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Woord vooraf
Beste KSA’ers en KSA-sympathisanten
Het startschot van het nieuwe werkjaar is in september op
spectaculaire wijze gegeven met ons startweekend en het
kermisweekend. Op beide weekends waren eens te meer veel nieuwe
en nog meer bekende gezichten aanwezig! Het was het perfecte begin
van ons 90ste bestaansjaar.
Ook dit jaar staat de redactie van de Klaroen weer paraat om het
reilen en zeilen binnen KSA Maldegem te delen met alle
geïnteresseerden. De eerste editie zit alweer stampvol met leuke
verhalen over de kampen, Couleurs Devie, de startactiviteit en het
kermisweekend. Terwijl we afscheid nemen van een topleider,
verwelkomen we ook heel wat nieuwe leiders (en zelfs een ietwat
oudere leider) in ons team. Verder duiken we opnieuw in ons archief,
stellen we u onze kalender voor het eerste semester voor en zorgen we
voor leuke spelletjes en moppen.
Veel leesplezier!
Jules De Bruyckere
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Verslag Groot Kamp
Dag 1: zaterdag 20 juli
Het was weer eens zover! Tien dagen vol plezier en avontuur en dat
gebeurde dit jaar in Macon. Macon is een dorpje gelegen in de
provincie Henegouwen, waar bijna alle huizen uit blauwe steen zijn
opgetrokken. Het was nog vroeg in de ochtend, maar iedereen stond
al paraat om op een spetterend groot kamp te vertrekken!
Na de formatie, sprongen we met ons allen de bus in en vertrokken we
richting Macon. Eenmaal aangekomen op de kampplaats was iedereen
verbaasd over het prachtige kampterrein waar we dit jaar onze
tenten mochten opzetten. Na het eten deden we dit ook. De tenten van
de drie bannen stonden op 123 gezet, mits hulp van de leiding
natuurlijk. Eenmaal dit gebeurd was, was het tijd om te beginnen aan
de tafels, de kookvuren en de bedden. De grond was hard waardoor
onze sjorpalen iets moeilijker in de grond konden worden geslagen,
maar niets krijgt een echte KSA’er klein. Na een lange, vermoeiende
dag, maar wel eentje vol plezier, was het moment aangebroken om de
lekkere, verse spaghetti op te smullen die de fourage met veel liefde
had bereid. Als avondactiviteit stond er een verkenningstocht op het
programma.
Iedereen trok dus
zijn
wandelschoenen
aan en maakte zich
klaar
om
te
vertrekken.
Eenmaal de streek
was verkend, was
het tijd om in ons
bedje te kruipen.
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Dag 2: zondag 21 juli
Nadat iedereen uit zijn bed was geraakt en stevig had ontbeten,
werden de laatste details van de tafels en de vuren afgewerkt en
werd een er een vlaggenmast in het midden van het plein gezet. Dit
verliep allemaal zeer vlot. Rond de middag had iedereen wel al een
klein hongertje gekregen, dus werd het tijd om de zelfgemaakte
kookvuren eens uit te testen. Iedereen slaagde erin om een lekkere
maaltijd te bereiden en die vervolgens ook op te eten. Na de afwas
konden we beginnen aan de namiddagactiviteit. Er stond een bosspel
op het programma. In dit bosspel werd iedereen verdeeld in groepjes
om zo tegen elkaar opdrachten uit te voeren. Zo werd er geslopen,
gesprint, gedacht, geschreven, geklommen, gesmeten,… een geslaagd
bosspel dus. Na al deze inspanning had de fourage gelukkig weer een
overheerlijke maaltijd gemaakt. Om de avond mooi af te sluiten deed
elke ban afzonderlijk nog een avondactiviteit, daarna was het tijd om
onder de wol te kruipen.
Dag 3: maandag 22 juli
Ochtendstond heeft goud in de mond. Dat kan iedereen die mee was
zeker bevestigen. Iedereen was al vroeg uit de veren om te vertrekken
op onze traditionele dauwtocht. Iedereen ging met zijn stapschoenen
aan en een lege rugzak richting de fouragetent. Daar werden de
rugzakken rijkelijk gevuld met lekkere worsten, broodjes, ketchup,
fruitsap... Elke ban trok afzonderlijk richting hun mysterieuze
bestemming ergens in de bossen van Macon. Toen iedereen terug was
op het kampterrein, werd er gelijk begonnen met het maken van hun
middagmaal. Die middag werd er een banactiviteit gehouden in het
bos of op het plein. Maar dit was niet het geval voor de hernieuwers.
Zij begonnen namelijk met het opzetten van schriktocht (wat de knapen
en de jonghernieuwers natuurlijk niet wisten). Schriktocht wordt
namelijk, zoals de traditie dit voorschrijft, elk jaar gemaakt door de
hernieuwers. Eenmaal dit alles in het geniep gebeurd was, kropen de
knapen en de jonghernieuwers in hun bed. Dit duurde echter niet zo
lang, want ze werden wakkergemaakt door de hernieuwers en de
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leiding waarna iedereen vertrok op schriktocht. Zoals gewoonlijk was
schriktocht dit jaar weer een spetterende editie. Toen het voorbij was,
waren toch veel knaapjes blij dat het gedaan was (ook al gaven ze dit
niet toe). Eenmaal terug aangekomen op de kampplaats, had de
fourage nog een warm tas soep voor iedereen voorzien. Met een
gevulde maag kroop iedereen terug in zijn warme slaapzak.
Dag 4: dinsdag 23 juli
Na
uitgeslapen
te
hebben, konden we er
weer invliegen. Voor
velen was het namelijk
de dag waarop ze hun
voetbaltalenten konden
tonen. In de voormiddag
werden
de
voetbalterreinen en de
goals gebouwd door de
knapen
en
de
jonghernieuwers.
Normaal
gezien
beginnen de hernieuwers
altijd met het bouwen
van een zalige zweethut,
maar
wegens
de
hittegolf dit jaar kozen
ze voor een alternatief
nl. een zwembad. De knapen en de jonghernieuwers waren dan ook
zeer dankbaar dat de hernieuwers dit hadden gedaan. Na het koken
was het zover. Het fameuze voetbaltoernooi kon beginnen. Iedereen
trok zijn sportiefste outfit aan en bereidde zich mentaal voor. Het zou
een ijzingwekkend spannende wedstrijd worden. Dat werd het ook
effectief. Na vele matchen was het duidelijk, de finale werd gespeeld
door de leiding en de knapen. Het was een spannende strijd, maar
toch bleek dat de leiding iets sterker was dan de knapen. Na al dat
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voetballen had iedereen enorm veel honger. Gelukkig wordt na het
voetbaltoernooi altijd onze befaamde stoverij met frietjes
klaargemaakt. Deze was zoals gewoonlijk weer verrukkelijk. Die
avond volgde er nog een avondactiviteit en dan was het alweer tijd
voor in onze slaapzakken te kruipen. Tot morgen!
Dag 5: woensdag 24 juli
Na een goede nachtrust
kon
de
dag
weer
beginnen. Normaal gezien
stond er op dag 5
paracommandopiste
gepland, maar met veel
pijn in het hart was de
leiding ook genoodzaakt
om ook deze af te lassen.
Gelukkig
werd
dit
vervangen
door
waterspelletjes
en
pleinspelen.
De
hernieuwers bouwden dan
weer verder aan hun
zwembad om het nog
moderner te maken. In de
namiddag bouwen de
knapen
en
jonghernieuwers een glijbaan zoals nooit tevoren. Het duurde even tot
deze klaar was, maar als ze klaar was, kon niemand de knapen en de
jonghernieuwers tegenhouden. Zo vonden ze allerlei leuke manieren
om van de glijbaan te gaan. Plezier verzekerd dus. Voor iedereen het
goed en wel besefte was de dag voorbij.
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Dag 6: donderdag 25 juli
Donderdag was de dag waarop de hernieuwers hun kuiten
insmeerden. Zij vertrokken namelijk op driedaagse. Zij hadden
doorheen het jaar geld ingezameld om zo allerlei toffe activiteiten te
kunnen doen op hun driedaagse. Zo liftte ze naar een meer dat op zo
