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 Woord vooraf 
Beste KSA’ers en KSA-sympathisanten,  

 

We zijn intussen al weer een paar maanden verder… Er is dan ook 

al weer heel wat gebeurd sinds onze laatste Klaroen, zoals 

Carnaval dat we na drie jaar weer eens gewonnen hebben, mede 

dankzij de fantastische samenwerking met Gidsen Maldegem. Maar 

misschien nog belangrijker dan wat geweest is, is wat nog komt: 

Krabberweekend, Minikamp, Joepie, Gamel, onze wijnverkoop… 

 

In deze editie vindt u onder andere een uitgebreid verslag van 

onze Carnavalsoverwinning en een korte agenda van wat er u en 

ons nog te wachten staat. 

 

Jules De Bruyckere 
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 Carnaval 2019 
Vooraf 

Elk jaar wordt carnaval uitbundig gevierd in Maldegem. Dit gaat altijd 

gepaard met twee grote stoeten en een nog groter feest achteraf. 

Ook dit jaar was KSA Maldegem weer van de partij. En ook dit jaar 

werkten we weer samen met de Gidsen. Net als vorig jaar maakten de 

Gidsen de mooiste pakjes, schminkten ze ons in thema en verzorgden 

de dansjes. Intussen zorgden wij voor niet één, maar twee 

spectaculaire wagens met alles erop en eraan.  

We vonden na wat zoeken het perfecte thema voor dit jaar: De 

ruimte. De kar zouden we ombouwen tot een heuse spaceshuttle, met 

daarachter een ufo. Ook voor de pakjes was er geen gebrek aan 

inspiratie. Er zouden aliens, astronauten, ruimterobots, raketten, ufo’s 

en zelf heuse planeten meelopen in de stoet dit jaar. Eens alle plannen 

gemaakt waren, was het jammer genoeg tijd voor de examenperiode. 

Alle studenten studeerden gretig, terwijl de andere leiders volop aan 

het werk gingen om alles zo groot en spectaculair mogelijk te kunnen 

maken.  

Tussen het werken door 

maakten we ook graag wat 

grapjes, zo probeerden we 

iedereen verschillende keren 

te misleiden over wat het 

thema nu juist was. Er waren 

plannen voor een stoomtrein, 

een surfstrand, de Titanic… 

Dit allemaal om de 

verassing op carnaval des te 

groter te kunnen maken.  
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Er werd dag in dag uit 

hard gewerkt, een paar 

leiders leefden bijna in de 

lokalen. Op deze manier 

ging alles natuurlijk vlot 

vooruit. De kar werd uit 

grote houten platen 

gemaakt, deze werden dan 

in de kleine hoekjes en 

kantjes afgewerkt met 

plamuur. Eens we het effect 

daarvan zagen, besloten we dan maar heel kar te plamuren. 

 

 

Er werd natuurlijk ook voor motoren voor onze spaceshuttle gezorgd, 

één ervan zou zelfs rook kunnen blazen! Beetje bij beetje begon onze 

kar op een echte raket te lijken, dit gaf ons alleen maar meer zin om 

verder te werken. Na een likje verf konden we aan de details 

beginnen: wat stofjes hier, een driehonderdtal lichtjes daar, vier 

prachtige wieldoppen, een hele hoop logo’s…  
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Eens de hardwerkende studenten gedaan hadden met hun examens, 

versterkten ze het team en begonnen we aan onze ufo. Deze zou heel 

wat kleiner dan onze shuttle worden, maar zeker niet minder mooi. Dit 

dankzij de felle kleuren en de nog fellere lichtjes.  
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Het begon stilletjes aan door te dringen dat we, waarschijnlijk voor het 

eerst in onze geschiedenis niet tot de dag van carnaval zouden moeten 

doorwerken om klaar te geraken. Hierdoor konden we onze collega’s 

van de Gidsen wat helpen, soms bij hen, soms bij ons. 

  

Doordat we zoveel tijd over hadden, besloten we nog meer te maken. 

We wilden vooral nog wat ludieke elementen toevoegen. Zo werd er 

een ET geboetseerd en in een fietsmand gezet door Louis en Arno. 

