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           Woord vooraf 
Beste KSA’ers en KSA-sympathisanten 

Na een bewogen werkjaar door het coronagebeuren is de leiding er terug 

helemaal klaar voor! Een nieuw werkjaar is weer begonnen en ook deze 

keer is De Klaroen klaar om u om de twee maanden te informeren over 

uw favoriete jeugdbeweging. In deze Klaroen zijn de klassieke bekenden 

uiteraard de verslagen van het groot en klein kamp, leidingsbesprekingen 

en de moppen van de leiding natuurlijk! 

Een nieuw werkjaar betekent dat we terug afscheid moeten nemen van 

een aantal leiders. Maar niet getreurd, dit jaar staat er een heel grote 

groep nieuwe en enthousiaste leiding klaar om telkens voor een 

spetterende activiteit te zorgen.  

 

 

Veel leesplezier!  

Siemen Blankaert 
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   Verslag groot kamp 

 

 

Dag 1: dinsdag 20 juli 

 
Het was weer zover! Groot kamp 2021 in Lessines was begonnen op 

een terrein waar we 10 dagen lang geravot en geleefd hebben. 

Lessines is een stad gelegen in de Belgische provincie Henegouwen. 

Met haar 18.000 inwoners was dit het perfecte stadje om onze tent op 

te zetten. We moesten vroeg opstaan om onze trein te halen die om 

8.30 uur vanuit Aalter vertrok. 

Na de formatie zijn we allemaal gezamenlijk op de trein gestapt 

richting Lessines. Na een paar overstappen zijn we er uiteindelijk 

geraakt. Toen we op het kampterrein toekwamen, was iedereen 

dolblij. Nadat we onze boterhammen hadden opgegeten, begonnen we 

met het opzetten van de tenten, die in no-time opgezet waren. Daarna 

begonnen we aan de bedden, de tafels en 

de kookvuren zodat we elke middag ons 

eigen eten konden maken. Op sommige 

plaatsen ging het heel erg moeilijk om 

onze sjorpalen in de grond te krijgen. 

Onder het veld lag vroeger namelijk een 

betonnen weg, maar voor onze 3 bannen 

was dit natuurlijk geen probleem. Na de 

lange vermoeiende, maar toch plezante 

dag werden we getrakteerd door de fourage met 

lekkere spaghetti. Als avondactiviteit ging iedereen 

op verkenningstocht in het mooie Lessines. Toen 

iedereen moe was en de stad een beetje verkend 

had, was het tijd om in ons bedje te kruipen. 
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Dag 2: woensdag 21 juli 

 

De volgende dag was het wat moeilijk voor sommige knaapjes om uit 

hun bedje te geraken, maar nadat ze allemaal stevig hadden ontbeten 

konden ze er weer tegenaan. Na het ontbijt werkte iedereen nog een 

beetje verder aan hun tafel en hun kookvuren. Er werd ook een 

vlaggenmast in het midden van het veld geplaatst waaraan onze mooie 

KSA-vlag hing te wapperen. Om 12 uur begon iedereen te koken op 

de zelfgemaakte vuren. Met een beetje toezicht van de leiding hebben 

ze lekker eten kunnen maken, waarvan ze goed hebben gesmuld. Na 

de afwas stond er een superleuk bosspel op het programma. Nadat 

iedereen uitgeput was van het deze activiteit, had de fourage weer een 

lekkere maaltijd voor ons klaargemaakt. Elke ban speelde na de afwas 

nog een spel. Na deze toffe dag kropen ze allemaal lekker in hun 

bedje. Het heeft niet lang geduurd tot iedereen lag te slapen. Zo 

konden ze uitgerust aan de volgende dag beginnen. 
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Dag 3: donderdag 22 juli 

 

Veel tijd om te bekomen van de dag voordien werd ons niet gegeven, 

zelfs de haan lag nog diep te slapen, maar de KSA stond al klaar, want 

het was tijd om op dauwtocht te gaan! Het werd voor het eerst in een 

lange tijd nog eens een echte DAUW-tocht. ’s Nachts had het wat 

geregend, waardoor het gras dus echt nog nat was. Gelukkig konden 

we nadien onze handen en voeten verwarmen bij onze vuren die we 

ook gebruikten om daarop onze heerlijke croque-monsieurs te bakken. 

Toen we weer op het plein waren, hadden we nog niet zo veel honger, 

want onze maag zat nog vol met croque-monsieur. Hier had de 

fourage natuurlijk op gerekend en daarom werd er wat minder eten 

voorzien. Na het middageten trokken we naar het nabijgelegen Ghoy 

om rond de kerktoren een dorpsspel te spelen. Diegene die als eerste 

alle leiders uit het doolhof kon bevrijden, won. ’s Avonds ging elke 

ban zijn eigen weg: de hernieuwers besloten om enkele liefdesbrieven 

te schrijven naar hun liefjes. Alweer een dag boordevol KSA-plezier 

dus!  
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Dag 4: vrijdag 23 juli 

 

Vandaag stonden we allemaal op met een heel goed humeur, want na 

de dauwtocht mochten we - zoals de traditie dat vraagt - wat langer 

slapen. Daar bovenop kregen we van de fourage ook nog eens een 

heerlijke brunch aangeboden. Na al die verwennerij was het tijd om 

aan de dag te beginnen. Gelukkig hadden we op dauwtocht onze 

wandelschoenen ingestapt, want vandaag gingen we op dagtocht. 

Door Corona was het jammer genoeg nog steeds niet mogelijk om op 

twee- of driedaagse te gaan. We hadden geen tijd om daarover te 

treuren, want er moest richting het provinciaal domein De Gavers in 

Geraardsbergen gestapt worden, wat toch wel een eindje stappen was. 

Elke groep koos een eigen weg om er te geraken. Ondanks het 

aandringen van enkele diehards besloten de hernieuwers om toch niet 

over de muur van Geraardsbergen te stappen. Tijdens de laatste 

kilometers vonden alle groepen elkaar terug en werd het nog een 

heuse race om wie er als eerste op de bestemming zou zijn. Aan de 

inkom van het domein nuttigden we onze lunch. Daarna konden we 

zwemmen, ravotten en zonnen aan het meer van De Gavers. Het werd 

een echte topdag! Bij onze terugkeer op het plein stond de fourage al 

klaar met ons eten: heerlijk vlees, vers van de barbecue! Na deze 

plezante, maar toch vermoeiende dag kropen we allemaal vroeg in ons 

bedje. 
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Dag 5: zaterdag 24 juli  

 

Vannacht hebben we allemaal goed geslapen. Vandaag werd een dag 

voor de sporters onder ons. De laatste sjorpalen werden uitgehaald, het 

legernet werd gespreid en piqués werden ingeslagen. Dat kan maar 

één ding betekenen: vandaag liepen we allemaal de  

parapiste. 