een 20-tal kilometer lag van de kampplaats, om daar te ontspannen
en te genieten van de zon. De JHN moesten nog een dagje wachten
totdat zij op tweedaagse konden vertrekken. Door het weer besloot
de leiding om voor de knapen in plaats van een tweedaagse een
dagtocht te organiseren. Gelukkig had de leiding voor hen, na het
koken, een creatief stadsspel voor hun voorzien. ’s Avonds kropen ze
vroeg in hun bed, want de volgende dag moesten ze goed uitgerust
zijn om op dagtocht te vertrekken. De hernieuwers sliepen dan weer
op een bivakplaats. De ene groep geraakte er al rapper dan de
andere, maar uiteindelijk geraakten alle hernieuwers veilig op de
slaapplek. Na al dat liften en stappen kropen ook zij in hun slaapzak.
Dag 7-8: vrijdag 26 juli – zaterdag 27 juli
Voor de JHN was het vroeg dag. Zij stonden namelijk vroeg op en
maakte zich klaar voor hun tweedaagse. Dit vooral om het warme
weer voor te zijn. Ook de knapen vertrokken op dagtocht. Eenmaal
aangekomen op locatie, zochten de JHN een slaapplek voor de nacht
door te brengen. Na wat zoeken, vonden ze die ook. Ook de knapen
kwamen na een stevige wandeling veilig terug aan op de kampplek.
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Dag 9: zondag 28 juli
Dag negen, de dag voor het kampvuur en dat betekent nachtstratego.
Een spel dat in de KSA altijd heel serieus gespeeld wordt met de
nodige tactische plannen om de vlag te kunnen houden tot het einde.
Wie zal deze keer met de beste strategie afkomen? Zullen we als
team wachten om aan te vallen en de vlag te veroveren of verdedigen
we zoals het hoort en laten we niemand binnen? Uiteindelijk was het
het team van Axel dat de overwinning behaalde door een ijzersterke
verdediging. Na dit intense spel was iedereen natuurlijk doodop en
gingen we gaan slapen.
Dag 10: maandag 29 juli
De voorlaatste dag van het kamp en deze stond natuurlijk in het teken
van het kampvuur. Die middag werd er nog op de eigen vuren
gekookt. Maar dit is de laatste keer en de vuren werden de dag zelf
nog afgebroken. Ook de bedden werden afgebroken en het eerste
gedeelte palen werd al in de camion geladen. Dit omdat we de
volgende dag zeker op tijd klaar zouden zijn met het vullen van de
camion en op tijd klaar zouden zijn voor het vertrek met de bus. Er
werd natuurlijk ook hout verzameld in het bos voor het kampvuur.
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Daarna was het tijd om leuke sketches en liedjes te maken om die
avond voor het kampvuur te presenteren of te zingen. Dit jaar waren
het weer geslaagde toneeltjes en liedjes met de nodig humor en
creativiteit. Iedereen genoot van de laatste momenten van een
geslaagd kamp.
Dag 11: dinsdag 30 juli
De allerlaatste dag van het kamp gingen we vroeg uit de veren, snel
ontbijten en dan vol aan de slag om alles zo snel mogelijk in de
camion te laden. Iedereen werkte goed door en door een goede
organisatie geraakte alles die namiddag tijdig in de camion. Iets na
12 kwam de bus om ons te vervoeren naar de KSA lokalen in
Maldegem. Daar kon iedereen hun vele avonturen vertellen aan de
toch wel nieuwsgierige ouders. Het was opnieuw een super leuk kamp
dit jaar met dank aan onze kampleider Thomas!!
Sel
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Couleurs Devie
Couleurs Devie bestond in
augustus 10 jaar. Dit
wilden de organisatoren
graag vieren door er een
speciale editie van te
maken. Ze zagen het
grootser en feestelijker
dan ooit. Ook dit jaar
rekenden ze daarvoor op
de
hulp
van
KSA
Maldegem.
Net terug van kamp en nog niet volledig uitgerust begonnen we op
woensdagochtend aan de immense werken in het park. Deze duurden
tot vrijdagavond. Het werd zoals gehoopt een spetterende editie die
niet één, maar twee dagen duurde.
Graag willen we de organisatoren bedanken voor de geweldige
samenwerking.
Tot volgend jaar!
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Verslag Klein Kamp
Dag 1: zaterdag 10 augustus
De leukste en voor sommige
spannendste dag van het jaar
was
weer
aangebroken,
namelijk de start van ons
geweldig klein kamp. Er werd
al vroeg in de ochtend
verzameld aan het station van
Aalter, nadat de we afscheid
hadden genomen van de
ouders stapten we op de trein richting Brussel-Zuid om daar over te
stappen op de trein richting Tollembeek. Na nog even te stappen
bereikten we het kampterrein. Na het verorberen van ons lunchpakket
gingen de meesten van de groep al eens gaan rondneuzen op het
terrein. Na het lange wachten konden ze eindelijk hun matrassen
opblazen. Het installeren in de kamers werd gevolgd door een hoop
spelletjes met de hele groep. ’s Avonds konden we onze maagjes
vullen met heerlijke spaghetti die de foerage voor ons had
klaargemaakt. Om ons eten te verteren gingen we op
verkenningstocht. Voordat de leden gingen slapen zorgden we iedere
avond voor een kort toneeltje over Urbanus, die werd verdacht van
een bankoverval. Nog even snel onze tanden poetsen en bedje in.
Dag 2: zondag 11 augustus
De volgende dag begon voor sommigen onder ons misschien iets te
vroeg, om ons helemaal klaar te stomen voor deze nieuwe dag vol
avontuur deden we traditioneel een stevige ochtendgymnastiek. Na het
ontbijt stond er een keuze activiteit op de planning, zo kon je kiezen
tussen sport en spel of was er de mogelijkheid om coole bandjes te
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maken met macramé of
scoubidou.
Voor
de
krabbekoningen was het een
speciale activiteit, ze zetten
voor de eerste keer een tent
op, waar ze die nacht in
zouden slapen. Daarnaast
leerden ze ook enkele
knopen te leggen. Na de
middag verdeelden we ons in 2 teams en werd gekeken wie het meest
muntjes kon bemachtigen in het bosspel. Na deze vermoeiende dag
zonderden we ons per groep even af om het groepsgevoel nog een
stevige boost te geven. De ene groep koos om dit te doen met een
gezelschapsspel terwijl de andere groep ervoor koos om gewoon
verhaaltjes aan elkaar te vertellen.
Dag 3: maandag 12 augustus
Op deze dag moesten we uitzonderlijk
vroeg opstaan. Het was namelijk tijd om
op dauwtocht te gaan. Na het goed
aankleden tegen de koude vertrokken
we met een volle rugzak naar het bos
om daar in alle rust onze hotdogs klaar
te maken en met veel goesting op te
eten. Na het blussen van de vuren
trokken
we
terug
richting
het
kampterrein, terwijl de leden aan het
bekomen waren van het vroege opstaan
werd
voor
hen
een
moeilijk
hindernissenparcours opgebouwd waarin
ze tegen elkaar zouden strijden.
Iedereen had het parcours goed afgewerkt tot leider Wouter aan de
beurt was, na 2 hindernissen was het al voorbij voor hem. Door een
blessure aan zijn enkel was het onmogelijk om nog verder te doen. Na
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zo een zware dag was het avondeten wel meer dan welkom, voor het
slapen gaan was het tijd om eens te douchen.
Dag 4: dinsdag 13 augustus
Omdat we moesten
bekomen van de
vorige dag werd er
gekozen om iets
langer uit te slapen.
Na het ontbijt deden
we het even op ons
gemak en stond er
een nieuwe keuze
activiteit op de planning. Deze keer met de keuze tussen het spelen
van een kaartspel of het door allen bekende spel pictionary. In de
namiddag trokken we naar het dorp voor ons superduperdorpsspel.
Na het avondeten waren de weergoden ons niet goed gezind en
moesten ons binnen bezig houden met het lezen van strips en
