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Woord vooraf
Beste KSA’ers en KSA-sympathisanten,
Het werkjaar van KSA Maldegem is helaas ten einde gekomen met als
traditionele afsluiter ons fameuze Stratego bosspel! Maar niet
getreurd, onze supertoffe kampen in juli en augustus zullen er sneller
zijn dan je denkt! Alle praktische informatie betreffende de plaats,
materiaal/kledij dat mee moet op kamp, en wat we zoal doen op
kamp komt in de volgende Klaroen aan bod. In deze editie kan u
genieten van de verslagen over minikamp, krabberweekend, Joepie
28 en Gamel 2019!
Veel leesplezier toegewenst!

Axel De Schinkel
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Minikamp
Ons jaarlijks minikamp begon al vroeg in de ochtend. Dit jaar was het
thema “Brandweer”. De leiding was vastberaden om van de
Piepedollen en Speelvogels echte brandweermannen te maken! Toen
iedereen was aangekomen, konden de bedden worden gemaakt.
Iedereen koos een mooi slaapplekje en maakte zijn bed. Als dit alles
gebeurd was, kon minikamp 2019 echt beginnen. We beten de spits
af met pleinspelen. Met behulp van een doorschuifsysteem werden er
talloze spelletjes gespeeld zoals touwtrekken, rugby, balspelen,
elastieklopen… Na al deze leuke spelletjes hadden we toch allemaal
een hongertje gekregen. Gelukkig had de fourage lekkere croque
monsieurs voor ons klaargemaakt. Na deze overheerlijke maaltijd
werd het stilaan tijd om te vertrekken naar het Interbad te Brugge.
We verplaatsten ons met de bus. Eenmaal aangekomen in het
zwembad kon de waterpret beginnen. Het zwembad had voor elk wat
wils. Sommigen stonden te popelen om af de glijbaan te gaan,
anderen waagden zich dan eerder aan de wildwaterbaan. Na drie
uren zwempret werd het stilaan tijd om terug te keren naar de lokalen.
Die avond stond er een echte klassieker op het menu namelijk worst
met appelmoes en patatjes. Na de afwas sloten we de avond mooi af
met een hapje en een drankje rond het kampvuur. Nadat iedereen zijn
tanden had gepoetst en pyjama had aangetrokken, kropen we onder
de lakens.
Na een goede nachtrust startten we de dag met ochtendgymnastiek
om wakker te worden. Niets is beter dan de dag te starten met
ochtendgymnastiek gevolgd door een lekkere kom cornflakes. Nadat
alle buikjes goed gevuld waren, vertrokken we richting de
brandweerkazerne van Maldegem waar we verwacht werden voor
een leuke rondleiding. Tijdens de rondleiding leerden we wat meer
over de uitrusting van een echte brandweerman.
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Ook zagen we alle
voertuigen
die
de
brandweer gebruikt. Zo
namen we ook een kijkje
binnenin
een
echte
brandweerauto
en
ziekenwagen.
Om
het
bezoek mooi af te sluiten
had de brandweerkazerne