 

 

Voor het eerst in 3 jaar tijd moesten we tijdens de piste ook nog  

eens een beek trotseren. Zelfs voor de minder sportieve mannen onder  

ons werd het toch een leuke parapiste. De beek was een goede 

afkoeling om het zweet weg te wassen. Na het avondeten gingen alle 

bans opnieuw hun eigen weg. De jonghernieuwers besloten om een 

pokernight te organiseren. Om te vermijden dat ze weer heel de nacht 

pokeren, stoppen we ze toch maar in bed. 
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Dag 6: zondag 25 juli  

 

“Vandaag moet er gewerkt worden”, zei de kampleider ‘s ochtends op 

de formatie. De knapen en jonghernieuwers hielden tijdens de 

voormiddag een honkbaltoernooi. De hernieuwers moesten helpen. 

Hopelijk hadden ze hun waterschoenen nog niet te ver weggestopt, 

want ze doken opnieuw de beek in. Deze keer moesten ze op zoek 

naar stenen voor in de zweethut en natuurlijk ook naar hout voor op 

het vuur om de stenen op te warmen. Gelukkig zijn onze hernieuwers 

goed getraind en verliep dit zonder problemen. Al snel werden een 

grote stapel stenen en een grote stapel hout verzameld. In de namiddag 

werd de parapiste afgebroken en begonnen alle bans aan de opbouw 

van de zweethut en het vuur. 

 

 
 

Alles stond klaar. De kampleider wou net het vuur aansteken, maar 

toen gingen de hemelsluizen open. Het leek alsof we dan toch niet aan 

de overstromingen ontsnapt waren. Alle bans hielden ’s avonds 

noodgedwongen een eigen banactivititeit. De knapen besloten hun 

avond te vullen met een spannende quiz. Gelukkig stonden onze 

gesjorde bedden hoog genoeg zodat we ’s nachts niet in het natte gras 

moesten liggen. 
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Dag 7: maandag 26 juli  

 

Het kamp was al even voorbij de helft. Bij enkelen begon de 

vermoeidheid ook al wat door te wegen, maar ook degenen met het 

vreselijkste ochtendhumeur zouden gelukkig worden van het nieuws 

dat we te horen kregen op de formatie. Vandaag werd het 

voetbaltoernooi georganiseerd. Het was een spannende editie! De 

verrassend goeie knapenploeg waren geen tegenstand voor het 

hernieuwersteam. Zij versloegen het jonghernieuwersteam en konden 

zo de winst pakken. 

 

 
 

’s Avonds, tijdens de banactiviteit, werd in de hernieuwerstent een 

tocht voorbereid, namelijk om de anderen te doen schrikken. De 

schriktocht konden we na enkele jaren eindelijk nog eens organiseren. 

Toen de zon verdwenen was en de volle maan allang aan de hemel 

stond, werden de knapen en jonghernieuwers uit hun bed gehaald. Ze 

hadden er allemaal zin. De hernieuwers hadden duidelijk hun best 

gedaan. Het was een korte, maar krachtige tocht met veel enge 

passages. Na dit nachtelijke avontuur mochten de hernieuwers ook in 

hun bedje kruipen. 
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Dag 8: dinsdag 27 juli  

 

De leiding vertelde ons dat het vandaag een rustige dag zou zijn. In de 

voormiddag moesten we het plein wat opruimen. De goals van 

gisteren moesten weg, alles van de schriktocht moest ook weer op zijn 

plaats en de hudo moest ook dringend verzet worden. 

 

 
 

In de namiddag speelden we ook op het gemak wat spelletjes. Het 

hoogtepunt van de dag was pas ’s avonds. Het weer liet ons eindelijk 

toe om de zweethut aan te steken. Het werd al snel koud doordat we in 

onze zwembroek zaten te wachten. Gelukkig hield het grote vuur ons 

lekker warm. Iedereen had heel veel zin om weer in de zweethut te 

gaan. Het was een leuke en rustgevende ervaring. Met een herboren 

gevoel gingen we naar onze tent terug. 
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Dag 9: woensdag 28 juli 

 

Van deze dag valt er maar één iets te 

bespreken, want het belangrijkste van 

die dag stond ’s avonds te gebeuren. Het 

traditionele potje nachtstratego! Het 

werd een spannende editie. Toen de vlag 

werd gevonden, lag die lang in het kamp 

van strateeg Daan. Hij hield samen met 

zijn verdediging stevig stand tegen de 

vele aanvallen van strateeg Milan. Het 

einde was in zicht en de winst leek 

verzekerd voor het team van Daan, maar 

toen kwam een laatste wanhopige aanval 

van de tegenstander, en met groot 

succes! De vlag was uit het kamp van 

Daan. Het andere team probeerde 

meteen om de vlag terug te veroveren, wat lukte, omdat de 

verdediging van strateeg Milan nog niet klaar stond. Onderweg terug 

naar het kamp van strateeg Daan werd de vlaggendrager getikt en 

behoorde vlag rechtmatig toe aan het team van Milan. Met nog maar 

twee minuten op de klok werd de vlag op haar definitieve plek in het 

kamp van strateeg Milan gelegd. Zijn team had gewonnen! Na de 

lange tocht terug naar kampterrein kregen we van de fourage nog een 

lekker soepje aangeboden. Na nog wat nagepraat over nachtstratego 

gingen we snel gaan slapen. 
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Dag 10: donderdag 29 juli 

 

De laatste volledige dag, zoals altijd gekenmerkt door de grote opkuis. 

Dat betekende dus dat we die middag de laatste keer op onze eigen 

vuren zouden koken. Onze tafels en een groot deel van de tenten 

werden allemaal opgeruimd. De hernieuwers deden hun best om voor 

zonsondergang een geweldig kampvuur klaar te maken. Wanneer alles 

opgeruimd was, zonderden alle bans zich af om een toneeltje of liedje 

te verzinnen. Tijdens het kampvuur werden we allemaal getrakteerd 

op een geweldige show. Een horrorverhaaltje van de knapen, 

leidingimitaties van de jonghernieuwers en een absolute tophit van 

een rap door de hernieuwers. De fourage verraste ons nog met 

heerlijke hotdog. Daarna gingen we allemaal voldaan naar ons bedje. 
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Dag 11: vrijdag 30 juli  

 

De laatste dag was nog even op de tanden bijten om alles op tijd in de 

camion te kunnen laden. Alle overige tenten werden opgevouwd en de 

laatste sjorpalen werden uit de grond verwijderd. Terwijl enkele 

hernieuwers en leiders alles een plaats gaven, reed leider Jens enkele 

keren met zijn kar vol gerief naar de vrachtwagen. Toen alles weg 

was, aten we samen. Daarna wandelden we nog een laatste tocht, deze 

keer ging die naar het station. We namen samen de trein naar huis en 

gingen moe maar voldaan naar onze mama en papa. 

 

Karsten en Wout 
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   Couleurs Devie 

 
Couleurs Devie stond natuurlijk ook 

weer op het programma. Opnieuw was 

het dit jaar een groot succes! 

Ondertussen werkt KSA Maldegem al 

3 edities samen met Couleurs Devie en 

ook dit jaar waren wij weer van de 

partij! 

 

Dit event valt natuurlijk net na ons 

groot kamp, maar wij blijven niet bij 

de pakken zitten! Samen stonden wij 

al vroeg paraat om bij alle werken een 

handje te helpen.  

Opnieuw gingen de pannen van het 

dak en zorgde Couleurs Devie voor 

een knotsgekke editie! 

 

 

Graag willen wij de organisatoren 

bedanken voor de samenwerking 

met de KSA.  

