodigen we onze 3 oudste bans uit: de Knapen,
Jonghernieuwers en Hernieuwers voor dit avontuurlijke kamp.

Wanneer?
Het kamp vindt plaats van maandag 20 tot en met donderdag 30 juli.

Vertrek en vervoer?
We spreken af op 20 juli om 9u00
STIPT aan de KSA lokalen! Daar
volgt een eerste formatie om de
aanwezigheden te checken en
daarna een knuffel te geven aan
mama en papa voor we ons tien
dagen lang gaan amuseren in
Wirtzfeld!
We rijden heen en terug met de bus. Vergeet zeker jullie
identiteitskaart en medische fiche niet mee te brengen, ook een goed
humeur is altijd welkom!

Activiteiten?
Op groot kamp kunnen we opnieuw back to basics gaan! We koken
elke middag ons eigen potje op onze zelfgemaakte kookvuren en
snelkokers. We zetten zelf onze tenten op en sjorren onze bedden. Een
verfrissende duik nemen in omliggende rivieren mag er natuurlijk ook
niet aan ontbreken! We doen ook tal van niet te ontbrekende
activiteiten op groot kamp! Zoals schriktocht, nachtstratego, dauwtocht,
twee- en driedaagse, voetbaltoernooi, paracommandopiste, zweethut
en nog veel meer!
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Leiding?
Dit jaar zal onze Bondsleider Arthur De Bruyckere, leider van de
Hernieuwers, de taak van kampleider op zich nemen. De leidingsploeg
en fourage zal hem hierin helpen om het volledige kamp in goede
banen te leiden.

Brieven opsturen?
Brieven kunnen altijd naar het volgende adres gestuurd worden:
“Naam zoon”
Wirtzfeld, Jensit 49/51
B-4760 Büllingen.
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Wat meedoen?
Algemeen:
Eetgerief
•
•
•
•
•
•

Gamel of bord (1 voor soep, 1 voor hoofdgerecht)
Drinkbeker
Bestek (mes, vork, lepel)
3 keukenhanddoeken
1 stuk eten voor de fourage (bv. charcuterie of beleg)
Lunchpakket voor de eerste middag

Kledij
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ondergoed
Sokken
Zakdoeken
Sportieve kledij (shorts, sportschoenen)
Broeken (lang en kort)
Zwemgerief en waterschoenen
Regenkledij en laarzen
Warme trui
T-shirts (vergeet je KSA T-shirt en je sjaaltje niet)
Petje tegen de zonneslag en zonnecrème

Wasgerief
•
•
•
•
•

Handdoek, washandjes, badhanddoek
Linnen wasbakje
Tandenborstel, tandpasta, bekertje
Kam
Shampoo en douchegel
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Allerlei
•
•
•
•
•
•
•
•

Identiteitskaart
MEDISCHE FICHE
Slaapzak
Zak voor vuil linnen
Zaklamp
Drinkbus
Schrijfgerief, postzegels, enveloppen en schrijfpapier
Compeedpleisters voor de voeten

Radio’s, vuurwerk, messen, alcohol,... zijn niet toegelaten op kamp.
Drugs op kamp betekent onmiddellijk terug naar huis! Ook je GSM
laat je beter thuis, in dringende gevallen kan er altijd via de leiding
contact worden opgenomen met de ouders.
Overdreven snoepen kan niet op kamp. We proberen iedere dag een
evenwichtige maaltijd klaar te maken. We zullen controleren op
snoepen en wat als teveel wordt bevonden, zal aan de kant gehouden
worden.

Bijkomend voor klein kamp:
•
•
•
•
•

Luchtmatras
Kussen
Onderlaken
Een beetje zakgeld om een snoepje te kopen op dagtocht
GEEN GSM

De bagage moet afgegeven worden op vrijdag 9 augustus om 17u
aan onze KSA lokalen.
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Bijkomend voor groot kamp:
• Stevig touw (hoe soepeler hoe beter, vinger dik, ongeveer 25
meter lang)
• Luchtmatras, eventueel matje voor tweedaagse
• Waterdichte schoenen
• Aardappelmesje
• 4 stoffen herbruikbare mondmaskers (elk met hun eigen
enveloppe)
• 3 keukenhanddoek die weg mag na kamp
• Luchtmatras, zwemband, … voor in het meer
• Zakgeld om iets te kopen
• Op Groot kamp doe je best een grote rugzak (GEEN VALIES)
voor uw bagage en een kleine rugzak voor tweedaagse. Vul je
rugzak zoals op onderstaande afbeelding staat aangegeven.
Het is belangrijk dat je al uw bagage zelf kan dragen.
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Uit het archief
Voor elke Klaroen duiken wij in ons archief om jullie een blik te geven
in de rijke geschiedenis vaan onze KSA. Het kan gaan om een
interessant artikel, grappig tekstje, een aantal foto’s…
Voor deze klaroen hebben we een menu gevonden van een klein
kamp van 1979!
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Tekeningen, raadsels en mopjes
Het zit op een paard en heeft spijt. Wat is het?
Oplossing: Zorry

Het is wit en staat in de hoek ?
Oplossing: Een gestrafte frigo

Er zitten 2 Nederlanders op een tandem zegt de achterste tegen de
voorste: ik haal je zo in.