gezelschapsspelletjes. Sommigen schreven verder aan hun brieven
zodat ze aan hun mama en papa konden vertellen hoe tof ze het wel
niet vonden.
Dag 5: woensdag 14 augustus
De zwaarste dag was aangebroken: we gingen gepakt en gezakt op
dagtocht. Onze kleinste leden stapten iets minder ver dan de oudste
groep wat natuurlijk ook logisch is. Ongeveer halverwege was de
honger te groot geworden. Het ideale moment dus om even te stoppen
en het lunchpakket op te eten. Toen iedereen terug voldoende energie
had, konden we onze moed bij elkaar rapen om de laatste stappen
naar het plaatselijk zwembad te zetten. Bij aankomst aan het
zwembad konden we niet snel genoeg onze zwemkleren aanhebben
om een verfrissende duik te nemen. Na het zwemmen hadden de leden
traditiegetrouw de mogelijkheid om nog extra versnaperingen te
komen. Als beloning voor hun inzet gedurende de hele dag besloten
we om met zen allen met de bus terug naar de kampplaats te gaan.
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Dag 6: donderdag 15 augustus
Ja hoor, de leukste dag van
het
hele
kamp
was
aangebroken. Het was
namelijk tijd voor het grote
voetbaltoernooi.
In
de
voormiddag werd iedereen
ingedeeld in teams maar
om te kunnen voetballen
hebben
we
natuurlijk
voetbaltruitjes nodig, per
groep ontwierp ieder zijn eigen creatie. Iedereen stond er van versteld
hoe creatief de leden allemaal niet waren. Na de heerlijke maaltijd
had de leiding een kleine verrassing. We mochten namelijk op bezoek
bij de bekende Urbanus. Iedereen kreeg een echte energie boost van
het bezoek, waardoor eens terug, iedereen streed tot het bittere einde
om uiteindelijk in de grote finale te kunnen staan. Uiteindelijk stond het
team van leider Tuur tegenover het team van leider Aaron in de finale.
Het was het team van Tuur dat net iets sterker was en zo de
overwinning in de wacht sleepte.
Dag 7: vrijdag 16 augustus
Met volle moed stond iedereen op om nog eens een dag het beste van
zichzelf te geven, in de ochtend werd iedereen verzameld om mee te
doen met sport en spel om de stijve spieren van de vorige dag los te
werken. De rest van de dag stond in het teken van het al eeuwen oude
spel dat al tientallen jaren word gespeeld, het was tijd voor het altijd
spannende stratego. Na stratego voelde iedereen het einde van het
kamp naderen. Om de gedachten te verzetten zorgde iedere ban
voor een toneeltje dat ze showden aan de rest tijdens het kampvuur.
Ook de leiding kwam met het sluitstuk van het toneel waaruit bleek
dat niet Urbanus, maar niemand minder dan meneer pastoor de bank
overval had gepleegd.
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Dag 8: zaterdag 17 augustus
Met pijn in het hart stonden we allemaal op met het trieste gevoel dat
we vandaag terug naar huis moesten. Na het ontbijt speelden de
leden tegen leiding een basketbaltoernooi terwijl een paar leiders
alles in de vrachtwagen laadden zodat die alvast naar Maldegem kon
vertrekken. Niet veel later wilden ook wij vertrekken. Door de staking
van de nmbs duurde dit echter wat langer dan verwacht. Gelukkig zijn
we er toch nog in geslaagd, dankzij heel wat ouders van leiders en
oud-leiders die wilden helpen om ons thuis te krijgen.
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Startactiviteit
Op 25 augustus kreeg
Noah te horen dat er
opnieuw een zondvloed
ging komen. Op zijn
eentje een ark bouwen
en de dieren verzamelen
ging niet lukken, dus riep
Noah de hulp in van onze
KSA. Toen we met de
leiding hoorden wat er
gaande was, gingen we vol enthousiasme helpen met Noah. Jammer
genoeg konden we dit aartsmoeilijk karwei nog altijd niet snel genoeg
afkrijgen, dus zochten we de hulp van alle jongens in Maldegem en
omstreken.
Na vele scholen te hebben bezocht om enthousiaste KSA’ers te vinden
was het eindelijk zover. Zaterdag 7 september, de laatste uren voor
dat de zondvloed aan zou komen, begonnen we met man en macht al
de dieren te zoeken in een superleuk bosspel. Na opgesplitst te
worden in groepen (zo konden we namelijk de dieren sneller vinden),
moesten we met z’n allen allerlei moeilijke taken volbrengen. Er zaten
pittige uitdagingen in, maar voor onze ervaren en minder ervaren
KSA’ers was dit een fluitje van een cent. Als een opdracht was
voltooid, kreeg de groep 1 dier. Vele opdrachten gingen voorbij en
eens we alle dieren hadden gevonden trokken we richting de lokalen
waar de ark lag te wachten op de zondvloed. Eenmaal aangekomen
werden alle dieren verzameld op de ark. Toen alles in gereedheid
was gebracht, kwam het uur van de waarheid…. Noah kreeg plots
een bericht van god dat er toch geen zondvloed aankwam. Op het
eerste gezicht leek alle moeite voor niets geweest, maar dat maakte
niet uit voor ons. We hadden de aartsmoeilijke opdracht voltooid met
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z’n allen, dat was goed genoeg voor ons. Terwijl we voldaan de
activiteit beëindigde vertrokken alle leden met hun eigen dier
huiswaarts.
Henri
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Kermisweekend
In het weekend van 13- 14 september
stond er alweer een niet te missen
kermisweekend in Maldegem gepland,
hierbij zijn streekbierenavond en
parkfuif ondertussen een vaste waarde
geworden. KSA Maldegem en Augias
sloegen ook dit jaar de handen in
elkaar. Bij streekbierenavond kwamen
lokale livebands optreden, onder meer
Crouzon en Base Six, waarbij een streekbiertje genuttigd kon worden
aan schappelijke prijzen. Op zo’n sfeervolle avond is het natuurlijk
zeer moeilijk om stil te blijven staan, waardoor Maldegem zijn beste
danspasjes naar bovenhaalde. Zo werd ook deze editie van
streekbierenavond een fenomenale avond. Voor zij die niet genoeg
konden krijgen van de sfeer en gezelligheid, organiseerden KSA
Maldegem en Augias een spetterende Parkfuif. Wat ook dit jaar
uitstekend is verlopen. Hoe kan het ook anders met zo’n top dj’s
waaronder meer Bonuzz, Tom Vrazo, DJ FXDER, Triple V, Funkatek,
Djeeds Gespuis en Manuals. Manuals klinkt ondertussen al gekend in
de oren, hij is namelijk de winnaar
van Mnm start to dj. Daarbij won hij
het voorprogramma van Dimitri Vegas
& Like Mike. Hongertje groot of klein?
Geen probleem, want wie een
hongertje had tijdens of na Parkfuif
kon voor het tweede jaar op rij
terecht bij de enige echte Ertan Bicici
voor overheerlijke hamburgers.
Luka & Mathieu
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Afscheidnemende leiding
Dit jaar nemen we afscheid van slechts één
leider: Thomas Maenhout. Het is een groot
verlies binnen onze leidingsgroep, Thomas
heeft altijd met volle goesting, veel tijd en
energie zijn functies uitgevoerd. We wensen
hem het allerbeste toe, een mooi huis waar
hij wil beginnen aan werken, een succesvolle
oudleidingscarrière (en misschien nu hij wat
meer tijd heeft, een mooie vriendin…).
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leidingsbesprekingen
PIEPEDOLLEN
Cisse ”Pisse, Af te wassen beer, Jommeke ,Robin Hood , Zwieber ,
rekligger, de concierge, Pipi Dhoore, Justin Bieber, voosbaard ,
eeuwige student , migrant , weeskindje, kleermaker , groene
container , “het is ingewikkeld”, Jay Vleugels, verzamelaar ,
kaasrasper , sneeuwman , leverke, overleverke, uitleverke, velleke,
leegganger, kapitein blauwtand, hoopopkorter , kampeerder,
mexicaantje,ratje “ Dhoore