 

Tot volgend jaar!  

 

Siemen Blankaert  
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 Verslag klein kamp 
  

 

Dag 1: Zondag 15 augustus 2021 

 

De leukste week van het jaar was weer aangebroken! De piepedollen, 

speelvogels en krabbekoningen gingen samen op klein kamp. De 

eerste tocht van het kamp verliep wel nog wat anders dan andere 

jaren. Iedereen ging namelijk samen met mama en papa naar het 

kamphuis in Branst. Toen iedereen aangekomen was, stonden we 

allemaal te popelen om aan een knotsgekke 

week vol KSA-plezier te beginnen. In de 

namiddag installeerden we ons in de 

kamers en gingen we nog op een korte 

ontdekkingstocht. Na een groot bord 

spaghetti waren onze buikjes goed gevuld 

en gingen we moe maar voldaan naar bed.  
 

Dag 2: Maandag 16 augustus 2021 

 

De eerste ochtend op kamp deed iedereen meteen vol enthousiasme 

mee aan de traditionele ochtendgymnastiek. Vandaag stonden er 

keuzeactiviteiten op het programma. Ondanks dat er velen wilden 

meedoen aan sport en spel, waren er toch enkele durvers die een 

meesterwerk in klei hebben gemaakt. In de namiddag speelden we een 

geweldig bosspel. Ondanks de regen, die wat roet in het eten gooide, 

vonden we het een supertoffe dag. Die nacht hebben we allemaal goed 

geslapen. 
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Dag 3: Dinsdag 17 augustus 2021 

 

Vroeg uit de veren! We besloten onze 

wandelschoenen al eens aan te trekken om 

op dauwtocht te gaan. Dat betekent 

natuurlijk ook dat we als beloning van 

zelfgemaakte croque-monsieurs konden 

smullen. In de namiddag besloten we om 

het stadscentrum eens te verkennen. Daar 

speelden we een spannend dorpsspel. Wie 

kon er de slangen ontwijken en de ladders 

vinden om zo als eerste bij het einde van 

het bord te geraken? ’s Avonds schreven 

we een mooie brief naar onze ouders in 

Maldegem om hen over al onze avonturen 

te vertellen. 

 

Dag 4: Woensdag 18 augustus 2021 
 

De fourage verwende ons deze 

morgen met een stevig ontbijt en 

daar hadden ze een goede reden 

voor. Vandaag spelen we het 

voetbaltoernooi, een hoogdag voor 

alle voetballiefhebbers onder ons. 

In de voormiddag werden de 

teams verdeeld en maakten we onze truitjes. Welke bedrijven gingen 

er dit jaar sponsoren? Daarvoor moesten we wachten tot na het 

middageten: lekkere sandwiches! Nadat we onze gamel hadden 

afgewassen, was het zover. De goals stonden te wachten en de bal lag 

klaar. De aftrap werd gegeven door onze kampleider. We waren eraan 

begonnen! Het werd een editie voor in de geschiedenisboeken, want 

na een spannende finale won het team van leider Manu. Hij mag zich 

met behulp van zijn team één jaar tot voetbalkoning van de KSA 

kronen. Na het avondeten wasten we al het vuil weg en gingen we fris 

naar bed.  
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Dag 5: Donderdag 19 augustus 2021 

 

De stapschoenen stonden al beneden in de gang 

te wachten en de koeken en de flessen water 

zaten klaar in onze rugzakken. Dat kan 

natuurlijk maar 1 ding betekenen: wij gaan op 

dagtocht! Zoals elk jaar gingen we ook deze 

keer naar het beste zwembad in de buurt met de 

hoop dat we onderweg ook nog iets interessants 

tegenkomen. Ons lunchpakket smulden we op 

aan het zwembad en toen was het zover. 

Iedereen genoot met volle teugen van een 

knotsgekke zwemnamiddag, enkele leden zijn 

wel 100 keer van de glijbaan geweest. Na de 

wandeling terug naar huis kregen we van de fourage een heerlijk stuk 

vlees van op de barbecue. s’ Avonds waren we helemaal uitgeput en 

kropen we allemaal vroeg in onze slaapzak. 

 

Dag 6: Vrijdag 20 augustus 2021 

 

De volgende ochtend waren we 

allemaal herboren en klaar voor een 

nieuwe dag. Tijdens de 

ochtendgymnastiek deed iedereen dan 

ook zeer flink mee. De KSA-

klassiekers begonnen zichzelf stilaan 

op te volgen, met vandaag weer een 

klepper op het programma. Tijdens de 

namiddag gingen we het beste van 

onszelf geven tijdens de parapiste. Dit 

jaar werd het wel een speciale editie, 

met een heuse bergbeklimming en een 

glijbaan. Iedereen deed enorm zijn 

best en het werd alweer een geweldige 

dag. 
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Dag 7: Zaterdag 21 augustus 2021 

 

Sommigen stonden misschien al op met een klein beetje pijn in het 

hart, want aan alles moet natuurlijk een einde komen. Vandaag was 

het de laatste volledige dag op kamp. In de voormiddag speelden we 

nog wat waterspelletjes en na het middageten was het zover. Het was 

tijd voor onze jaarlijkse Stratego. Gelukkig moesten we niet ver 

stappen naar het bos, zodat we snel aan het spel konden beginnen. Het 

was voor velen de eerste keer, maar iedereen begreep snel wat er 

moest gebeuren: de vlag 

te pakken krijgen. Na de 

Stratego waren we 

volgens de traditie van 

plan om een grandioos 

kampvuur aan te steken, 

maar jammer genoeg 

gooide de regen roet in 

het eten.  Ondanks het 

weer maakten we er toch 

een gezellige avond van door een toneeltje van alle groepen, de 

ontknoping van Aladdins verhaal en een lekkere hotdog voor het 

slapengaan. 

 

Dag 8: Zondag 22 augustus 2021 

 

De laatste dag was er al, we konden het niet geloven. Het kamp was 

echt voorbijgevlogen, maar stiekem keken we toch uit om onze mama 

en papa een knuffel te geven. Terwijl wij nog wat laatste spelletjes 

speelden, vulden enkele leiders de vrachtwagen en na nog een heerlijk 

broodje als middageten was het einde definitief aangebroken. De 

auto’s kwamen de parking opgereden en we mochten allemaal met 

mama en papa mee naar huis.  

 

Karsten Van Maldegem 
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  Startactiviteit 
 

Het begon allemaal op een mooie zonnige dag, er was geen wolkje 

aan de lucht. Asterix, Obelix en nog een paar andere Galliërs waren 

zoals gewoonlijk in het bos aan het wandelen. Plots hoorden ze een 

luide schreeuw om hulp. Ze gingen er heen en zagen het reusachtige 

fort van de Romeinen. Terwijl de overige Galliërs niets in de gaten 

hadden, zag Asterix dat de oude druïde Panoramix van het dorp door 

de Romeinen meegenomen werd. Hij zorgt namelijk voor een 

onoverwinnelijke toverdrank en is dus zeer belangrijk voor de 

Galliërs. Zonder deze magische drank kunnen de Galliërs niet winnen 

tegen de Romeinen. Daarom vroegen Asterix en Obelix om hulp aan 

de sterke jongens van de KSA.  