Pim zegt tegen zijn vader: ‘Pap, ik ga trouwen.’ ‘Met wie dan?’ vraagt
vader. ‘Met oma’, zegt Pim. Pims vader kijkt hem verbaasd aan. ‘Dat
kan toch niet’, zegt hij. ‘Dat is mijn moeder!’ Waarop Pim boos zegt:
'Nou en, jij bent ook met mijn moeder getrouwd!’

Jantje vraagt aan de meester: 'Wat is de laatste letter van het
alfabet?' ‘De 'Z', antwoordt de meester. Zegt Jantje: ‘Nee, de laatste
letter van "alfabet" is de T!'

Er waren 2 aardappelen en de ene was aan het huilen. De ene
aardappel vroeg aan de andere: "Waarom huil je?", en de
aardappel antwoordde: "Mijn vader zit in de puree!"
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1. Tweemaandelijks boekje om iedereen te informeren van de KSAhoogtepunten
2. Leden in de 2de jongste ban zijn …
3. Zij mogen voor het eerst mee op groot kamp
4. De KSA bevindt zich in de gemeente …
5. Zij gaan voor de laatste keer mee op klein kamp
6. Dit kamp wordt georganiseerd voor de jongste bans
7. De eerste jaren als KSA-lid ben je een …
8. Dit jaar wonnen we carnaval. Dit deden we samen met …
9. Op dit kamp wordt er in tenten geslapen
10. De … zorgt voor het lekkere eten op alle kampen
11. Dit kamp wordt georganiseerd zodat piepedollen en speelvogels
2 dagen kamp kunnen uitproberen
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Verjaardagskalender
April
Emile Braet

04/04/2004

Hernieuwers

Stef De Pauw

07/04/2009

Krabbekoningen

Mathis Tysebaert

09/04/2008

Krabbekoningen

Emile Goethals

10/04/2013

Piepedollen

Luca De Mey

13/04/2013

Piepedollen

Jos Swankaert

15/04/2007

Knapen

Andreas Van Landuyt

18/04/2011

Speelvogels

Jens Blondeel

19/04/1995

Leiding

Lothar Coene

20/04/2010

Speelvogels

Ibe Blomme

24/04/2008

Krabbekoningen

Jules De Bruyckere

01/05/1998

Leiding

Aaron Storme

02/05/2013

Piepedollen

Emile Henneman

05/05/2006

Knapen

Brenn Van Maldegem

06/05/2005

Jonghernieuwer

Lander De Coninck

07/05/2006

Knapen

Roel Van Hulle

11/05/2010

Speelvogels

Ilyan Coppé

14/05/2010

Speelvogels

Achilles Himschoot

18/05/2010

Speelvogels

Mei
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Willem De Bruyckere

19/05/2003

Hernieuwers

Maurits Maertens

20/05/2009

Krabbekoningen

Merlijn Custers

25/05/2008

Krabbekoningen

Sichon Huysser

27/05/2005

Jonghernieuwers

Arne De Croock

27/05/2005

Jonghernieuwers

Guust De Baere

29/05/2006

Knapen

Quinten De Smet

30/05/2003

Hernieuwers

Miel Decroock

31/05/2008

Krabbekoningen

Arthon Van Den Bossche

31/05/2000

Leiding

Leandro van Assche

01/06/2012

Piepedollen

Toon Swankaert

08/06/2010

Speelvogels

Robbe Verbeke

24/06/2005

Jonghernieuwers

Michiel Verborgt

26/06/1995

Leiding

Milan De Schinkel

28/06/2000

Leiding

Emmanuel Renalda

30/06/2011

Speelvogels

Thijs Bogaerts

30/06/2009

Krabbekoningen

Juni
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Juli
Lenn De Muynck

03/07/2009

Krabbekoningen

Louis Timmerman

03/07/2009

Krabbekoningen

Noah Boerjan

03/07/2007

Knapen

Seth Van Hulle

15/07/2008

Krabbekoningen

Lenn De Pré

18/07/2013

Piepedollen

Xenn Goemaere

18/07/2010

Speelvogels

Baptiste Martens

20/07/2006

Knapen

Luiz Boerjan

20/07/2005

Jonghernieuwers

Andres Claeys

28/07/2009

Krabbekoningen

Valentijn Renalda

29/07/2010

Speelvogels

Medard De Baere

31/07/2003

Hernieuwers

Manu Van De Ginste

02/08/2003

Hernieuwers

Felix Van Daele

08/08/2009

Krabbekoningen

Achiel Sesier

10/08/2008

Krabbekoningen

Daan Van Kerschaver

10/08/1999

Leiding

Guilaume Trenson

21/08/2009

Krabbekoningen

Lucas Vanheule

23/08/2006

Knapen

Tuur Goemaere

29/08/2001

Leiding

Sel Goemaere

29/08/2001

Leiding

Augustus
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September
Bengt Claeys

05/09/2006

Knapen

August Sesier

06/09/2012

Piepedollen

Robbe Dhoore

09/09/2011

Speelvogels

Luca Van Assche

20/09/2009

Krabbekoningen

Mats Lippens

23/09/2008

Krabbekoningen

Quinten Van De Wynckel

26/09/2013

Piepedollen

Robbe Beernaert

29/09/2003

Hernieuwers
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