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 Woord vooraf   
Beste KSA’ers en KSA-sympathisanten, het is alweer december, dit 

betekent dat we aan het einde zijn gekomen van de eerste helft van 

ons KSA-jaar. November en december zaten boordevol met leuke 

activiteiten, die wij hier even samenvatten in deze editie. 

 

Alvast veel leesplezier en namens het hele KSA-team een Vrolijk 

Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar! 

 

Jules De Bruyckere 
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 Vriendjesdag 
Op zaterdag 17 november 

stond er een speciale 

activiteit op het programma 

van de KSA. Het was 

namelijk tijd voor onze 

jaarlijkse vriendjesdag, een 

activiteit die je als echte 

KSA'er niet wil missen. Op 

vriendjesdag mag ieder 

KSA-lid een van zijn beste vriendjes meenemen naar de KSA. Dit om 

hen te laten zien welke leuke activiteiten wij iedere zaterdagmiddag 

voor hen in petto hebben. Om al die vriendjes een super toffe 

namiddag te doen beleven had de leiding 3 springkastelen voorzien 

met dank aan Spring Spring en springkastelen Maenhout. Naast deze 

springkastelen zorgden we ook nog voor tal van andere spelletjes 

zoals Twister en Mega Jenga, maar het absolute  hoogtepunt van de 

vriendjesdag was ongetwijfeld het super leuke parcours dat we voor 

jullie in elkaar hadden gestoken. Na deze vermoeiende spelletjes was 

het tijd voor een pauze waarbij iedereen 

voorzien werd van een koekje en een 

drankje. Nadat iedereen dit  verorberd 

had, kon iedereen nog even helemaal 

losgaan op de springkastelen, met de 

reuzespelen of op het parcours. Om 17 u 

kwam er spijtig genoeg een einde aan 

de vriendjesdag. Wij hopen dat we na 

deze activiteit tal van nieuwe, 

enthousiaste KSA-leden mogen 

verwelkomen.  

Mathias Marclé 
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  Frieten met stoverij 
Het was weer eens een 

geslaagde ouderavond dit jaar! 

We konden allemaal weer 

genieten van onze traditionele 

en befaamde stoverij met 

frieten. Ook dit jaar werden er 

veel voorbereidingen getroffen 

om alles piekfijn in orde te 

krijgen: grote kuis, de lichten 

ophangen, de bar maken, tafels 

en stoelen zetten, de decoratie 

en natuurlijk ook de stoverij met 

veel liefde te bereiden. De 

avond zelf werd goed ingezet. 

De mensen konden genieten van 

een glaasje cava of fruitsap om 

daarna aan tafel aan te schuiven. Terwijl waren we achter de 

schermen druk bezig met het bakken van de frietjes. Iedereen kon om 

zijn beurt om een heerlijk bord stoverij met frieten komen. Tijdens en 

na het eten kon iedereen genieten van de leuke foto’s die de voorbije 

kampen en activiteiten gemaakt werden. Om af te sluiten hadden we 

nog een heus dessertbuffet in elkaar gestoken met allerlei taarten, 

koekjes, snoep, chocolade en andere lekkernijen. We bedanken graag 

onze ouders en medeleiders voor het verzorgen van deze desserts.  

Voor ons was het een editie om trots op te zijn en wij hopen dat ook u 

volgend jaar weer van de partij zal zijn!  

Axel De Schinkel 
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 Sinterklaasfeestje 

Op 1 december 

besloot de Sint naar 

goede gewoonte dit 

jaar ook weer een 

bezoek te brengen 

aan de KSA. De Sint 

kwam met zijn 

zwarte piet kijken 

wie er het hele jaar 

door braaf was 

geweest. Er werd 

dan ook besloten welke kindjes getrakteerd werden op een zakje vol 

lekkers en wie misschien mee moest in de zak van Sinterklaas. We 

hebben er natuurlijk voor gezorgd dat de Sint zo warm mogelijk 

onthaald werd in onze lokalen. Hiervoor hebben onze brave leden 

eerst nog een mooie tekening gemaakt en zongen we luidkeels de 

mooiste liedjes over de Sint. Ook hadden we nog tal van leuke 

spelletjes voorzien. Na een leuke namiddag overliep de Sint samen 

met zijn piet in zijn boek of alle kindjes en leiders wel braaf waren 

geweest, gelukkig had iedereen ook dit jaar zijn best gedaan en 

werden we allemaal getrakteerd op koekjes en chocolade. De Sint kon 

dus met een gerust hart weer op pad om de laatste voorbereidingen 

te treffen voor 6 december. Hij liet ons weten volgend jaar sowieso 

opnieuw langs te komen als iedereen even braaf blijft als het 

afgelopen jaar. 

Mathias Marclé 
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 Kerstfeestje 
Op vrijdag 14 en zaterdag 15 

december vierden we Kerst in de 

KSA-lokalen. Dit gaat traditioneel 

gepaard met het uitwisselen van de 

vele toffe cadeautjes. Er werd 

gequizd, gepokerd, getekend, we 

deden een stoelendans… er deed 

zelfs een muzikale pak de ronde. Dit 

allemaal om te ontdekken wie welk 

cadeautje mee naar huis zou nemen. 

Iedereen had het enorm naar zijn zin 

en als hoogtepunt van de activiteit 

had de leiding gezorgd voor 

pannenkoeken en warme 

chocolademelk om ons weer een beetje op te warmen. Bij de 

speelvogels was het een dubbel feest aangezien Robbe ook nog eens 

jarig was. Na de vele verschillende wedstrijden ontving iedereen zijn 

cadeau en 

speelden we nog 

even buiten. Het 

was een topper 

van formaat om  

het eerste  KSA-

semester af te 

sluiten!  