 

Zaterdag 4 september was het zover! Met man en macht ging men het 

fort bestormen om de druïde terug te winnen. Natuurlijk moesten de 

minder ervaren KSA’ers eerst nog een kort trainingskamp doorlopen 

onder leiding van de dappere en statige Heroïx, het stamhoofd van 

Gallië. Tijdens het kamp leerde iedereen boogschieten en sporten als 

een echte Galliër. Uiteindelijk was het moment van de waarheid 

aangebroken. Iedereen verzamelde voor het fort en trok ten aanval. 

Natuurlijk was dit een fluitje van een cent voor de KSA’ers. Dankzij 

hen werd de druïde na een lange week in gevangenschap bevrijd. Als 

dank deelde Panoramix de enige echte toverdrank aan iedereen uit. Na 

een vermoeiende namiddag trokken Asterix en Obelix, maar ook de 

KSA’ers, naar huis om uit te rusten. 
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Médard De Baere  
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 Kermisweekend 

Maldegem werd in het weekend 

van 17 en 18 september verrast 

door het welbekende 

Kermisweekend. In dit weekend 

zijn Streekbierenavond en 

Parkfuif ondertussen vaste 

waarden geworden. KSA 

Maldegem en Augias sloegen ook 

dit jaar de handen in elkaar voor 

een spetterende editie, die plaatsvond in het Sint-Annapark van 

Maldegem. Op Streekbierenavond werd er voor sfeer gezorgd door DJ 

Fangio. Er was ook een ruim assortiment aan streekbieren te 

verkrijgen aan de bar.  

Ook dit jaar was Parkfuif 

weer een buitengewoon groot 

succes. Op deze fuif kwamen 

jong en oud samen in de tent 

in het park van Maldegem. 

De swingende beats werden 

verzorgd door de volgende 

fantastische dj’s: DJ FXDER, 

Man of Luma, Carlamote, DJ 

Reeze, Jamie-Lee VI & Louis XIV, Jay Wall en Mitras. 

Het was een weekend om nooit meer te vergeten! 

Emile & Willem 
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 Afscheidnemende 

leiding 

 
Dit jaar zullen we helaas weer afscheid moeten nemen van vier 

topleiders. Het waren leiders die met volle goesting, veel tijd, energie 

en passie hun functies hebben uitgeoefend binnen de KSA evenals het 

leiding geven in het weekend. Natuurlijk wensen wij hen veel succes 

in hun verdere carrières en zien we ze alle vier graag eens terugkomen 

naar onze lokalen! 

 

Arthur De Bruyckere  

 
Na 7 jaar leiding, waarvan 5 jaar als 

bondsleider, beëindigt Arthur helaas zijn 

KSA-carrière. Na zijn studies rechten aan de 

Universiteit van Gent heeft hij ondertussen 

zijn weg gevonden in de wereld van de 

werkmensen. We wensen Arthur het beste 

toe en willen hem graag bedanken voor zijn 

blijvende toewijding in de KSA! We hebben 

allemaal veel kunnen leren van Arthur. We zijn er zeker van dat hij 

achter de schermen en bij onze oud-leidersbeweging nog veel te zien 

zal zijn!  

 
 

Daan Van Kerschaver 
 

In zijn laatste jaar gaf Daan leiding aan onze 

jonghernieuwers en dit deed hij uitstekend. 

Daan is op dit moment druk bezig met 

werken en studeren. Ondertussen is het al 

zijn 2de jaar als student. Het afscheid van 

Daan betekent ook dat we de laatste Van 
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Kerschaver zijn kwijtgeraakt. Maar niet getreurd, want wij zullen 

Daan regelmatig nog eens in de lokalen zien verschijnen op een 

zaterdagavond. Bedankt voor de leutige jaren!  

 

Arno Verborgt  

 

Deze hondenliefhebber zal zeker gemist 

worden in de KSA. Arno heeft zijn laatste 

jaar afgesloten bij onze knapen. De eerste 

jaar knapen waren dus al goed opgeleid 

voor hun eerste groot kamp! In zijn vrije 

tijd zal je leider Arno vaak zien met zijn 

vriendin. Maar wij hopen toch dat we hem 

nog verschillende keren zullen zien in de 

lokalen. Bedankt Arno voor de vele schone 

jaren!  

 

Arthon Van Den Bossche  

 

Zet je voeten vast op de grond! Want als Arthon komt afgereden met 

zijn vrachtwagen zou de grond al eens kunnen daveren. Onze 

vrachtwagenchauffeur heeft beslist om een 

andere weg op te gaan. Leider Arthon heeft 

ook zijn jaar afgesloten bij de 

jonghernieuwers, samen met leider Daan. 

De jonghernieuwers zijn dus zeker goed 

klaargestoomd om hernieuwer te worden. 

Bedankt voor de jaren leiding binnen de 

KSA! 

 

 

 

 

Siemen Blankaert  
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 Leidingsbesprekingen  
 

Piepedollen  

 
Sel Goemaere  

 

“Ik zit in de KSA omdat ’t 

machtig is.” 

 

Sel blijft hangen bij z’n motto, 

we kunnen hem geen ongelijk 

geven. De KSA is gewoon 

machtig! Sel was één van de 

weinige leiders zonder 

herexamens. Hij is dus 

duidelijk goed met cijfers! 

Daarom leek het ons ook ideaal 

om Sel aan zijn 2de jaar als 

penningmeester te laten starten. 

Naast de KSA fietst Sel heel 

graag in de zomervakantie. 

Natuurlijk, want dan is het 

tenslotte ook hoogseizoen! 

Maar wist je dat op de verjaardag van Sel toevallig een meneer 

genaamd Alberto Contador de 94e editie van de Ronde van Frankrijk 

heeft gewonnen? Dat kan dus geen toeval zijn! Sel zal dit jaar leiding 

geven aan onze piepedollen. Ondertussen is hij onze kleine mannen al 

gewend. Sel heeft al in zijn eerste jaar leiding aan de piepedollen 

gegeven en kan het blijkbaar niet loslaten! Vol enthousiasme gaat Sel 

ervoor zorgen dat dit een onvergetelijk jaar wordt voor zijn ban!  
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Jules De Bruyckere  

 

“KSA begon voor mij als 3 uren 

activiteit per week. De ene week 

ging ik al liever dan de andere. 

Tenslotte kan niet elke activiteit 

je lievelingsspel zijn, maar tot 

op vandaag ben ik verdomd blij 

dat mijn ouders mij overtuigd 

hebben om elke keer weer te 

gaan.”  

 

Tegenwoordig is KSA zo veel 

meer dan 3 uren activiteit per 

week voor mij. Het is een groep 

mensen die voor altijd achter je 

staan. Dat merk je ook aan onze 

oud-leidingsvereniging Augias. 

Het maakt niet uit of je 1 jaar of 

50 jaren geleden leiding was, 

iedereen is welkom en iedereen blijft als één blok achter KSA 

Maldegem staan. Je hoort leden van jeugdbewegingen vaak bezig over 

“vrienden voor de rest van je leven”. Hier is dat dus echt het geval. 

Eens je leider bent, blijf je dat.”  