Hoi! Ik ben Cisse! Ik ben 23 jaar oud
maar soms voel ik mij wel wat ouder 😉.
Ik studeer voor industrieel ingenieur en
zit nu al voor het 3e jaar in mijn laatste
jaar. Ik heb heel wat talenten maar mijn
grootste talent is ze verbergen. Mijn
hobby’s zijn dansen , kamperen ( en dan
liefst op het platte land zoals in het
vossenhol) en mijn slaapmatje oprollen ,
ook verhuizen doe ik super graag en als
ik nog wat tijd over heb werk ik al graag eens in de tuin (mijn
specialiteit is meststoffen). Mijn grootste droom is om eeuwig student te
kunnen blijven ondanks ik toch een harde werker ben, ik ben namelijk
een echte baas in het plaatsen van stellingen en het monteren van
douchedeuren ook werk ik graag aan knipperlichten. Na vele jaren
heb ik mijn droom om penning van de ksa te worden na al die jaren
moeten opgeven… Dit ksa-jaar is mijn 6e jaar als leiding en
ondertussen ook al het 5e jaar als leiding van de piepedollen. Mijn
levensmotto’s zijn: “De kleren maken de man”en “het leven is als een
frikandel, je moet ze zelf speciaal maken” ( en dat doe ik ook wel).
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Siemen” Blankie , Fellaini ,Tuinkabouter, Saimen ,Liam ,Lime”
Blankaert
Hey hoi ! Ik ben Siemen! Ik ben een
knappe kop van 21 jaar oud. Ik ben
na enkele jaren als tuinkabouter en
chef zitmaaier terug beginnen
studeren, ik heb nu de weg naar Gent
gevonden en studeer nu voor
orthopedagoog.
Mijn verborgen
talent is de grote verdwijntruc , ik kan
namelijk
verdwijnen
in
enkele
seconden zonder dat iemand er iets
van merkt! Of ben ik er wel geweest ?
Mijn hobby’s zijn tuinieren of tuinkabouter zijn, voetbal, volleybal,
tennis,… kortom alles wat met ballen en bollen te maken heeft , het
eten van de Johan opeten en natuurlijk niet te vergeten herstellen van
de ziekte van Lyme ( dat zijn de risico’s van het vak zeggen ze).
Daarnaast ben ik een echte fashion-boy, de laatste nieuwe
modetrends zal ik op de voet volgen. Mijn grootste geheim is dat ik
bang ben voor spuitjes ( maar tegen niemand zeggen hé 😜 ). Mijn
grootste droom is om ooit eens af te studeren in een richting die ik wel
graag doe of ooit eens op de catwalk te lopen in Milaan. Dit ksa-jaar
is mijn 4e jaar als leiding en ondertussen ook al het 3e jaar als leiding
van de piepedollen. Ik zal al mijn ervaring en enthousiasme in de strijd
gooien om er samen met iedereen een keitof jaar van te maken! Mijn
levensmotto’s zijn: “ Doe keer ne pauw na!”(m.a.w. doe af en toe eens
gek :p) of “ een echte tuinier is net als onkruid… niet uit de tuin weg te
krijgen!”
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Sel” Ik wil ook in een toffe straat wonen, (dura)cel, zout , patser ”
Goemaere
Hoipiepeloi! Ik ben Sel! Ik ben 18 jaar
oud en ben een tweeling met mijn broer
Tuur ( knapenleiding). Ik ben dus 1 van
de jonkies binnen de leiding maar dat
zal mij niet belemmeren om de
piepedollen een mege-tof jaar te
bezorgen. Ik studeer informatica om
later iets met computers te doen. Mijn
grootste talent is dat ik overal kan
slapen hihi. Mijn hobby’s zijn gitaar
spelen in een bandje en onder het motto:” het ritme zit er in, nu de
melodie nog” spelen wij de pannen van het dak! Daarnaast ben ik ook
niet weg te slaan aan de pull-up bar ( beter bekend als de plopbar)
in het park, daar kan ik uren hangen om te werken aan mijn gespierd
lichaam ( zodat ik indruk kan maken op de meisjes 😉 ). Mijn grootste
dromen zijn in een toffe straat (’t Rivierenhof) gaan wonen en dat dit
een fantastisch jaar gaat worden met alle piepers! Naast de ksa ben
ik ook nog bezig met mijn grote liefde Liese, niet enkel omdat ik haar
graag zie maar ook omdat ze in de BESTE straat van Maldegem
woont namelijk ’t Rivierenhof. Daar woont de harde kern van de ksa
waar ik ook graag deel van zou uitmaken… Mijn levensmotto’s zijn:”
Je bent pas een echte vent eens je in ’t Rivierenhof gekomen bent!” en
“ Liese, Liese, Liese ik wil je niet verliezen. ( romantisch hé?)
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Luka “Kempie, Bordenknuffelaar, smul 2.0, weegschaalke, de Lance
Armstrong van ‘t Vossenhol ” De Smul
Hellowkes ! Ik ben Luka, 1 van de
nieuwe gezichten binnen de leiding. Ik
ben 18 jaar oud en ben na mijn broer
Robbe al de tweede telg van de
familie De Smul die ooit de ksa-leiding
vervoegt. Ik studeer voor Bob De
Bouwer en hoop ooit samen met scoop
(onze afscheidsnemende leider) samen
huizen te bouwen. (wij vormen vast een
steen-goed team 😉). Met mijn fiets aan
hoge snelheid een afdaling nemen in mijn grootste talent. Mijn hobby’s
zijn werken, werken en als ik nog wat tijd over heb werken maar om
op mijn werk te geraken neem ik steevast mijn stalen ros, sommigen
noemen mij dan ook “de Lance Armstrong van ’t vossenhol” (Hij was
een echte klimmer zoals ik , ookal ben ik niet zo’n sterke daler…). Mijn
grootste droom is super rijk worden maar hoe ik dit zal verwezenlijken
weet ik nog niet ( ik kreeg wel al veel tips van al de andere leiding
maar moet nog kiezen…). Dit ksa-jaar is mijn 1e jaar als leiding maar
zal mijn uiterste best doen om er een spetterend jaar van te maken
samen met de piepedollen en mijn medeleiding. Mijn levensmotto’s
zijn:“Onder de brug ligt de snelste weg terug!” en “in het Vossenhol
ken ik bijna iedereen maar dat is niet moeilijk want je bent er bijna
alleen” (daardoor ben ik nog steeds op zoek naar de liefde van mijn
leven dus bij interesse mogen jullie altijd een mailtje sturen naar de
ksa).
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SPEELVOGELS
Axel (Schinkel Pinkel, P-Schinkel, Vouwmeterke, Neo) De Schinkel
Axel is ondertussen een ervaren rot
onder de KSA leiding. In zijn derde
jaar zal hij de speelvogels onder zijn
zorgende vleugels nemen. Hij zal dat
samen met zijn broer doen, waardoor
enkel nog leider Luka ontbreekt om
KSA t’vossenhol compleet te maken.
Naast het leiding geven zorgt Axel er
net als vorig jaar ook terug voor dat
onze KSA de nodige subsidies krijgt,
als
subsidieverantwoordelijke.
Axel
studeert
biochemische
laboratoriumtechnieken in de kleuterschool van Bruhhe. Hij doet dit
samen met zijn lieftallige assistente Nienke, waar hij ondertussen al
enkele jaren mee samen is. Axel wordt soms ook wel eens P-schinkel
genoemd omdat deze voorbeeldige student altijd zijn studiemomenten
perfect weet te Plannen. Vandaar dat Axel nog nooit een herexamen
