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Beste KSA’ers en KSA-sympathisanten, we zijn reeds aan het einde gekomen
van de eerste helft van dit tot nu toe wederom fantastische jaar binnen de
KSA. Er zijn ondertussen al weer heel wat leuke activiteiten (jammer genoeg)
voorbij en daarom hebben we wederom een Klaroen klaar om jullie allen te
informeren over hoe alles er in de voorbij 2 maand is aan toe gegaan en welke
toffe activiteiten er helaas al achter de rug zijn. Wij wensen iedereen in deze
periode ook een vrolijk kerstfeest en gelukkig nieuwjaar toe van het hele KSA
Maldegem-team! 
Alvast veel leesplezier!
Aaron Van Acker
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Vriendjesdag
Op 18 november stond er een speciale activiteit op het programma van de KSA. Het
was namelijk vriendjesdag, een gebeurtenis die een goede KSA'er maar al te graag
bijwoont. Op vriendjesdag mag ieder KSA-lid een van zijn vriendjes meenemen naar
de KSA. Dit om hen te laten zien wat voor een leuke dingen we zo allemaal doen op
een doodgewone zaterdagnamiddag. Om al die vriendjes een super toffe namiddag
te doen beleven had de leiding dan ook 2 springkastelen opgezet en allerlei andere
leuke spelletjes voorbereid zoals dikke Berta, pleinspelletjes en zoveel meer. Zo
konden al die kindjes die voor de allereerste keer naar de KSA kwamen met hun eigen
ogen zien wat ze allemaal moeten missen!
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White Night

Dit jaar vond op vrijdag 2 december op de markt van Maldegem White Night opnieuw
plaats. Ook wij waren dit jaar uiteraard weer van de partij om te helpen bij dit
feestelijke gebeuren. White Night is een evenement waarbij iedereen al een beetje in
de eindejaarsfeer kan komen. Kerstbomen, goede muziek, koetsen, verlichting en een
hapje en een drankje konden dan natuurlijk niet onderbreken. Zelfs de Sint en zijn
zwarte pieten kwamen eens op bezoek. Voor de kinderen hadden ze nog iets speciaals
in petto. Wijzelf bakten er heerlijke hamburgers en braadworsten die zeker
geapprecieerd werden door het volk dat het centrum van Maldegem vulde.

Een sfeerfoto van de KSA op White Night.
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Sinterklaasfeestje
Op 2 december besloot de Sint naar goede gewoonte dit jaar ook weer eens bezoek te
brengen bij de KSA. Naar jaarlijkse gewoonte kwam hij om te kijken wie er al dan niet
braaf was geweest dit jaar en om alle kindjes te trakteren op een zakje vol lekkers die
de goede Sint vanuit Spanje speciaal voor de kinderen had meegebracht. Tenminste
als alle kindjes wel braaf waren geweest dit jaar... De piepedollen en speelvogels
hadden speciaal voor de Sint een zelfineengeknutseld schoentje gemaakt wat de Sint
natuurlijk vulde met blijdschap. Na een leuke namiddag vol leiuke spelletjes en
tekeningen maken overliep de Sint samen met zijn pieten in zijn boek of alle kindjes
inderdaad wel braaf waren geweest, maar dat was inderdaad zo het geval. De Sint kon
dus met een gerust hard weer op pad om de laatste voorbereidingen te treffen voor 6
december. Hij liet ons weten volgend jaar sowieso nog eens langs te komen naar de
KSA als iedereen even braaf blijft als het afgelopen jaar.
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Enkele foto’s van het bezoek van de Sint in de KSA-lokalen
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Ook dit jaar organiseerden we weer onze traditionele ouderavond waarbij we onze
befaamde stoverij met frieten klaar maakten. Op voorhand waren we al druk in de
weer om alles tot in de puntjes te regelen: de lichten ophangen, de bar maken, tafels
en stoelen zetten, de decoratie en natuurlijk ook de stoverij met veel liefde te
bereiden. Op 25 november was het dan zo ver, we waren helemaal volgeboekt met
tal van leden en hun ouders die van plan waren een fantastische avond te beleven.
Op voorhand konden ze genieten van een glaasje cava of fruitsap om daarna aan tafel
te gaan. Terwijl waren we achter de schermen druk bezig met de frietjes te bakken
waarna iedereen om zijn beurt om een heerlijk bord stoverij met frieten te komen.
Om af te sluiten hadden we nog een heus dessertbuffet in elkaar gestoken met
allerlei taarten, koekjes, snoep en andere lekkernijen. Tijdens en na het eten kon
iedereen genieten van de foto’s die de voorbije kampen en activiteiten gemaakt
werden. Als extraatje organiseerden we nog een tombola waarbij iedereen zijn geluk
op de proef kon stellen. Wij kijken er in ieder geval op terug als een geslaagde editie
en hopen dat iedereen volgend jaar weer van de partij zal zijn!
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Kerstfeestje
In het weekend van 16 en 17 december stond nog een klepper van een activiteit
binnen de KSA op het programma. Het was dat weekend tijd voor het jaarlijkse
kertsfeestje! Op zaterdag kwamen de piepedollen, speelvogels, krabbekoningen
en knapen in grote getalen naar de KSA-lokalen om de kertsfeer al wat op te
doen. Tijdens deze leuke namiddag keken de piepedollen naar een film,
speelden de speelvogels muzikaal pakket en werden er tal van andere leuke
spelletjes gespeeld door de krabbekoningen en knapen. Uiteindelijk ontving
iedereen ook een leuk cadeautje dat ze konden meenemen naar huis en was er
natuurlijk nog tijd om buiten te ravotten. Speciaal voor deze gelegenheid had de
leiding ook voor lekkere pannekoeken en warme chocolademelk gezorgd. Nadat
iedereen zijn lekkere pannekoek op had gegeten en zijn chocolademelk had
gedronken werd er nog even buiten gespeeld. Aangezien dit helaas al weer de
laatste activiteit van het semester was... Hopelijk zien we jullie in februari weer
allemaal terug  .
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RAADSELS
Wat vind je wel in december, maar niet in de andere maanden van het jaar?
De letter d
Waar gaat een sneeuwman dansen?
Op een sneeuwbal.