 

Jules is ondertussen begonnen aan zijn 6de jaar leiding, amai! Met 

deze hoop ervaring zijn we ervan overtuigd dat onze piepedollen echt 

verwend zullen worden met knotsgekke en creatieve activiteiten! 

Ondanks dat dit helaas Jules zijn laats jaar is, heeft Jules laten weten 

dat hij dit jaar opnieuw alles op alles zal zetten, want leider ben je niet 

voor de helft! Jules is ook altijd met iets bezig binnen de KSA en zit 

niet stil. Hij zal zijn ervaring en kennis dan ook zeker graag delen met 

de nieuwe stroom leiding. Deze man is zeker niet te missen binnen de 

leidingsgroep! 
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Victor De Clerck  

 

“KSA was in het begin de ideale 

gelegenheid om uit mijn 

comfortzone te komen. Intussen 

vind ik het nog altijd heel 

gezellig, dus bleef ik komen en 

ben ik ondertussen leiding 

geworden!” 

 

Onze leider Victor is natuurlijk 

niet te missen in de 

leidingsgroep. Deze goedlachse 

kerel staat elke 

zaterdagnamiddag vol 

enthousiasme klaar om erin te 

vliegen. Ook dit jaar zal Victor 

opnieuw leiding geven aan onze 

piepedollen. Wist je dat de 

naam Victor afkomstig is van het Latijn? Dit betekent letterlijk 

‘overwinnaar’. Met Victor aan kop bij de bestorming tegen het fort 

van de Romeinen, wisten wij al dat de Romeinen geen schijn van kans 

maakten. De piepedollen kennen Victor ondertussen al want dit is zijn 

2de jaar leiding aan deze ban. Wij twijfelen dan ook niet dat Victor 

samen met de piepedollenleiding voor een onvergetelijk jaar zal 

zorgen!  
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Robbe Beernaert  

 

“Ge doet uw werk goed of ge 

doet het niet.”  

 

Robbe is een leider uit onze 

nieuwe leidingsgroep. Wij 

kennen Robbe als iemand die 

veel weet over het leven. Elke 

keer als we hem zien, leren we 

iets nieuws bij. Robbe is 

begonnen bij de knapen als lid 

en was natuurlijk direct 

verkocht. Zijn vader was ook 

een echte KSA’er en kon het 

daarom dus zelf niet laten om 

de KSA een kans te geven. Met 

zijn studies elektriciteit en 

elektronica hoeven wij ons ook 

zeker geen zorgen te maken 

mocht het ’s avonds plotseling eens donker zijn in onze KSA-lokalen. 

Met zijn levensmotto “ge doet uw werk goed of ge doet het niet”, zijn 

wij er van overtuigd dat de piepedollen een geweldig jaar tegemoet 

gaan.  
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Manu Van de Ginste  

 

“Toen ik klein was, ben ik in de 

KSA gegaan en heb ik het altijd 

zodanig leuk gevonden dat ik er 

nu nog steeds in zit.” 

 

Leef zoals het je laatste dag is ... 

We kunnen hem geen ongelijk 

geven! Telkens als we deze man 

zien, straalt hij energie uit. 

Manu zit niet graag stil. Op de 

activiteit kennen de leden Manu 

als het Duracell-konijn. Het 

piepedollenteam wordt dan ook 

vervolledigd door Manu. Ook is 

hij één van de zes leiders die 

één meter tachtig groot is. Dat is 

even groot als 5 volwassen 

konijnen, gek! In zijn vrije tijd 

durft hij wel eens een balletje 

slaan met zijn medeleiders. Zijn hobby is namelijk tennissen. Het zou 

wel eens kunnen dat uw zoon thuis komt als een echte Roger Federer. 

Manu zal samen met zijn medeleiding ervoor zorgen dat uw kinderen 

op zaterdag niks tekort zullen komen.  
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Speelvogels 

 
Henri De Clerck  

 

“Na twaalf jaar in de KSA te 

zitten, weet ik dat er altijd 

plezier te beleven valt bij de 

lokalen. Daarom zit ik in de 

KSA.”  

 

Henri zal dit jaar opnieuw de 

speelvogels hun jaar 

onvergetelijk maken. Ook 

heeft hij dit jaar een nieuwe 

functie te pakken als 

depotmeester. Als Henri geen 

activiteit aan het geven is, zal 

je deze man wel terugvinden 

in de depot! Henri zal zich dit 

jaar ook smijten in zijn 

nieuwe richting Biochemie 

en Biotechnologie. Hopelijk 

wordt ons depot binnenkort 

dan geen proeflaboratorium! 

“Henri” is een Franse naam. 

De betekenis hiervan is ‘heerser van het thuisland’. Het heeft dan ook 

niet lang geduurd tot Henri het gevaar zag richting het fort. Leiding 

geven voor Henri is zeker niet meer nieuw. U mag erop rekenen dat 

uw zoon een topjaar zal beleven! 
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Tuur Goemaere  

 

“Voor de vriendengroep!”  

 

Tuur is net iets ouder dan de 

eerste iPod, maar zijn 

geheugen is een heel stuk 

groter dan 5 GB en hij kan 

veel meer dan 1000 nummers 

onthouden. Wat hij dit jaar 

opnieuw moeilijker vindt om 

te onthouden, is het 

doorgeven van zijn leeftijd, 

lengte, levensmotto en 

waarom hij in de KSA zit ... 

Wij kennen Tuur als iemand 

die wel echt geëngageerd is 

en veel geeft om het 

groepsgevoel! Tuur heeft 

gekozen om direct in het 

werkveld te duiken dit jaar. 

Zijn passie voor tuinaanleg en 

-onderhoud begon al vroeg te knagen. Binnenkort zal je Tuur dus zien 

tussen de struiken en de bomen. Wij zijn er dus ook zeker van dat 

Tuur voor een avontuurlijk jaar zal zorgen!  
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Wout Blomme  

 

“Ik zit al heel mijn leven in 

de KSA en wou ook heel 

graag leiding worden!” 

 

Het levensmotto van wout is 

“Het leven is geen 

crèmekarre” Al durft Wout 

wel eens een ijsje te veel 

eten. Wout begint aan zijn 

eerste jaar leiding. Hij is al 

sinds piepedol een echte 

KSA’er. Al sinds hij klein 

was, wou hij graag leider 

worden in de KSA. Daar 

heeft hij zich ook aan 

gehouden! Wout studeert 

MCT (Multimedia and 

Creative Technologies) aan 

Howest. We vonden dus ook 

direct een kandidaat om zich te ontfermen over onze website. Wout 

gaat lachend door het leven en is altijd blij om op zaterdagnamiddag 

activiteit te geven. U mag dus zeker zijn dat onze speelvogels het naar 

hun zin zullen hebben!  
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Yaron Boucque  

 

“In de KSA kan ik mij 

volledig uitleven!.” 

 

Yaron is ook één van de 

nieuwe gezichten binnen de 

leiding. Hij vervoegt het 

team van de speelvogels. Na 

zijn carrière in het 

middelbaar onderwijs, zet 

Yaron zijn studies verder aan 

de unief in Gent. Daar 

studeert hij voor industrieel 

ingenieur. De grote droom 

van Yaron is altijd geweest 

om bruggen en tunnels te 

bouwen! Daarover praat hij 

uren aan een stuk. In zijn 

vrije tijd gaat Yaron skaten. 