nog een leuke verrassing
voor ons. We mochten
allemaal eens spuiten met
de brandweerslang! Dit
was een ervaring die velen
onder ons niet snel zullen
vergeten. Als middagmaal
aten we lekkere spaghetti.
Na een welverdiende siësta
was het tijd voor het grote
brandweerbosspel. Dit was de laatste stap om een echte
brandweerman te worden. Er werden twee teams gevormd die het
tegen elkaar opnamen. Het doel van het bosspel was om zoveel
mogelijk water te verzamelen. Water kon je verdienen door binnen te
geraken in het kamp van het ander team. Na een spannende strijd
werd de winnaar gekozen. Het team van leider Luwe was net iets
beter dan het team van leider Milan. Hoe dan ook was iedereen een
echte brandweerman geworden! Na een geslaagd minikamp kon
iedereen naar huis vertrekken om de vele verhalen te vertellen.
Sel Goemaere
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Krabberweekend
Op 13 April was het dan eindelijk zo ver, krabberweekend is terug
van weggeweest! Na vele jaren was er eindelijk nog eens een volledig
weekend speciaal voor de krabbers. Iedereen keek al uit naar de
fantastische activiteiten die we dat weekend gingen doen. Rond 15u
kwam iedereen gepakt en gezakt toe en eens iedereen zijn valies in
het tweede lokaal had geplaatste was het tijd om de tent op te zetten.
Daarna speelden we een
spelletje voetbal en
kapten we al wat hout
voor het kampvuur van
de volgende avond. Om
18u30 was de heerlijke
spaghetti klaar die de
fourage voor ons met
liefde had bereid. Na
het eten moet er natuurlijk afgewassen worden. Dit ging gelukkig heel
vlot waardoor we snel konden beginnen met de avondactiviteit: film
kijken. Nadat de film gedaan was, was het tijd om te gaan slapen. Het
was helaas veel te koud om buiten te slapen dus installeerden we ons
in de lokalen zelf en gingen daar gaan slapen. De zaterdag stonden
we al vroeg op en na de ochtendgymnastiek was het tijd voor ontbijt.
In de voormiddag leerden we sjorren en terwijl maakten we al een
speelveld klaar voor de middagactiviteit. Na het middageten en de
siësta was het dan weer tijd voor de middagactiviteit Archery Tag!
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Met pijl en boog beschoten we elkaar op het zelf gemaakt speelveld.
Natuurlijk hadden we een stevige helm aan. Na veel lopen, schieten en
zweten was het al snel avondeten waarna we het kampvuur
aanstaken. Daar horen natuurlijk hapjes en een paar goede moppen
bij. Zo sloten we de 2de dag af. De 3de dag was helaas alweer de
laatste dag. Na het ontbijt en de valiezen terug te maken was al niet
veel tijd meer. Na een spelletje poker zat het krabberweekend erop
en stonden de eerst mama’s en papa’s daar al. De tijd vliegt als je
plezier maakt!
Tot volgend jaar!