heeft gehad. Naast het uitstekend leiding geven, heeft Axel nog
andere talenten. Zo was hij hoofdfourier op klein kamp en zorgde hij
elke dag opnieuw voor adembenemende maaltijden. Ook is Axel zeer
goed in het spelen van Vossenhol-petanque, een volksport uit zijn
geboortedorp. Daarnaast houdt deze jongen zich vooral bezig met
dingen op de sossen steken, zich inzetten voor het milieu en spijbelen
voor het klimaat. Op de fuif is Axel ook altijd verantwoordelijk voor
het proper houden van de toiletten, dit doet hij met zo een toewijding
dat hij daar ook, lang nadat al het volk al naar huis is, nog noestig
mee bezig is. Om alles kort samen te vatten willen we eigenlijk
gewoon zeggen dat de speelvogels met deze topleider een
onvergetelijk topjaar te wachten staat!
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Milan (Mailun, Nalim, Kai-Mook, Waterlener, Woste, Patser) De
Schinkel
Milan begint dit jaar aan zijn tweede
jaar leiding bij KSA Maldegem.
Omdat we zo tevreden waren over
zijn kuiskunsten wordt hij dit jaar van
WC-madam
tot
lokaalverantwoordelijke
gepromoveerd. In de zomer, als de
temperaturen er naar staan, doet
deze jongen een kleine vakantiejob bij
zijn papa. Daar helpt hij met het
voegen van muren. Naast deze
vakantiejob regelt Milan ook alle administratieve en financiële zaken
van zijn studerende broer Axel. De familie De Schinkel is zeer
milieubewust en ze zullen er dan ook alles aan doen om zo zuinig
mogelijk om te gaan met water. Ondanks zijn titel van werkmensch en
goede looks heeft onze Mailun echter nog geen vriendin gevonden. Al
hebben wij soms wel al eens enkele meisjes van de gidsen zien lonken
naar de kathedraal die Milan zijn lichaam mag noemen. Dit komt
voornamelijk omdat de pull-up-bar in het park van Maldegem geen
onbekende voor hem is. Mocht u geïnteresseerd zijn in een date met
deze jonge knaap mag u altijd een gele briefkaart op sturen met het
opschrift “t’Vossenhol, België”. Samen met zijn broer vormt hij een
onafscheidelijk duo. Hij is een echte stadsmens, hij leeft dan ook al heel
zijn leven in het drukke vossenhol. Naast voegen vraagt de leiding zich
toch af als onze leider Mailun beter niet eens een vakantiejob zou
overwegen bij den Benny! De liefde tussen een goed gebakken
lookworst en leider Mailun is ongelofelijk! Hij beschrijft het als ‘het
medicijn’ tegen alles wat slecht is. Met andere woorden zal Milan er
dit jaar dus voor zorgen dat de speelvogels een ongelofelijk jaar
zullen beleven!
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Mathias (Mathi Macreel, Badjas) Marclé
Als één van de nieuwe leiders en als de
nieuwe secretaris van KSA Maldegem
verwachten we veel van onze Mathi.
Iedereen is er dan ook van overtuigd
dat hij zijn functie met veel trots zal
uitvoeren. In zijn vrije tijd durft Mathias
wel eens op zijn fiets zitten. Zijn kuiten
groeiden afgelopen jaar dan ook maar
liefst 2 centimeter! Dit speelt niet altijd in
zijn voordeel. Als onze Mathi op zijn fiets
zit is iedereen en alles bang voor deze
ware sportman. Al hebben we hem toch al eens een handje moeten
toesteken richting huis, gelukkig had hij op dat moment wel zijn
lievelingsfles mayonaise bij! Mathias is een echte hottie, maar in de
winter, als het wat kouder is, voelt hij zich toch genoodzaakt om zijn
wantjes aan te doen. Buiten al dat fietsen, droomt Mathias elke dag
over zijn droomjob als kippenboer. Dat werd al heel snel duidelijk na
zijn ontmoeting met de kampkip vorig jaar, de twee waren duidelijk
onafscheidelijk! Op één of andere manier koos Mathias toch om een
zevende jaar te doen in het PTI te Eeklo. Ook deze leider heeft
voorlopig de liefde van zijn leven nog niet gevonden. Wij zijn er van
overtuigd dat dat ligt aan het feit dat vrouwen altijd te overdonderd
en geïntimideerd zijn door zijn prachtige looks. We zijn er zeker van
dat de speelvogels zich ten top gaan amuseren met onze Mathi
Macreel en dat ze samen enkele fantastische zaterdagen gaan
beleven!
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KRABBEKONINGEN
Arno” Groten Verborgt, Brilsmurf, Pauwke, ONRA, Dierenvriend,
Hondenknuffelaar, Grachtduiker, Harry Potter, Fitnessboy ”Verborgt
Onze Brilsmurf is al toe aan zijn 4de jaar
leiding en zal zich dit jaar ontfermen over
de
krabbekoningen.
Als
echte
vechtersbaas verdedigt hij opnieuw de
financiën van de KSA! Ons Pauwke is nog
steeds bezig met zijn studies voor gekke
professor aan de unief in Gent. Soms
vragen we ons af of hij niet beter een
andere richting gekozen had omdat hij
namelijk zo een grote dierenvriend is.
ONRA ziet de dieren graag en de dieren zien ONRA graag. Hij deinst
niet terug van groot of klein, van stieren tot pauwen. Als je zo
gefascineerd bent door dieren als Verborgt kan je natuurlijk ook
levensechte dierengeluiden nabootsen, Woef, woef! Één diersoort
heeft echter wel zijn hart veroverd, dat zijn namelijk honden, die zou
ONRA urenlang aaikes willen geven, knuffelen en dicht bij hem
vasthouden. Naast zijn obsessie met dieren is Verborgt ook een echte
fitnessboy en een gamer. Dat wil echter niet zeggen dat hij geen
romanticus kan zijn! Hij houdt namelijk van nachtwandelingen te maken
in het park in het stralende maanlicht. Helaas is hij de juiste nog niet
tegengekomen, maar moest hij een vriendin hebben, zou hij haar
helemaal bedelven onder de chocolade, van top tot teen. Dus vrouwen
meldt u zeker aan! Hondjes zullen ook wel welkom zijn. Uw zoon zal
zeker in goede handen zijn bij Arno. Hij zal de krabbekoningen
misschien wel eens meenemen naar de kinderboerderij. Woef woef!
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Arthon” Choco 2.0, Vrachtwagenchauffeur, Karton, Effenlegerke,
Miljonair, Truck wasser, Walvistemmer, Fransman, International
trucker, Depotveger, ” Van Den Bossche
Dit jonge knaapje is toe aan zijn 2de jaar
als leiding van deze toffe groep. Na een
jaar ervaring op te doen bij de
piepedollen, maakt hij de overstap naar
de iets oudere groep jongens namelijk de
krabbekoningen. Hij zal ze alles leren van
hoe je een tent moet opzetten tot hoe je
een degelijke sjorring maakt. Ook dit jaar
maakt hij weer deel uit van het Depotteam waar hij erop zal toezien dat de
depot mooi geveegd is. Als je hem
zaterdags niet ziet, dan is hij waarschijnlijk boompjes gaan afhalen in