Tony Hawk is dan ook zijn 

grote idool en zelf hoopt hij 

ooit zijn niveau te evenaren. 

Dit jaar gaat Yaron samen met zijn medeleider Karsten op zoek naar 

een kampterrein in Wallonië voor groot kamp. Samen kennen ze 

Frans, en Frans kent hen. Kortom, Yaron zal samen met zijn 

medeleiding ervoor zorgen dat uw kinderen op zaterdag niets tekort 

zullen komen. 
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Emiel Braet 

 

“Ik zit in de KSA voor de maten 

en om zaterdag toffe activiteiten 

te geven.”  

 

Emiel is de kleinste leider van 

onze leiding, maar misschien 

wel de grootste filosoof van ons 

allemaal! Één van zijn vele 

uitspraken is: “Het leven gaat 

redelijk snel. Als je nu en dan 

niet stopt om eens te kijken, zou 

je het kunnen missen.” Naast 

filosofie is Emiel een echte 

diehard metal fan! Emiel heeft 

ook moeite met stilzitten. Hij is 

een echte bezige bij. Als lid was 

Emiel vaak bezig met het 

verzamelen van takken die 

leken op geweren. Hij heeft 

zelfs eens geprobeerd om met 

toiletrolletjes een harnas te maken. Dit belooft dus als leiding, want 

Emiel is een echte creatieveling! Wij kunnen jullie verzekeren dat 

jullie speelvogels de capaciteiten van Leonardo Da Vinci zullen 

meekrijgen van Emiel.  
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Krabbekoningen 
 

Mathias Marcle  

 

“Ik zit in de KSA voor de 

sfeer.”  

 

Onze Mattie is ondertussen al 

een bekend figuur binnen de 

KSA. Mathias is een man van 

weinig woorden, maar eens je 

hem wat beter begint te kennen, 

kan hij niet stoppen met 

verhalen vertellen. Mathias is 

ook dit jaar opnieuw onze 

secretaire, aan Mathias zijn 

goed werk wordt er niet meer 

getwijfeld! Als het aan ons ligt, 

mag Mathias nog een aantal 

jaren deze functie verder 

uitoefenen. In zijn vrije tijd zal 

Mathias waarschijnlijk te zien 

zijn op de fiets. Zijn hobby is 

namelijk mountainbiken. Zijn droom is om ooit eens de Ronde te 

winnen, maar daar zal hij toch eerst nog wat voor moeten oefenen.  

Ongetwijfeld gaat uw krabber een geweldig jaar tegemoet.  
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Wout Plasschaert  

 

“In de KSA is het altijd lachen 

geblazen, en dat doe ik graag!”  

 

Leider Wout is in zijn jaar 

gecrost! Deze man heeft een 

passie voor moto’s, auto’s en 

alles dat wielen heeft en gas 

kan geven. Op Wout zit er geen 

handrem, dat is een feit! Dit 

jaar zit hij niet stil, want hij 

probeert in alle zaken die 

moeten gebeuren zijn steentje 

bij te dragen. We kunnen hem 

geen ongelijk geven dat hard 

werken veel oplevert. Wout is 

ondertussen een vast figuur 

binnen de leidingsploeg en we 

kunnen altijd rekenen op deze 

kerel. Ook gaat hij heel graag 

op kamp. Enkel aan KSA-kamp 

heeft hij niet genoeg, want 

daarnaast zet hij zich in de zomer bijvoorbeeld ook in voor Kazou. 

Reken er maar op dat Wout voor een geweldig en onvergetelijk jaar 

zal zorgen voor de krabbers.  
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Willem De Bruyckere  

 

“Leiding geven is super tof!”  

 

Willem is een mysterieuze 

jongen. Heel veel zijn wij nog 

niet over hem te weten 

gekomen, maar één ding weten 

wij wel zeker: Willem is een 

heel enthousiaste en zorgzame 

leider. Ook is hij heel sportief, 

hij doet namelijk tennis samen 

met zijn medeleiders Médard en 

Manu. Je hoeft deze leider dus 

zeker niet uit te leggen hoe een 

balsport werkt. Willem is een 

jongensnaam die is afgeleid 

van ‘Wilhelm’. Dat is een 

Germaanse naam, die bestaat 

uit twee verschillende 

naamstammen. Het eerste deel, 

‘wil’, betekent ‘wil, wilskracht, 

streven’. ‘Helm’ staat voor ‘beschermer’, maar ook voor ‘koning’. De 

naam betekent dus iets als ‘wilskrachtige beschermer’. Jullie hebben 

het dus gehoord, uw krabber is in veilige handen!  
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Timo Dumon  

 

“Ik zit in de KSA om 

plezier te maken met mijn 

vrienden.”  

 

Timo start dit jaar ook aan 

zijn eerste jaar leiding. 

Timo is een echte 

levensgenieter. Dat straalt 

hij uit door zijn speels en 

vrolijk gedrag. Ook is hij 

heel behulpzaam. Wat je 

ook aan hem vraagt, hij zal 

het doen. Als lid was hij in 

zijn vrije tijd druk bezig 

met ravotten in de beek en 

kattenkwaad uithalen met zijn vrienden van de KSA. In zijn dagelijks 

leven is hij bezig met drummen. Onze Timo is binnenkort de nieuwe 

Michael Schack, en misschien kunnen jullie hem ooit verwachten met 

een spectaculaire drumsolo op onze streekbierenavond! Als 

ontspanning zal je hem meestal online zien. Hij speelt graag ook eens 

een spelletje of is zijn drumskills aan het trainen. Jullie kunnen zeker 

rekenen op Timo dat hij alles op alles zal zetten om een subliem jaar 

te schenken aan jullie krabbekoningen.  
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Knapen  

 
Louis De Bruyckere 

 

“Waarom ik in de KSA zit? 

Om anderen evenveel plezier, 

herinneringen, avontuur, 

vrienden, ervaringen ... te 

geven als ik kreeg toen ik zelf 

lid was.”  

 

Ook dit jaar is leider Louis 

weer van de partij. 

Ondertussen is hij al een heel 

bekend gezicht bij de leiding 

en alle leden. We zien hem 

dit jaar opnieuw bij zijn 

kenmerkende rol als 

banleider. Dit jaar zal Louis 

leiding geven aan onze 

knapen. Wees er maar zeker 

van dat hij alle kook- en 

sjortechnieken jullie zal 

aanleren op groot kamp! 

Louis heeft ook al ervaring in de fourage opgedaan, dus wij kunnen u 

zeker garanderen dat er lekker eten zal gemaakt worden. Het was dit 

jaar opnieuw een startactiviteit om u tegen te zeggen! Ik denk dat we 

niet snel de Romeinen zullen terug zien op ons terrein. Asterix en 

Obelix zijn iedereen van de KSA eeuwig dankbaar! Dit jaar zal leider 

Louis van de knapen ongetwijfeld echte KSA’ers maken!  
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Maarten Vantrois  

 

“Maarten vindt lichtblauw 

gewoon een mooi kleur en 

was toen al meteen verkocht 

om in de KSA te gaan.”  