Ook bouwde Jules een compleet Buzz Lightyearkostuum. Daarnaast 

maakten we nog een paar sandwichborden en een hoop flyers voor 

een duo “flat earth” demonstranten.  
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Zondag 3 maart: carnaval 

Na alle voorbereidingen was de grote dag eindelijk daar, we 

begonnen zondag al vroeg om de laatste aanpassingen te maken en 

samen de dag te overlopen. De taken werden verdeeld: de leden 

werden ontvangen, de dansjes werden aangeleerd, iedereen kreeg 

een kostuum en een laagje schmink… Dit alles om van deze editie een 

topeditie te maken. 
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Eens iedereen er klaar voor was, vertrokken we massaal richting de 

start van de stoet. Iedereen zette tijdens de stoet z’n beste beentje 

voor en dat heeft duidelijk geloond, want toen we na de stoet in de 

tent de uitslag hoorden, barstte er een groot feest los: “KSA en 

GIDSEN MALDEGEM hebben gewonnen!” We keerden terug naar de 

lokalen, waar we onze overwinning vierden en ons klaar maakten voor 

de avondstoet om onze spaceshuttle nog één keer te showen. Ook in 

die stoet hebben we het niet slecht gedaan, we eindigden als eerste 

jeugdbeweging op de 11de plaats. 

Bedankt aan iedereen, leden, leiding, ouders… om ons naar de 

overwinning te helpen! In het bijzonder willen we ook graag nog eens 

oud-leiders Dries en Jasper bedanken, die voor het zoveelste jaar op 

rij met Dries zijn tractor onze carnavalswagen wilden voorttrekken!   

Aan iedereen: tot volgend jaar! 

Jules De Bruyckere 

 

Willen jullie meer foto’s van carnaval 2019 zien? Bezoek dan zeker 

onze facebookpagina! 



9 
 

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

de Klaroen. Voor elke Klaroen duiken wij in ons archief om jullie een 

blik te geven in de rijke geschiedenis vaan onze KSA. Het kan gaan 

om een interessant artikel, grappig tekstje, een aantal foto’s…  

Deze keer kozen we voor een aantal foto’s. Meer bepaald foto’s van 

de carnavalswagens van de afgelopen jaren 

2008: HET LEGER 
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2009: EGYPTE 

 

2010: PIRATEN 
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2011: HET PAARD VAN TROJE 

 

2012: THE FLINSTONES 
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2013: BOERDERIJ 

 

2014: HALLOWEEN 
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2015: FAR WEST 

 

 

 

 



14 
 

2016: PIRATEN 

 

2017: BOUWVAKKERS 
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2018: CIRCUS 
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 Belangrijke data 
Komende maanden staat er weer heel wat op ons KSA-programma! In 

de paasvakantie gaan er heel wat kampen door en ook daarna 

hebben we nog veel in de aanbieding… 

We sommen de belangrijkste evenementen even op: 

 

KRABBERWEEKEND:  

De krabbekoningen zijn welkom van 12 tot en met 14 april, in onze 

lokalen voor een weekend vol avontuur met hun vrienden. 

 

MINIKAMP: 

15 en  16 april zijn de piepedollen en speelvogels welkom in onze 

lokalen, om te ontdekken hoe het is om op kamp te gaan met de KSA. 

 

JOEPIE:  

De jonghernieuwers gaan van 16 tot en met 19 april op vierdaagse 

staptocht met KSA nationaal. 

 

GAMEL: 

Van 3 tot en met 5 mei gaan de knapen naar Sijsele om er samen met 

KSA Oost-Vlaanderen verschillende activiteiten te doen. 
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 Wijnverkoop 

Ook dit jaar organiseert KSA Maldegem weer een wijnverkoop in 

samenwerking met Wijnhandel Van Den Bossche! Dit jaar bieden we 3 

soorten wijnen aan: een rode, witte en rosé. Daarnaast hebben we ook 

een cava in ons aanbod. Onze verkoop start op 15 april 2019 en 

loopt tot 15 mei 2019. Er volgt natuurlijk ook nog een proefmoment 

waarop u kennis kan maken met onze aanbieding.  

Deze lekkere en populaire wijnen worden aangeboden aan een prijs 

van € 7 per fles en € 40 per doos (6 flessen van dezelfde wijn). Voor 

een fles cava vragen wij € 9,5 per fles en € 55 per doos. 

Dit jaar hebben we een klein wedstrijdelement toegevoegd aan onze 

wijnverkoop. Tussen de leden waarvan de ouders/familie/vrienden/... 

het meeste flessen wijn of cava kopen, worden enkele waardebonnen 

verloot voor onder meer een pretprak en een nieuwe kampuitrusting. 