Daan Van Kerschaver

6

Joepie 28
Dag 1
Het was zover! na lang uitkijken vertrokken we eindelijk samen met de
jonghernieuwers op Joepie, een 4-daagse staptocht waarin we 100
km zullen wandelen. Na een bus- en treinrit kwamen we uiteindelijk,
zoals alle andere KSA groepen vanuit de regio, aan op het SintPieters plein in Gent.
Hier krijgen we onze tocht
toegekend, namelijk tocht
G. Terug op de trein
reden we naar MariaAalter waar ons avontuur
begon. Die dag stond er
20 km op de planning. Al
snel bleek Dimi zijn vlag
nuttig te zijn, iedereen kon
KSA Maldegem van heel
ver zien komen! Rond 17u kwamen we aan in Ruiselede maar er was
geen tijd om de voeten te verzorgen, meteen weer op pad om een
slaapplaats te zoeken. We sliepen bij twee hele vriendelijke mensen
op een zolder met drie tweepersoonsbedden en twee zetels, bijna
niemand hoefde dus hun slaapmatje te gebruiken. Wat een geluk
hadden wij! Die avond stond er lekkere pasta op het menu. We gingen
ook nog naar de avondactiviteit om enkele spelletjes te spelen.
Karsten Van Maldegem
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Dag 2
Na een korte nachtrust in een zalig bed, begon onze dag vol goede
moed. We spraken om 8u af samen met alle andere KSA’ers die ook
deelnamen aan tocht G. Na een stevig ontbijt vlogen we er meteen in
en begonnen we aan onze wandeltocht van ongeveer 30 km.
De ochtend ging snel voorbij
dankzij het goede kaartlezen
van de leiders en natuurlijk de
fantastische inzet van de
leden. Na enkele CP’s
(controle post) waar we
opdrachten moesten uitvoeren
om de tochttechnieken te
kunnen bemachtigen was het
middag. Tijd voor een langere
pauze waar we met onze
benen in de lucht konden
rusten en bijpraten met onze
vrienden van KSA Bentille. We
konden weer vertrekken toen
Thomas en Dimi er in slaagde op de nieuwe tochttechnieken te
ontrafelen. We hebben nog veel te leren als jonghernieuwer want ons
lukte dit nog niet goed. De middag vloog voorbij en voor we het
wisten waren we aangekomen in Nazareth. Na amper een half uurtje
zoeken wisten we meerdere huizen te bemachtigen om in te slapen. En
kozen we uiteindelijk voor een vriendelijke mevrouw die ons in haar
living liet slapen en zelfs warme voetbadjes voor ons had klaargezet.
We besloten om niet deel te nemen aan de avondactiviteit en gezellig
met elkaar BBQ te eten. Na een leuke avond was het tijd om te
slapen.
Médard De Baere
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Dag 3
De derde dag beloofde de zwaarste dag te worden door het warme
weer. Het was een tocht van ongeveer 30 km. Na het ontbijt in
Nazareth waren we weer op pad. Nu begonnen we onze voetjes toch
wel te voelen. Na een warme dag goed doorstappen kwamen we als
2de groep aan in Anzegem. Dit was een prachtige prestatie! Opnieuw
zochten we een slaapplek om de nacht door te brengen. Omdat als 2e
groep waren aangekomen hadden we als snel een slaapplaats kunnen
bemachtigen. Omdat we zo snel op onze bestemming waren was het
ook wel eens tijd om uit te rusten en opnieuw onze krachten te
herwinnen.
‘s Avonds hadden we
gezellig met z’n allen een
frietje gaan eten. Na het
eten hadden we toch nog
energie genoeg om naar
de fuif te gaan die
georganiseerd werd door
Joepie. Na de fuif gingen
we naar onze slaapplek
wat een verwarmde kelder
was, in de garage daarbij
sliep die KSA van Aalter.
Timo Dumon
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Dag 4
Na een rustige nacht in Anzegem vertrokken we naar de markt om
daar ons ontbijt te eten. Toen iedereen voldaan was en zich volledig
had klaargemaakt voor onze allerlaatste tocht vertrokken we vol
goesting naar ons einddoel, stad X! Onze muziek bracht ons weer naar
ons staptempo. Al snel hadden we ons eerste checkpoint bereikt.
Nadat de leiders de tochttechniek hadden gekraakt voor een laatste
keer was het nu in 1 rechte lijn naar het onbekende einddoel. Onze
stad X van Joepie 28 was Oudenaarde!
Daar was een klein festival voor alle KSA groepen die meegewandeld
hadden. Er waren onder andere eetkramen, ligweides, kabelbaan,
muziek,… Nadat we ons daar goed hadden uitgeleefd waren we na
afscheid nemen van al onze nieuwe vriendjes en vriendinnetjes
vertrokken naar het station van Oudenaarde. Na een lange tijd op de
trein zijn we aangekomen in Aalter. Daar werden we opgewacht door
onze trotse ouders die onze voetjes volle bleinen eindelijk konden
verzorgen
Willem De Bruyckere
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Gamel 2019
Gamel is een avonturenweekend voor alle 12- tot 14-jarigen, een
uitdagende combinatie van openluchtleven, spel en avontuur. Slapen in
tenten, koken op een vuurtje, een staptocht met verrassende
tussenstops, massaspelen en een spelenmarkt… Een goede
voorbereiding voor het echte werk, namelijk ons eigenste Grootkamp!
Vrijdag 3 mei gingen de knapen, samen met hun leiding, die versterkt
werd door Cisse, op Gamel.