 

Maarten begint vol 

enthousiasme aan zijn eerste 

jaar leiding in de KSA. Zijn 

sjortechnieken zijn ongezien! 

Van mastworpen tot 

driepikkels, van tafelvuren 

tot masten, hij kan het 

allemaal! Daarom start hij 

zijn eerste jaar meteen bij de 

knapen die veel zullen leren 

van deze jeugdige leider! 

Naast sjorren houdt Maarten 

ook van kokkerrelen in de 

keuken. Hij heeft er ook zijn 

studies van gemaakt. Onze 

kok in opleiding heeft ons nog niet kunnen trakteren op veel lekkers 

maar heeft beloofd om dat in de toekomst regelmatig te doen. Zijn 

kookkunsten zullen dus zeker ook van pas komen op groot kamp. Na 

die tien dagen zullen de knapen terugkomen als ware chef-koks! 

Maartens levensmotto is dat je niet één dag, maar wel elke dag leeft. 

Je kan hem hierin geen ongelijk geven. Voor de knapen staat er alvast 

een leerrijk en spetterend jaar te wachten! 
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Médard De Baere  

 

“KSA Maldegem is de beste 

jeugdbeweging van 

Maldegem en omstreken!”  

 

En daar gaan we hem geen 

ongelijk in geven! 

Médard De Baere is 18 jaar 

oud en is 1 van de 6 leiders 

die één meter tachtig groot 

zijn! Hij maakt deel uit van 

de knapenleiding en begint 

met volle goesting aan dit 

jaar. Médard start naast zijn 

carrière als leiding in de 

KSA ook zijn studie als 

handelsingenieur in de 

hoofdstad van Oost-

Vlaanderen. De hobby van 

Médard kan hij helaas niet 

in Oost-Vlaanderen doen, 

want daarvoor heeft hij veel 

water nodig. “Zeil je voor het eerst, dan sla je een flater.” Maar voor 

Médard is het allang zijn eerste keer niet meer. Deze waterrat heeft op 

zijn catamaran al de wildste zeeën getrotseerd. Misschien neemt hij in 

de toekomst de knapen wel eens mee op zijn schip. Één ding is zeker, 

de knapen staat een geweldig jaar te wachten!  
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Karsten Van Maldegem  

 

“ KSA was, is en blijft te 

gek! En daarom zit ik in de 

KSA!” 

 

Karsten is een goedlachse 

jongeman die zich volledig 

wil inzetten voor de KSA. 

Deze nieuwe aanwinst 

vervolledigt de ploeg van de 

knapenleiding. Karsten 

neemt al verschillende 

taken op zich binnen de 

leidingsploeg. Zo schrijft hij 

de creatiefste teksten voor 

De Klaroen. Karsten schrijft 

namelijk in zijn vrije tijd 

ook af en toe eens een 

gedichtje of een rijmpje. 

Spelen met taal en 

zinsbouw is hem dus niet 

onbekend! Hij is momenteel 

ook druk op zoek naar een 

kampterrein voor groot kamp. Dat doet hij dit jaar met leider Yaron 

(speelvogelleiding). Parler Français, c'est simple comme bonjour voor 

onze Karsten, dus dat kampterrein zal snel gevonden worden! We 

kunnen besluiten dat uw zoon onder leider Karsten in goede handen 

zal zijn dit jaar! 
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Jonghernieuwers  

 
Milan De Schinkel  

 

“Vrienden maken en de 

leden een toffe tijd bezorgen, 

daar draait het voor mij om 

in de KSA!” 

 

Ik zou het zelf niet beter 

kunnen zeggen! Onze leider 

Milan is een man van weinig 

woorden. Maar wanneer hij 

wel iets zegt, dan hebben 

zijn woorden wel altijd een 

reden. Soms kunnen zijn 

blikken ook meer 

duidelijkheid geven dan zijn 

woorden. Ook dit jaar is 

leider Milan opnieuw onze 

lokaalverantwoordelijke en 

zal hij er alles aan doen 

zodat ons dak niet zou 

wegwaaien. Milan straalt 

ook rust uit. In zijn vrije tijd 

geniet hij wel van een wandeling met zijn hond. U kunt dus zeker op 

uw twee oren slapen want deze toffe en enthousiaste leider zal samen 

met leider Siemen uw jonghernieuwer vast en zeker een jaar bezorgen 

dat hij niet snel zal vergeten!  
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Siemen Blankaert  

 

“Zelf vond ik het altijd 

geweldig om een namiddag 

te ravotten in de KSA toen 

ik klein was. Daarom vind 

ik het als leider belangrijk 

om een toffe activiteit voor 

te bereiden. Zo kijk ik er 

enorm naar uit om de 

jonghernieuwers een 

topnamiddag te bezorgen 

voor dit werkjaar! Naast 

activiteiten is het ook 

geweldig om samen als 

groep te werken, sociaal 

geëngageerd te zijn en 

nieuwe mensen te leren 

kennen!”  

 

Siemen mag zich nu wel 

rekenen tot de echte 

veteranen van de KSA! Met 

zijn zesde jaar leiding op de teller maakt hij nu de overgang van 

zaterdag- naar vrijdagleiding. Dit doet hij om de jonghernieuwers 

onder zijn vleugels te nemen. De jonghernieuwers mogen zich dus aan 

een machtig jaar verwachten, want Siemen kent alle geheimen van het 

leiding geven! Hij heeft eerst een jaar gewerkt in het onderhouden van 

tuinen. Toen heeft hij ontdekt dat hij toch niet zulke groene vingers 

had en is hij gestart met de studie Orthopedagogie. Daar leerde hij ook 

de liefde van zijn leven kennen. Met andere woorden, een echt verhaal 

uit de sprookjes! U mag dus op uw twee oren slapen, want uw zoon is 

bij onze prins op het witte paard en Milan in goede handen! 
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Hernieuwers  

 
Axel De Schinkel  

 

“De KSA is een 

vriendengroep voor het 

leven! Je leert er 

samenwerken in groep maar 

ook zelfstandig zijn. 

Activiteiten geven aan klein 

en groot is superleuk! Het 

doet me altijd denken aan de 

activiteiten van vroeger toen 

ik zelf nog lid was. Die 

ervaring wil ik graag 

meegeven met onze leden!”  

 

Hier is hij dan, onze nieuwe 

bondsleider! Leider Axel 

heeft dit jaar de taak als 

bondsleider overgenomen 

van Arthur De Bruyckere, 

die wel 5 jaar bondsleider is 

geweest! Maar wij twijfelen 

er niet aan dat deze kerel dit 

ongetwijfeld even goed zal doen! Axel heeft ondertussen zijn 

bachelorsdiploma te pakken, maar hij is het spelen met proefbuizen 

nog niet beu. Hij is namelijk volop aan het schakelen naar zijn master 

in de biochemie. Deze kerel zit dus niet stil! Hopelijk zijn de 

hernieuwers klaar voor wat experimenten tijdens de activiteiten. Wij 

twijfelen er dus ook niet aan dat de hernieuwers een geweldig, groots 

en indrukwekkend jaar tegemoet gaan.  
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Wouter De Croock  

 

“De KSA is de max!” 

 

Wouter zal op vrijdagavond leiding geven aan onze hernieuwers. In 

het weekend is hij meestal te vinden in de cabine van een tractor. Deze 

man hoef je niet uit te leggen hoe aardappelen worden gekweekt. 