Hiervoor is het belangrijk dat u bij het bestellen de naam van het lid 

invult. 

Op de volgende pagina vindt u wat meer uitleg over de verschillende 

flessen die we aanbieden. Zoals altijd mag uit ons zeker contacteren 

als u hier nog verdere vragen over heeft. Nu al overtuigd? Surf dan 

snel naar onze website www.ksamaldegem.be en klik op het tabblad 

wijnverkoop! 
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Juan De Juanes Blanco - Do Valencia 

Deze Juan de Juanes Bronce Tinto is de verpersoonlijking van een 

echte passe-partout drinkwijn. Het deel Macabeo zorgt ervoor dat er 

naast het ronde karakter van de Chardonnay ook wat kruidigheid en 

smaak van groene appeltjes in de wijn komt. De naam verwijst naar 

Juan de Juanes,  een toonaangevende Renaissance schilder uit Font de 

la Figuera. 

Enfin Le Vin Rosé - Vdp d'Oc 

De wijn heeft een zalmroze schittering, een florale neus met impressies 

van zomerfruit en een vleugje peper. In de mond breed geschakeerd 

en harmonieus met frisse toets over de hele lengte. Zomerse BBQ rosé 

maar die ook perfect als aperitief, bij salades of pasta's kan worden 

gedronken. 

Enfin Le Vin Rouge -  Vdp d'Oc 

Levendig kersenrode wijn met een heel zuiver fruitig aroma’s, De 

smaak is speels, aangenaam sappig, met weinig tannines maar 

voldoende structuur.  Heel aangename "doordrinker" die de perfecte 

metgezel is van vleesgerechten. 

Cava Grans Moments Brut 

Cava Grans Moments is een brut die gemaakt wordt van 3 lokale 

druiven. Door de rijping sur lie van minimum 12 maanden is de 

pareling fijn, en krijgen we een kwalitatief zeer correcte cava. Door 

zijn frisse en fruitige (geel fruit en groene appeltjes) afdronk spreekt 

hij een breed publiek aan. 
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 Tekeningen, raadsels en mopjes 
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BINAIRE PUZZELS 
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 Verjaardagskalender 
JANUARI     

Lukas Ceulenaere  01/01/2015  Knapen 

Maarten Vantrois  06/01/2003  Jonghernieuwers 

Wouter De Croock  07/01/2002  Hernieuwers 

Arno Verborgt   08/01/1998  Leiding 

Kemal Deyne   09/01/2008  Krabbekoningen 

Rico Deyne   09/01/2008  Krabbekoningen 

Bern Huysser   10/01/2009  Speelvogels 

Sander Bogaerts  18/01/2012  Piepedollen 

Krijn Van Maldegem  23/01/2008  Krabbekoningen 

Aaron Van Acker  25/01/1997  Leiding  

   

FEBRUARI   

Cisse D'hoore   02/02/1996  Leiding 

Yaron Boucque   03/02/2003  Jonghernieuwers 

Lewis Devisch   04/02/2010  Speelvogels 

Michiel Vannevel   13/02/1992  Oudleider 

Rune Goemaere   15/02/2012  Piepedollen 

Luwe Dumon   17/02/2002  Hernieuwers 
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MAART  

Axel De Schinkel   01/03/1999  Leiding 

Arthur De Bruyckere  03/03/1996  Leiding 

Bazil Van De Walle  04/03/2002  Hernieuwers 

Wout Blomme    05/03/2003  Jonghernieuwers 

Simas Schroeven   18/03/2012  Piepedollen 

Henri De Clerck   20/03/2002  Hernieuwers 

Victor De Clerck   20/03/2002  Hernieuwers 

Remi Maricau   24/03/2006  Knapen 

Mathis Van Den Eeckhout 27/03/2012  Piepedollen 

Florian De Jaeger  31/03/2012  Piepedollen 

Xander De Coninck  31/03/2009  Speelvogels  

 

APRIL  

Stef De Pauw   07/04/2009  Speelvogels 

Mathis Tysebaert  09/04/2008  Krabbekoningen 

Jos Swankaert   15/04/2007  Knapen 

Jens Blondeel   19/04/1995  Leiding 

Lothar Coene   20/04/2010  Speelvogels 

 

 



 
 

 

  



 
 

 