het buitenland op één van zijn verre internationale reizen naar
Nederland of Frankrijk. Of is hij met zijn 2de liefde, zijn truck
onderweg naar een truckshow. Als je zoals Arthon zo'n verre
internationale reizen doet, zijn je talen natuurlijk on point! Zo kan hij
Duits, Engels en natuurlijk Frans zoals niemand anders dat kan! Af en
toe als hij er nog eens zin in heeft, zou hij zijn stalen ros nog eens van
onder het stof durven halen, om er een klein toertje mee te maken rond
de kerktoren. Als hij nog eens een gaatje vindt in zijn drukke agenda
durft hij al eens afspreken met zijn grote liefde Ellen, hij hoopt dan ook
dat ze snel hun eigen stekje volledige verbouwd kunnen hebben. Onze
vrachtwagenchauffeur heeft ook grote plannen. Zo heeft hij het grote
plan om een luxe carwash te bouwen, dus als je in de toekomst je
vrachtwagen niet meer zelf wilt wassen, dan kun je bij hem eens
passeren om hem te laten wassen. Maar één ding is zeker: hij zal zijn
uiterste best doen om uw krabbekoningen van de eerste tot de laatste
activiteit te entertainen en een super KSA jaar te bezorgen.
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Mathieu” Klimmer, Spekkenboer, Long hair boy, Pinkerdoos ”
Clicteur
Deze altijd vrolijke jongen zal zich dit jaar als jongste bij het team van
de krabbekoningen voegen. Alleen zal u hem de eerste 6 maanden
niet te zien krijgen op de KSA om leiding te geven. Deze alleskunner
had het lumineuze idee om deze zomer te gaan klimmen met zijn
vrienden, dit liep jammer genoeg niet goed af en resulteerde in een
gebroken heup. Nog voor hij is begonnen met studeren zal hij dus al
gespecialiseerd zijn in het vakgebied, ja ja u leest het goed, hij maakt
een sprong in het onbekende en is begonnen aan de zware studies
voor verpleegkundige in Brugge. Zo zal hij zichzelf kunnen verzorgen
en kan hij ook levende pop spelen in het klaslokaal waar zijn
medestudenten op kunnen oefenen. Dus als uw zoon zich bezeerd
tijdens één van onze activiteiten zal hij als echte verpleger voor zorgen
dat onze kinderen terug als de oude huiswaarts kunnen keren. Een
aantal maanden geleden kreeg hij het trieste nieuws te horen dat zijn
favoriete kapper het leven had gelaten, omdat hij niet snel iemand
opnieuw in vertrouwen neemt om aan zijn haar te werken, werd het
wat aan de lange kant. Deze marktkramer is ook een vaste waarde in
het spekken milieu, als u denkt dat dat alles zou zijn, dan heb je het
zeker mis. Zo gaat Pinkerdoos graag eens van de grond en sleurt hij
samen met zijn papa met springkastelen, zou je eens het idee om een
feestje te organiseren vergeet dus dan zeker niet Spring Spring te
contacteren. Samen met zijn medeleiding zal hij ervoor zorgen dat u
kinderen de zaterdagen niets te kort zullen komen.
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Louis” Brother Loewis, Luigi, Goeien Bruycker, Knabbel, Kleinen
Bruycker” De Bruyckere
Brother Loewis begint aan zijn 3de jaar als
leiding en behoort inmiddels zo tot de
harde kern van de leiding. Dit jaar zal hij
zich voor het 2de jaar op rij focussen op
de krabbekoningen. Nadat zijn eerste
jaar als bandleider vlekkeloos verliep,
volgt hij zichzelf dit jaar op als banleider,
zo zal hij op zaterdag alles in goede
banen moeten leiden. Één van de
verantwoordelijkheden als banleider is de
vlagoplating
die
traditiegetrouw
bijgewoond wordt door alle leiding. Hij staat ook in voor het
onderhoud en proper houden van alle vlaggen. Zoals beschreven in
vorige edities van de Klaroen was Brother Loewis helemaal klaar om
zijn rijbewijs te halen, helaas is dit tot op heden nog altijd niet gelukt
en moet hij voorlopig nog altijd met zijn ‘’Harley trapt em zelve’’
rondrijden. Louis is student en zit ook op kot samen met zijn broers
Arthur en Jules. Hij studeert er voor bio-ingenieur aan de universiteit in
de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, het drukbevolkte Gent. Raar
maar waar is deze jongeman nog steeds niet van het straat en dus nog
steeds single. Daarom willen we graag een oproep doen! Als er
interesse is in Brother Loewis dan kan je altijd een romantische mail
sturen naar: Brother.Loewis@gmail.com of een postduif naar zijn kot in
Gent sturen. Een ding is zeker Louis zal dit jaar weer super goed voor
de krabbekoningen en zijn medeleiding zorgen en ze een fantastisch
jaar bezorgen!
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KNAPEN
Jules “Gulia, ex-goeien Bruyckere, Goelio, Julio, Herwig” De
Bruyckere
Jules bracht de eerste twee jaar van zijn
leidingscarrière door bij de knapen. Vorig
jaar wou hij eens bij de speelvogels actief
zijn, maar dat is hem precies wat misvallen
aangezien hij nu weer bij zijn knapen staat.
Samen met de beste andere helft van de
Goemaere-tweeling zal hij de knapen een
fantastisch jaar bezorgen met (hopelijk) niet
te veel accidenten. Jules heeft door het
schrijven van menige liefdesbrieven veel
schrijfervaring opgedaan. Het is dan ook
logisch dat hij, samen met de eerstejaars
leiders, de klaroen voor zijn rekening neemt. Ook zorgde Goelio voor
een vlekkeloos verloop van Couleurs Devie. Met zijn behendige
handjes (en zijn vele vrije tijd) heeft hij grote delen van de
carnavalswagen helpen bouwen. Naast dit alles is de middelste
Bruyckere ook nog verantwoordelijk voor het onderhoud van onze site.
Je leest het goed Jules kan het allemaal van opbouwen tot
onderhouden behalve als het over een relatie gaat. Toch weet hij zijn
vrije tijd goed op te vullen. Samen met zijn partner in crime Jens, zoekt
hij al eens graag de hoogte op. Het is dan ook vanzelfsprekend dat zij
instaan voor onze klimparcours en kabelbanen. Jules is ook een echte
fijnproever, zo keurt hij wekelijks de hamburgers van Ertan. Jules had
het afgelopen jaar last van een medisch akkefietje, nadat dokters wat
op zijn gezicht hadden getimmerd en hij eens hard in zijn zakkendoek
had gesnoten was hij weer helemaal de oude! Tijdens deze procedure
en het herstel ervan nam Goelio een tweede zomervakantie in de
winter. Dit was mede de reden waarom Jules is moeten afzakken in de
dieptes van Artevelde hogeschool. Gelukkig heeft hij het verstand van
Arthur gekregen en de losbandigheid van Louis. Zo vormt Jules de
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ideale leider om er samen met knapen een geweldig jaar van te
maken vol plezier.