Wouter is een echte loltrapper en hij geniet van elk moment van de 

dag. Hij is ook een echte schlagerfanaat. Carnaval is de periode waar 

hij helemaal openbloeit. Wij hoeven ons dit jaar dus al zeker geen 

zorgen te maken over carnaval. Hij krijgt geregeld wel een opmerking 

in de KSA over zijn zangtalenten: wij hebben al onze persoonlijke 

André Hazes jr. Één ding is zeker, de lol zal ook dit jaar niet 

ontbreken!  
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     Interview  

 

Met Karsten Van Maldegem (eerste jaar leider)  

 
Hoe lang ben je lid geweest van de KSA? 

Ik zit al in de KSA zolang ik me kan herinneren. De oudste Klaroen 

die ik in mijn kamer heb liggen dateert uit 2010. Ik ben dus 11 jaar lid 

geweest van de KSA.  

 

Wat heeft jou gestimuleerd om leider te worden in de KSA? 

Ik wilde vooral niet stoppen met de KSA en de lange geschiedenis van 

de KSA verderzetten. Ik hoop ook dat ik de leuke herinneringen die ik 

heb van vroeger, kan doorgeven aan de kinderen die vandaag naar de 

KSA komen om een leuke tijd te beleven. 

 

Welke taken heb jij allemaal als leider? 

Eerst en vooral ben ik deel van de knapenleiding. We werken hard aan 

de voorbereidingen voor de knapendriedaagse en het groot kamp. 

Daarnaast ben ik samen met enkele medeleiders op zoek naar een 

plein voor groot kamp dit jaar. Zoals alle leiders doe ik dus ook mijn 

deel van het werk dat gedaan moet worden. 

 

Zijn er zaken die je moeilijk vindt aan leiding geven? 

Ik schrok er toch wel van hoeveel werk er in het voorbereiden van 

activiteiten kruipt, maar ik begin er langzaam maar zeker gewend aan 

te geraken, dus dat komt in orde! Voor de knapen komen er zeker nog 

leuke activiteiten aan. 

 

Wat is jouw mooiste herinnering in de KSA? 

Dit vond ik een moeilijke vraag, maar ik denk dat ik het antwoord 

weet. Mijn mooiste herinnering is mijn deelname aan Joepie 28 als 

jonghernieuwer. Het was geweldig om vier dagen lang met mijn 

vrienden en toffe leiders rond te wandelen. Als iemand aan mij vraagt 

of ze zouden meegaan op Joepie, zeg ik altijd zonder twijfelen “ja”. 
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Frieten met Stoverij 
 
Beste ouders/sympathisant, 

  

Op zaterdag 13 november is het weer zover. Dan houden wij onze 

tiende editie van Frieten met Stoverij! 

 

Iedereen is welkom vanaf 19 uur. Na een welkomstdrankje kunnen 

jullie aan tafel schuiven voor heerlijke frietjes met stoverij! Voor de 

vegetariërs voorzien we iets anders. 

 

Na het eten volgt nog een diavoorstelling met de beste foto’s van het 

voorbije werkjaar. 

 

Tot slot geven we nog een uitgebreid dessertenbuffet met koffie en 

geven we jullie de kans om nog na te praten. 

 

De prijzen voor deze avond worden u later nog meegedeeld via onze 

Facebookpagina van de KSA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kijk ook af en toe eens op onze Facebookpagina:  

 

KSA Maldegem  
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 Tekeningen, raadsels en  mopjes 
 

Moppen 

Tanden 

Het huis van een oud vrouwtje staat in brand. Een brandweerman komt 

haar halen en zegt: ‘Nog even de tandjes op elkaar, we zijn bijna beneden.’ 

Het vrouwtje antwoordt: ‘Oei, dan moeten we terug. Mijn gebit ligt nog op 

mijn nachtkastje!’ 

 

Halfvolle melk 

Jantje komt in de supermarkt. Hij vraagt aan de medewerker: 'Hebben 

jullie ook nog halfvolle melk?' 'Nee,' zegt de medewerker, 'alleen maar 

volle melk.' Jantje zegt: 'Oh, maar dat is geen probleem. Dan giet ik hem 

toch halfleeg!' 

 

Mooi kleurtje 

Jantje zit in de auto. Hij komt bij een stoplicht. Het wordt rood. 'Mooi 

kleurtje!' zegt Jantje. Het stoplicht wordt oranje. 'Mooi kleurtje!' zegt hij. 

Het stoplicht wordt groen. 'Mooi kleurtje', zegt hij weer. Daarna wordt het 

stoplicht weer rood. 'Saai, die kleur heb ik al gezien', zegt Jantje en rijdt 

dan door! 

 

Raadsels 

Toppunt van onhandigheid 

Wat is het toppunt van onhandigheid? 

Over draadloos internet struikelen! 

 

Horloge 

Waarom gooit Jantje zijn horloge uit het raam? 

Hij wil de tijd zien vliegen! 

 

Muis in de auto  

Waarom neemt Jantje een muis mee in de auto? 

De muis helpt bij het inparkeren: PIEP PIEP PIEP! 

  

https://www.kidsweek.nl/tanden
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 Verjaardagskalender 
 

Oktober   

Warre De Coninck  03/10/2013 Speelvogel 

Siebe Defoor 05/10/2008 Knapen  

Mathis Devroe 05/10/2013 Speelvogels 

Lenn Morthier   07/10/2013 Speelvogels  

Vic Vagenende    09/10/2008 Knapen 

Ernest De Baets    10/10/2014 Piepedollen   

 Wout Plasschaert  13/10/2002 Leiding  

Casper Van Acker  21/10/2014 Piepedollen 

Gilles Geirnaert  21/10/2009 Knapen   
 
 
 
 
November     

Siemen Blankaert  05/11/1998 Leiding 

Daan Van Deynse  10/11/2013 Speelvogels 

Louis De Coninck  18/11/2013 Speelvogels 

Matthijs Mestrez 18/11/2013 Speelvogels 

Thibeau Verstrynge 21/11/2013 Piepedollen  

Conner Lamyns 22/11/2010 Krabbekoningen  

Bruce Meyers 25/11/2014 Piepedollen 

Mathias Marclé 29/11/2001         Leiding 
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December   

Timo Dumon 02/12/2003 Leiding  

Louis Vagenende 03/12/2010 Krabbekoningen  

Kobe Van De Walle  06/12/2005 Hernieuwers 

Loewie Van Eeckelen 07/12/2011 Speelvogels 

Louis De Bruyckere 09/12/1999 Leiding 

Mauro Vervaet 11/12/2011 Krabbekoningen 

Xander Depoorter 11/12/2012 Speelvogels 

Henri Van Landschoot 13/12/2013 Speelvogels 

Robbe Van Der Jeught 17/12/2009 Krabbekoningen 

Bryan Pauwels 23/12/2007 Knapen  

Victor Vermeulen 29/12/2012 Speelvogels 

Jeroen Sys  30/12/1992 Oud-Leiding 

Matthéo Legrand 31/12/2013 Speelvogels 
Karsten Van Maldegem  31/12/2003 Leiding 



 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