Dag 1
Jammer genoeg viel er op de eerste dag reeds een zieke, wat ons
aantal terug dreef op 17 man. Wanneer we voltallig waren, het
eerste raadsel was ontcijferd en de leden afscheid hadden genomen
van hun ouders, vertrokken we richting onze slaapplaats.
Met behulp van een kaart in
de vorm van een mandala
konden we het terrein vinden.
Toen we zagen dat het
visgraatmotief echter niet
klopte, recycleerden we de
kaart als vliegtuigje. We
volgden vanaf dan simpelweg
de groep die voor ons liep met
als motto “Als we verkeerd zijn,
zijn we toch niet alleen”.
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Wat klonk als een slim idee, ging plots de andere richting uit. We
volgden de groepen die voor ons liepen totdat we de tent, onze
eindbestemming, zagen staan. Toen namen wij poleposition in, denkend
dat we de weg wisten, maar dat bleek niet te lonen.
Het was reeds donker geworden en wij bevonden ons, alleen, in een
zandwegje dat nergens naar leidde. Toen zagen we in de verte dat
de groepen die eerst bij ons liepen, aan het terugkeren waren. Wij
volgden hun voorbeeld en na een fikse detour en een verkwikkende
regenbui kwamen ook wij aan op het terrein (rond 22u).
De aanhoudende regenbui
zorgde voor een groeiende
motivatie om onze tent zo snel
mogelijk op te zetten zodat
we uit de regen waren en ons
konden voorbereiden op een
koude stormachtige nacht.
De organisatie had echter al
andere plannen voor ons. We
werden verwacht in de
centrale tent, waar het verhaal/thema van het weekend werd
uitgelegd. Het centrale mysterie van het weekend was de moord op
de oppergod en de strijd van acht andere goden om de vrijgekomen
positie. De acht goden waren INCApabele (een verwijzing naar
Sociaal incapabele Michiel), BoMAYA (een verwijzing naar Balthazar
Boma), INCActus (een stomme cactus), INKArate (een kerel die karate
denkt te kunnen), Drama Lama (een lama die voornamelijk in hippe
termen spreekt zoals OMG, WTF, LMFAO, …), Anuna De Wever (een
klimaatactiviste die denkt verstand te hebben van wetenschap), De mol
(een blinde mol die zeer defensief is over het vernietigen van zijn
molshopen) en Influentes (een karakter dat zeer veel bezig is met
sociale media). Deze laatste god was ons toegewezen.

12

Het was ook voor deze god dat we tijdens de laatste activiteit
moesten verdedigen. Elk van de acht goden verdacht elkaar namelijk
van de moord op de voormalige oppergod. Bij de Inca’s is doodstraf
een vrij algemene straf en ook toegepast op moordenaars. In het spel
werd er gestemd wie de moordenaar was en dus welke god vermoord
wordt. Jammer genoeg werd onze god beschuldigd van de moord en
is onze god dus vermoord.

Dag 2
Na een korte, koude, natte en stormachtige nacht aten we ontbijt en
bereidden we ons voor op de komende activiteit. We trokken die
middag het Ryckevelde bos in.
Voor het spel kregen
we 50 kralen aan een
touw, de opdracht was
voor ons om zo veel
mogelijk kralen te
verzamelen
door
opdrachten
te
vervullen
of
weddenschappen aan
te gaan met andere
KSA groepen. ‘s Middags kookten we zelf ons middagmaal op een
gasvuurtje. Na een hele dag kralen verdiend te hebben, trokken we
terug naar ons kampterrein. We corrigeerden wat door de wind
scheef getrokken palen in onze tent en aten avondeten. Nadien werd
duidelijk waarvoor we de kralen nodig hadden. De kralen waren
nodig als stem bij het verkiezen van de nieuwe oppergod. Wanneer
de stemmen waren geteld kwam BoMAYA uit als de nieuwe oppergod.
BoMAYA zorgde voor een groot feest met een hapje en een drankje.
Wanneer de leden uitgefeest waren en de organisator iedereen had
bedankt voor een fantastisch weekend, was het tijd dat de leden
onder de wol kropen.
13

Dag 3
Na alweer een koude en natte nacht aten we ontbijt en konden we
starten met het maken van onze rugzakken en het afbreken van de
tenten. Wanneer we daarmee klaar waren konden we nog op heel
wat springkastelen spelen totdat het tijd was voor het middageten. Er
was een all you can eat
assortiment aan belegde
broodjes voorzien voor ons.
Daarna vertrokken we
terug richting de kerk van
Sijsele, na 3 toffe dagen.
Deze keer konden we
gelukkig niet verkeerd
lopen, de organisatie had
namelijk pijlen op de baan
getekend tot aan de kerk.
Ondanks de twee afgevallen knapen was het toch een tof weekend.
Bedankt aan leider Cisse om ons bij te staan dit weekend.
En nog eens een dikke merci aan de knapen om dit weekend zo
fantastisch te maken hopelijk wordt het ook zo leuk op Grootkamp!
Arno Verborgt en Milan De Schinkel
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Uit het archief
Aangezien de laatste activiteit van het werkjaar alweer gepasseerd is,
kunnen we beginnen uitkijken naar de kampen! Om jullie al wat meer
zin te geven en in de kampsfeer te brengen hebben we voor deze
editie twee kampverslagen bovengehaald. De verslagen gaan over
de twee kampen van de zomer van 1999, 20 jaar geleden dus!
Veel leesplezier!
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Tekeningen, raadsels en mopjes
Herman; 'Baas, zou ik vrijdag verlof kunnen krijgen?' Baas;
'Waarom?!!' Herman; 'Wel eigenlijk is het omdat ik vrijdag trouw en
euh, mijn vrouw zou het leuk vinden als ik er ook zou kunnen zijn...'