MOPJES
Een man wordt beschuldigd van diefstal en moet voor de rechter komen. Rechter: "Hoe
komt u aan al die nieuwe kerstspullen?" Verdachte: "Ik heb heel vroeg kerstinkopen
gedaan, edelachtbare!" Rechter: "Hoe vroeg dan?" Verdachte: "Een uur voordat de
winkel openging!"
Wat zei de kleine kaars tegen de grote kaars?
Ik ga vanavond uit.
Robin komt thuis met een slecht kerstrapport. Vader zegt: "Dit is een pak slaag
waard." "Vind ik ook." zegt Robin. "Kom, ik weet waar de meester woont."
De Kerstman en Sinterklaas zitten gezamenlijk aan de bar.
Zegt Sinterklaas tegen de Kerstman: "Doe mij eens een biertje."
Waarop de Kerstman zegt: "Ik ben Sinterklaas niet!"

De Kerstman en Sinterklaas zitten gezamenlijk aan de bar.
Zegt Sinterklaas tegen de Kerstman: "Doe mij eens een biertje."
Waarop de Kerstman zegt: "Ik ben Sinterklaas niet!"
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Verjaardagskalender
NOVEMBER
SIEMEN
BLANKAERT
Robbe
Devriendt
SAM
OOSTERLYNCK
Rémy
JOOS
VAN DE
THOMAS STEENE
JORNE
POLLET
MATHIAS MARCLÉ

DECEMBER
EMIEL
TIMO
LOUIS
LUCAS
KOBE
LOUIS
MILAN
THOMAS

05/11/1998
10/11/2004
12/11/2010
15/11/2010

LEIDING
KNAPEN
PIEPEDOLLEN
PIEPEDOLLEN

15/11/1994 LEIDING
21/11/2008 SPEELVOGELS
29/11/2001 HERNIEUWERS

02/12/2005
02/12/2003
03/12/2010
05/12/2007
06/12/2005
09/12/1999
16/12/2002
17/12/1996

KNAPEN
JONGHERNIEUWERS
PIEPEDOLLEN
KRABBEKONINGEN
KNAPEN
LEIDING
JONGHERNIEUWERS
LEIDING

ROBBE
MATHIEU

LIPPENS
DUMON
VAGENENDE
DE LOOF
VAN DE WALLE
DE BRUYCKERE
ROELS
MAENHOUT
VAN DER
JEUGHT
CLICTEUR

17/12/2009
17/12/2001

GERT
BRYAN

HUYGHE
PAUWELS

21/12/1992
23/12/2007

JEROEN

SYS
VAN
MALDEGEM

30/12/1992

PIEPEDOLLEN
HERNIEUWERS
ONDERSTEUNENDE
LEDEN
KRABBEKONINGEN
ONDERSTEUNENDE
LEDEN

31/12/2003

KNAPEN

KARSTEN
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