 

Jules De 

Bruyckere 
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 Uit het archief 
Na lang weggeweest doet deze rubriek eindelijk weer zijn intrede in 

de Klaroen. Voor elke Klaroen zullen wij in ons archief duiken 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…  

Deze keer kozen we voor het “Wetboek der jonghernieuwers en 

hernieuwers”, gevonden in een Klaroen van het werkjaar 1997-1998. 

We gaan er vanuit dat onze oudste takken dit al van buiten kennen, 

maar voor de zekerheid tonen we ze het hier nog eens.   
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 Tekeningen, raadsels en mopjes 
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Een kleuterjuf vraagt aan haar klas: “Wie van jullie kan de seizoenen 

van het jaar opnoemen?” Jantje steekt zijn vinger op. “Zeg het maar 

Jantje!” “Herfst, winter…”, begint Jantje, maar verder blijft het stil. 

“Waar blijven de lente en de zomer, Jantje?”, vraagt juf. “Ja, dat 

vraag ik mij dus ook al af!” 

 

 

Jantje zit in de klas en zegt “broem broem broem broem”. Dus de juf 

zegt: "jantje wil je even ophouden". Waarop jantje door blijft gaan 

"broem broem broem broem". En dan zegt de juf: "Jantje ga nu maar 

naar de gang". "Nee" zegt jantje "dat kan niet mijn benzine is op!" 

 

 

Jantje logeert in de vakantie bij oma, die hem opeens in de hoek van 

de kamer ziet staan. Oma vraagt hem waarom hij dat nu doet. Jantje 

legt uit: "Volgende week is de vakantie voorbij en moet ik weer naar 

school, dus ben ik vast aan het oefenen." 

 

 

Zegt kleine Frits tegen zijn meester: "Ik wil u niet bang maken, maar 

mijn vader heeft gezegd dat als ik deze keer weer met zo'n slecht 

rapport thuiskom, iemand op een pak slaag kan rekenen!" 
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 Verjaardagskalender 
NOVEMBER     

Siemen Blankaert  05/11/1998  Leiding  

Rémy Joos    15/11/2010  Speelvogels  

Mathias Marclé   29/11/2001  Hernieuwers  

     

DECEMBER     

Timo Dumon    02/12/2003  Jonghernieuwers  

Emiel Lippens   02/12/2005  Knapen  

Louis Vagenende  03/12/2010  Speelvogels  

Kobe Van De Walle  06/12/2005  Knapen  

Louis De Bruyckere  09/12/1999  Leiding  

Arthur Dobbelaere  10/12/2012  Piepedollen  

Milan  Roels   16/12/2002  Hernieuwers 

Mathieu Clicteur   17/12/2001  Hernieuwers  

Robbe Van Der Jeught 17/12/2009  Speelvogels  

Thomas Maenhout  17/12/1996  Leiding  

Bryan Pauwels   23/12/2007  Krabbekoningen  

Victor Vermeulen  29/12/2012  Piepedollen  

Karsten Van Maldegem 31/12/2003  Jonghernieuwers   
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 Carnaval 2019 
Beste leden en ouders 

Op zondag 3 maart 2019 is het terug carnaval in Maldegem. Net 

zoals de voorbije jaren is KSA Maldegem ook weer van de partij. Dit 

jaar verbroederen we opnieuw met de gidsen en gaan we voluit voor 

de overwinning. De leiding is al een tijdje bezig met het bouwen van 

een wagen en ook de kostuums zijn volop in de maak. Het is echter 

belangrijk dat er zoveel mogelijk leden meegaan in de stoet, dit 

omdat de jury nogal gevoelig is voor grote aantallen.  

Om te weten hoeveel kostuums we precies moeten maken, werken we 

ook dit jaar weer met een inschrijving. Deze gebeurt digitaal via onze 

site: www.ksamaldegem.be/carnaval#. Indien u hierover vragen heeft 

kunt u ons altijd contacteren (telefonisch, via mail, voor of na een 

activiteit…) 

Het thema is voorlopig nog een verrassing, maar dit zullen jullie 

binnenkort te weten komen. Wij zorgen voor kostuums, maar toch 

willen we de leden vragen om warme kledij aan te trekken. Er zal ook 

gevraagd worden om specifiek per ban enkele kledingstukken aan te 

trekken. Hierdoor vormen onze kostuums een mooi geheel. Hierover 

later meer. 

Ook de exacte tijdstippen zullen nog worden meegegeven. 

 

Hopelijk tot dan! 

 

 

 

 

http://www.ksamaldegem.be/carnaval
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 Belangrijke data 
Beste ouders, we houden u graag op de hoogte, en geven daarom 

deze belangrijke data voor het tweede semester al even mee. Voor 

elk van deze activiteiten volgt later nog meer inhoudelijke info. 

 

Voor de piepedollen en speelvogels: 

Minikamp 2019: maandag 15 en dinsdag 16 april 

Voor de krabbekoningen: 

Krabberweekend 2019: vrijdag 12 tot en met zondag 14 april 

Voor de knapen:  

Gamel: vrijdag 3 tot en met zondag 5 mei 

Voor de jonghernieuwers: 

Joepie: dinsdag 15 tot en met vrijdag 19 april  

Voor alle leden: 

Carnaval: zondag 3 maart 

Voor piepedollen, speelvogels en krabbekoningen: 

  Kleinkamp: zaterdag 10 tot en met zaterdag 17 augustus 

Voor de knapen, jonghernieuwers en hernieuwers: 

Grootkamp: zaterdag 20 tot en met dinsdag 30 juli 

 

Wij hopen al onze leden te mogen verwelkomen op elk van deze 

activiteiten! Tot dan!  

 