Een kleuterjuf vraagt aan haar klas: “Wie van jullie kan de seizoenen
van het jaar opnoemen?” Jantje steekt zijn vinger op. “Zeg het maar
Jantje!” “Herfst, winter…”, begint Jantje, maar verder blijft het stil.
“Waar blijven de lente en de zomer, Jantje?”, vraagt juf. “Ja, dat
vraag ik mij dus ook al af!”

Twee mannen lopen 's nachts rond in Hasselt en ze hebben al enkel
glaasjes op... De ene man kijkt naar boven en zegt: "Kijk daar zie, de
zon." De andere zegt: "Ma nee jongske, da is de maan.." "Nee", zegt
de andere, "da is de zon!" "Nee nee", zegt de andere, "ge zijt mis.. da
is zeker de maan!" Omdat ze er niet uit geraken besluiten ze het aan
iemand te vragen.. Een dom blondje wandelt toevallig voorbij en ze
vragen haar: "Juffrouwke, kunt gij ons helpen? Is da nu de zon of de
maan?" Zegt het dom blondje: "Sorry, da weet ik nie, ik ben ni van
Hasselt.."
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Verjaardagskalender
APRIL
STEF
MATHIS
JOS
JENS
LOTHAR

DE PAUW
TYSEBAERT
SWANKAERT
BLONDEEL
COENE

07/04/2009
09/04/2008
15/04/2007
19/04/1995
20/04/2010

SPEELVOGELS
KRABBEKONINGEN
KNAPEN
LEIDING
SPEELVOGELS

DE BRUYCKERE
HENNEMAN
BLONTIA
VAN
MALDEGEM
DE CONINCK
VAN HULLE
STOFFERIS
HIMSCHOOT
DE BRUYCKERE
MAERTENS
CUSTERS
DE CROOCK
HUYSSER
DE BAERE
DE SMUL
DECROOCK
VAN DEN
BOSSCHE

01/05/1998
05/05/2006
05/05/2008

LEIDING
KNAPEN
KRABBEKONINGEN

06/05/2005
07/05/2006
11/05/2010
14/05/2010
18/05/2010
19/05/2003
20/05/2009
25/05/2008
27/05/2005
27/05/2005
29/05/2006
31/05/2001
31/05/2008

KNAPEN
KNAPEN
SPEELVOGELS
SPEELVOGELS
SPEELVOGELS
JONGHERNIEUWERS
SPEELVOGELS
KRABBEKONINGEN
KNAPEN
KNAPEN
KNAPEN
HERNIEUWERS
KRABBEKONINGEN

31/05/2000

LEIDING

VAN ASSCHE
SWANKAERT
VERBEKE
DE COSTER
DE SCHINKEL
BOGAERTS
RENALDA

01/06/2012
08/06/2005
24/06/2005
25/06/1987
28/06/2000
30/06/2009
30/06/2011

PIEPEDOLLEN
SPEELVOGELS
KNAPEN
LEIDING
LEIDING
SPEELVOGELS
PIEPEDOLLEN

MEI
JULES
EMILE
SENNE
BRENN
LANDER
ROEL
SAM
ACHILLES
WILLEM
MAURITS
MERLIJN
ARNE
SICHON
GUUST
LUKA
MIEL
ARTHON

JUNI
LEANDRO
TOON
ROBBE
DIMITRI
MILAN
THIJS
EMMANUEL
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