Tuur “Turk, Confituur, Zoon van de melkboer, doenertje “
Goemaere
Ook Tuur heeft het dit jaar van interim tot
leider geschopt! Samen met de knapen
staat hem een prachtig jaar vol zotte
activiteiten te wachten. Zo zal Jules hem
leren sjorren, tenten opzetten, leren vuur
maken & natuurlijk doven. Omdat Tuur van
sfeer en gezelligheid houdt heeft hij het er
namelijk zeer lastig mee om een kaars te
doven (zonder steekvlam). Na zijn carrière
in het middelbaar onderwijs afgewerkt te
hebben, heeft Tuur er voor gekozen om
“Groenmanagement” aan de HoGent te studeren. Zo leert hij overdag
hoe hij het gras beter kan maaien, bomen het best kan knuffelen, met
welke tuinslang hij planten het beste water geeft, hoe een Yakult helpt
bij het verrijken van de bodem,... Kortom met veel liefde een tuin te
behandelen. Het is dan ook zijn droom om later tot de groendienst te
treden en te zorgen voor heel de biosfeer van Maldegem.
Naast Groenmanagement, ondergaat Tuur ook nog een tweede keer
zijn 1e jaren in het onderwijs. Zijn vriendin, Jozefien volgt namelijk de
opleiding “leerkracht lager onderwijs”. Ze probeert hem te leren
denken en dan pas te doen en haar jaar ervaring als student
leerkracht lager onderwijs komt daarbij zeker van pas. Maar wat we
u nu eigenlijk willen duidelijk maken is dat de knapen zeker goed
zitten bij dit topduo, we zijn er zeker van dat zij hun een onvergetelijk
jaar zullen bezorgen!
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JONGHERNIEUWERS
Daan
“Daantje
Banaantje,
Dawn,
Boeike,
Goudvis,
Topkampleider2.0 , Duiveltje, Don Papa, Double D, Kruimeldiefje”
van Kerschaver
Daan is inmiddels al een bekende buik
binnen de KSA. Hij begint aan zijn 3de
jaar leiding en koos na 2 jaar Krabbers
voor de Jonghernieuwers dit jaar. Na
een tumultueus jaar met zijn grote liefde
“Amber” is hij er in geslaagd om
opnieuw ons werkjaar met haar te
starten. Dit betekent jammer genoeg
dat hij weer een excuus extra in zijn
potje heeft zitten. We vermoeden alleen
dat ze er wel eens meer dan 60 keer zou kunnen inzitten. We konden
vorig jaar namelijk niet altijd op zijn diensten als
Lokaalverantwoordelijke rekenen. Maar niet getreurd, we hebben er
alle vertrouwen in dat als het puntje bij paaltje komt, hij zijn
verantwoordelijkheden zal opnemen, zoals hij dat deed als
kampleider op klein kamp. Hij heeft zich die week 8 dagen volledig
gesmeten voor onze leden. Maar dit jaar laat hij de jongknapen en de
zaterdagnamiddag dus achter zich om zich in te zetten voor zijn
Jonghernieuwers. U mag gerust zijn, Don Papa en Aaron (het tweede
deel van het Jonghernieuwerteam) zijn twee handen op één buik. Als
het dan ook eens Daans buik is, kunnen de handen van alle
Jonghernieuwers er nog eens bij! Dat belooft! Naast zijn potje excuses
heeft ons Banaantje ook een trukendoos. Zo heeft hij ooit eens een
gratis taxi weten te regelen om thuis te geraken na een gezellige
avond. Double D werkt nu al een tijdje bij E-crane, u mag dus op uw
beide oren slapen, uw zoon zal alle tips en tricks van een echte
werkman leren. Zo zal geen enkele Jonghernieuwer ooit vast komen te
zitten in eender wat voor boei, band of ring. Kortom Daan is de allROUND leider waar elk lid van droomt.
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Aaron “Vanackere, Danserke, Schelpe, Schwiemel, Topkampleider,
De Grote Tovernaar” Van Acker
Na lang aandringen en veel gemaar
hebben we onze favoriete leider van
’97 toch nog kunnen overtuigen om
een jaartje extra leiding te geven. Er
waren dan ook redenen genoeg: Hij
mocht leiding geven met zijn BFF
Daan, hij moest niet langer met zijn
soulmate T.M. samenwerken, hij kon zo
nog een jaartje extra de 58 heen en
weer nemen… Om hem niet te veel uit
zijn comfortzone te moeten trekken, hebben we hem nog een jaartje
Jonghernieuwers gegund. Aaron en zijn Jonghernieuwers zijn intussen al
even onafscheidelijk als zijn koelkast en witte yoghurtjes. De nieuwe
lichting zal niet weten wat hen overkomt! Deze energieke, creatieve en
enthousiaste architect in spe (ja u leest het goed, nog altijd in spe) kent
alle kneepjes van het vak en zal van elke activiteit een hele belevenis
maken. Zijn streak aan KU leuven blijft maar doorgaan. Na 3 jaar
knutselen mag hij al de nietjesmachine gebruiken zonder begeleiding.
Even ter zijde, alle wc rolletjes, eierdoosjes en smeerkaasverpakkingen
mogen nog altijd binnen gebracht worden voor zijn werkjes. Maar let
op: schenk hem geen rolletjes plakband of metalen scharen want
daarvoor moet hij eerst nog specialisatiejaar volgen. De Grote
Tovenaar is ook geen onbekende in de Toverpoort. Naast zijn druk
dansleven maakt hij nog graag eens tijd vrij voor zijn vriendin Sofie.
Of het nu een diner bij kaarslicht, film bij kaarslicht, ontbijt op bed bij
kaarslicht, zelfs worstelen bij kaarslicht… Ze weten elkaar we altijd te
verrassen. We kunnen nog bladzijden vol schrijven over onze
Vanacker, maar u heeft het vast wel al door. We zijn dol op hem, net
als zijn leden zullen zijn na een jaartje vol avonturen met deze
zorgzame, betrouwbare en enthousiaste leider!
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HERNIEUWERS
Arthur "Dikken, Bruycker,
Bundesführer" De Bruyckere

