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Woord vooraf
Beste KSA’ers en KSA-sympathisanten
Na heel wat leuke activiteiten zit de eerste helft van het werkjaar er
jammer genoeg weer op. Het is alweer december, ons leidingsteam is
volop aan het studeren of aan het werken aan carnaval. Tijd om even
terug te blikken op de activiteiten van november en december. Ook
kijken we al even vooruit met de nieuwe kalender en wat
aankondigingen. Wij hebben in ieder geval veel zin in de
verassingsactiviteit voor de start van het tweede semester!
Alvast veel leesplezier en namens het hele KSA-team een Vrolijk
Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar!
Jules De Bruyckere
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Vriendjesdag
Op zaterdag 23 november stond
er een speciale activiteit op het
programma van de KSA. Het was
namelijk tijd voor onze jaarlijkse
vriendjesdag, een activiteit die je
als echte KSA'er niet wil missen.
Op vriendjesdag mag ieder KSAlid een van zijn beste vriendjes
meenemen naar de KSA. Dit om
hen te laten zien welke leuke activiteiten wij iedere zaterdagmiddag
voor hen in petto hebben. Om al die vriendjes een super toffe namiddag
te doen beleven had de leiding 2 springkastelen voorzien (met dank
aan springkastelen Maenhout). Naast deze springkastelen zorgden we
ook nog voor tal van andere spelen als real life kicker, maar het
absolute hoogtepunt was ongetwijfeld de archerytag. Van al dat
springen en lopen was de meeste energie al op dus het vieruurtje kwam
voor sommige niet ongelegen. Nadat iedereen dit verorberd had, kon
iedereen nog even helemaal losgaan op de springkastelen, of nog even
voetballen. Om 17 u kwam er spijtig genoeg een einde aan de
vriendjesdag. Wij hopen dat jullie er allemaal van genoten hebben, als
je nog vrienden hebt die
ook eens een kijkje willen
komen nemen, twijfel
dan zeker niet om deze
eens mee te nemen naar
onze
volgende
activiteiten.
Mathias Marclé
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Frieten met stoverij
Eindelijk was het weer zover. Op
zaterdag 16 november organiseerden
we weer onze traditionele ouderavond,
helemaal volgeboekt met tal van leden
en hun ouders die van plan waren een
fantastische avond te beleven.
Iedereen kon weer helemaal genieten
van onze traditionele en befaamde
stoverij met frieten, drankje en
gezellige babbel. Op voorhand waren
we al druk in de weer om alles tot in de
puntjes te regelen: de lichten ophangen,
de bar maken, tafels en stoelen zetten,
de decoratie en natuurlijk ook de stoverij met veel liefde te bereiden.
Terwijl wij druk bezig waren met de frietjes te bakken achter de
schermen, konden de ouders en leden genieten van een glaasje cava of
fruitsap. Na de aperitief kon iedereen om de beurt om een heerlijk bord
stoverij met frieten komen. Om af te sluiten hadden we nog een heus
dessertbuffet in elkaar gestoken met allerlei taarten, koekjes, snoep en
andere lekkernijen. Deze werden met veel liefde bereid door onze
ouders en medeleiders. Als extraatje organiseerden we nog een
tombola waarbij iedereen zijn geluk op de proef kon stellen. Tijdens en
na het eten kon iedereen genieten van de leuke foto’s die de voorbije
kampen en activiteiten gemaakt werden. Ook dit jaar was het dus weer
een top editie vol gezelligheid. Wij hopen alvast u volgend jaar weer
terug te zien!
Mathieu Clicteur
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Sinterklaasfeestje