Angela,

Schubbetube,

Tantor,

Dit jaar begint deze omvangrijke
verschijning al aan zijn zesde jaar als
leider. Onze Bruyckere begint op die
manier als ancien maar liefst aan zijn
18de jaar binnen KSA Maldegem! Hij
is niet alleen een mooi aantal jaren
leider maar voert nu reeds een drietal
jaar een zeer belangrijke taak uit
binnen de KSA. Arthur is dit jaar voor
de vierde maal namelijk onze Angela,
de enige échte bondsleider! Arthur
weet namelijk als geen ander hoe je
moet kunnen onderhandelen en hoe je als bondsleider altijd paraat
moet staan voor alles. Door zijn zware studie rechten aan de UGent
krijgt Arthur meer inzicht in hoe de maatschappij in elkaar zit en leert
hij kritisch na te denken. Arthur zal dit jaar voor de tweede maal
leiding geven aan de hernieuwers en hen opleren tot volwaardige
leiders. Voor de sportievere activiteiten kan Arthur gelukkig rekenen
op medeleiders Coolio en Verborgt, want zijn ene sixpack waar hij
ooit zo trots op was heeft zich al meerderen jaren weten verschuilen
door de vele andere sixpacks waar Arthur nog veel meer van weet te
genieten. Arthur is desondanks ontzettend trots op zijn
“bodybuilderfiguur”. Om zijn figuur te bekomen is Arthur dan ook al
jaren vaste klant bij het Hamburgertje waar Ertan hem steevast van
zijn krachtvoeding voorziet! Natuurlijk valt iemand met zulke
capaciteiten en zo'n lichaam in de smaak bij vele vrouwen (en
mannen). Hij weerstaat echter al vele jaren deze aandacht want hij
heeft zijn hartje al meerdere jaren geleden verloren aan zijn
tandartsje Fleur(sorry dames en heren). U mag dus op uw 2 oren
slapen want uw zoon is bij Arthur en zijn 2 medeleiders in goede
handen..
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Jens“Coolio, Maïsstengel, Beach Boy, Dakdekker” Blondeel
Leider Jens is de oudste leider van de
huidige leidingsgroep en ongetwijfeld
de leider met het meest ervaring.
Coolio begint dit jaar reeds aan zijn
7de jaar als leider en zal dit jaar
opniew zijn wijze kennis overbrengen
aan de hernieuwers samen met zijn
buurman Arthur uit ’t Rivierenhof en
leider Verborgt die terug is van een
jaartje weggeweest. Jens is altijd al
de nachtgaal van de KSA geweest en hoewel de medeleiding zijn
zangtalent wel kan smaken leek een zangcarrière dan toch niet voor
hem weggelegd. Nu zingt hij nog steeds zijn hoge noten op de hoge
daken van Maldegem en ook daarbuiten want Jens zijn
dakwerkersskills zijn bij alle mensen gegeerd. Dat vele werken op
daken zorgt ervoor dat Jens in de zomer altijd gebronzeerd in de
straten van Maldegem verschijnt. Zijn gebronzeerde lichaam heeft er
helaas nog niet voor kunnen zorgen dat leider Jens het hart van een
schone Maldegmse deerne heeft weten te strikken. Kent u iemand die
met onze Coolio wel eens een date zou willen hebben twijfel dan niet
om te mailen naar bronstigengebronzeerd@extrahotmail.com! Binnen
de KSA is Jens ook altijd een vaste waarde als er gewerkt, maar niet
als er gedronken moet worden. Jens heeft van al dat werken wel zijn
sixpack weten te bewaren aangzien hij als BOB van de bende de
andere sixpacks altijd al heeft weten te weren. Een dakwerker moet
natuurlijk ook ontspannen, maar zelfs daar houdt Coolio de voetjes niet
op de grond. Van (muur)klimmen wordt Jens helemaal wild en
bovendien heeft hij in leider Jules zijn “partner in crime” gevonden.
Deze sport zorgt voor heel veel spanning, net als de klimgordel die ze
hiervoor moeten aantrekken. Op rustige dagen verkiest Jens ook wel
een keer om een toertje te rijden met zijn rode Volkwagen kever. Al
bij al kunnen we besluiten dat uw zoon onder leider Jens in goede
handen zal zijn dit jaar!
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Michiel “Tandje, Garnaaltje, Kleine Verborgt” Verborgt
Na een jaar van afwezigheid is deze
leider terug van weggeweest. Toen we
aan Michiel vroegen om nog eens terug te
keren om een jaartje leiding te geven aan
de hernieuwers zag hij dat onmiddellijk
zitten. Dit jaar neemt Michiel bijgevolg
samen met Jens en Arthur de hernieuwers
onder zijn hoede. In de vriendjesboeken
van vroeger schreef Michiel bij de vraag
“Wat wil je later worden?”, steeds
nadrukkelijk “Groot”. Helaas kwam deze
droom nooit uit… Hij besloot dan maar om handelswetenschappen te
studeren aan de UGent. Daar is hij ondertussen afgestudeerd en hij
werkt nu al een jaartje bij FIGURAD Bedrijfsrevisoren. Aan de frituur
bestelt hij steevast kaaskroketten maar wat het verschil is tussen de
rondjes en de vierkantjes weet hij na al die kaaskroketten nog steeds
niet. Als er na al dat kaaskroketten verorberen nog een gaatje is, durft
Michiel dit wel eens opvullen met wat sieps. Michiel heeft ondertussen
al meer dan 1,5 jaar een relatie met zijn geliefde Lisbetje die ondanks
Michiel’s gematigde lengte toch zijn grootte gelukkig net niet overstijgt.
Na een korte poging om samen een huisje te huren hebben ze besloten
om toch nog even thuis te blijven wonen. Op die manier wonen ze nu
afwisselend een week bij elkaar zodat leider Arno, de broer van
Michiel, toch af en toe wat rust kan vinden. Gelukkig kan leider Jens
wel atijd verstaanbaar communiceren want net als leider Arthur is
leider Michiel niet altijd even verstaanbaar. Dit ligt misschien deels aan
het feit dat Michiel een aantal jaar geleden afscheid heeft moeten
nemen van zijn 2 bovenste snijtanden. Michiel is echter met al zijn
ervaring als leider de geknipte man om uw zoon een fantastisch jaar
te bezorgen!
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Stoverij met friet
Beste ouders/sympathisanten
Op zaterdag 16 november is
het weer zover. Dan houden
wij onze negende editie van
Stoverij met Friet!
Iedereen is welkom vanaf 19
uur. Na een welkomstdrankje
kunnen jullie aan tafel schuiven voor heerlijke frietjes met stoverij! Na
het eten volgt nog een diavoorstelling met de beste foto’s van het
voorbije werkjaar. Tot slot geven we nog een uitgebreid dessertbuffet
met koffie en geven we jullie de kans om nog na te praten.
Voor dit alles vragen we 12 euro voor kinderen onder de 12 jaar, wie
ouder is betaalt 18 euro.
Inschrijven kan enkel via ksa.maldegem@gmail.com. met duidelijke
vermelding van jullie naam, aantal volwassenen/kinderen en of er
iemand vegetarisch wenst te eten! Inschrijven kan tot zondag 27
oktober.
Gelieve jullie inschrijvingsgeld te storten op het rekeningnummer van
KSA Maldegem (BE86 0682 2977 5950) met vermelding van
dezelfde naam als in je e-mail. Je bent pas ingeschreven als wij het
correcte bedrag ontvangen hebben.
Hopelijk zien wij jullie op zaterdag 16 november om 19u!
Groetjes, de leiding!
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Tekeningen, raadsels en mopjes
2 goudvissen zwemmen in een kom. Buiten regent het. Zegt die ene
goudvis tegen de andere goudvis. Het regent buiten, maar wij zitten
lekker droog hé.

Het is geel met bruin en ligt onder de bodem.
Een giraf met hoogtevrees.

Wat is zwart wit rood.
Een verlegen zebra.

Er zitten twee apen in bad. Zegt de ene aap tegen de andere aap:
“Oe oe oe ie ie ie Ah ah ah!” Zegt die andere aap: “Zal ik wat koud
water bij doen?”

Er zaten een keer 2 koeien in bad en de ene vraagt : "Geef eens de
zeep ; ik krijg mijn vlekken er niet af !

Twee honden zijn verdwaald in de woestijn. Dan gromt een van hen:
"Als we nou niet heel snel en boom tegenkomen, doe ik het in m’n
broek.

Wat is een schaap zonder poten?
Een wolkje.
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Verjaardagskalender
Oktober
Warre

De Coninck

03/10/2013

Siebe

Defoor

05/10/2008

Vic

Vagenende

09/10/2008

Wout

Plasschaert

13/10/2002

Gilles

Geirnaert

21/10/2009

Hannes

Cuelenaere

31/10/2008

Daan

Van Deynse

10/11/2013

Rémy

Joos

15/11/2010

Timo

Dumon

02/12/2003

Louis

Vagenende

03/12/2010

Kobe

Van De Walle

06/12/2005

Arthur

Dobbelaere

10/12/2012

Milan

Roels

16/12/2002

Robbe

Van Der Jeught

17/12/2009

Bryan

Pauwels

23/12/2007

Victor

Vermeulen

29/12/2012

November

December
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