Op 30 december was het zo ver. Eindelijk, na lang wachten, kwam de
Sint een bezoekje brengen aan KSA Maldegem. Hij kwam eens kijken
of dat ook dit jaar alle kindjes van de KSA weer flink waren geweest.
Samen met zwarte piet werd hij dan ook openlijk ontvangen. Eerst zong
iedereen natuurlijk uit volle borst mee met enkele klassiekers zoals ‘Zie
ginds komt de stoomboot’ en ‘Daar wordt aan de deur geklopt’. De
leiding had een mooie troon gemaakt waar de Sint en zijn zwarte piet
op konden zitten. De Sint overliep alle kindjes persoonlijk en las voor
wat er over hen geschreven stond in zijn grote boek. Gelukkig zijn alle
leden van KSA Maldegem al zo braaf geweest doorheen het jaar, dat
niemand in de zak belandde en iedereen beloond werd met een zakje
vol lekkers.
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De Piepedollen hadden ook nog een mooie zwarte pietenhoed gemaakt
en daar was zwarte piet dan ook zeer tevreden mee. De leiding werd
natuurlijk ook naar voor geroepen door de Sint, maar ook zij werden
beloond met lekkere koekjes. Eenmaal dat de Sint alle kindjes had
beloond, kon hij terug met een gerust hart vertrekken richting Spanje.
Hij moest namelijk nog veel voorbereidingen treffen om ervoor te
zorgen dat 6 december foutloos zou verlopen. We wuifden hem uit en
zongen nog eens allemaal te samen ‘Dag Sinterklaasje’. Hij vertelde
ons dat hij volgend jaar gegarandeerd weer een bezoekje brengt aan
KSA Maldegem.
Sel Goemaere
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Kerstfeestje

Het is weer bijna zover de mooiste periode van het jaar en ook dit jaar
vierde KSA op vrijdag 13 en zaterdag 14 december kerstmis in de
lokalen. Dit met onder andere traditionele en gezellige kersttradities die
we al jaren in stand houden. Met een gezellige kerstboom erbij en met
reuze leuke kerstcadeautjes. Zo was er onder andere bij de piepedollen
een reuze pinata waarin mega veel lekkernijen zaten met een gepast
liedje erbij. Bij de knapen werd er natuurlijk ook niet stilgezeten met de
vele gezellige gezelschapsspelletjes was de kerstsfeer niet te missen. Dit
jaar hadden de jongehernieuwers en de hernieuwers voor elkaar een
cadeautje meegebracht met natuurlijk een opdrachtje van de leiding
aan verbonden. Kortom een geslaagde kerstactiviteit en een perfecte
afsluiter van het jaar 2019!
Luka De Smul
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Tekeningen, raadsels en mopjes
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Er komt een man bij de dokter. Hij laat een briefje zien waarop staat:
‘Help, ik kan niet praten!’ De dokter denkt even na. Dan zegt hij: ‘Leg
uw hand maar hier op tafel.’ Dat doet de man. De dokter pakt een
grote hamer en slaat daarmee op de hand van de man. ‘Aah!’, roept
de man. Dan zegt de dokter: ‘Goed zo, morgen leren we de B!’

Er lopen twee aardappels over straat. Zegt de ene aardappel tegen
de andere: ‘Waarom kijk je zo sip?’ Zegt de andere aardappel: ‘Mijn
moeder zit in de puree...’

Twee oenen zitten in een café en bestellen een cola. Achter de bar
hangt een spiegel. Zegt de ene oen tegen de andere: ‘Zullen we bij
die andere twee oenen gaan zitten?’ Ze staan op en lopen naar de
andere kant van de bar. Zegt de andere oen: ‘Oh laat maar, ze
komen al naar ons toe!’

Welke dier is het sterkst?

OPLOSSING: Een slak want hij kan zijn eigen huis dragen

Hoe noem je een mobiel die in de wc is gevallen?

OPLOSSING: Een pleemobiel
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Verjaardagskalender
JANUARI
Tuur Devolder

01/01/2013

Piepedollen

Maarten Vantrois

06/01/2003

Hernieuwers

Wouter De Croock

07/01/2002

Hernieuwers

Arno Verborgt

08/01/1998

Leiding

Kemal Deyne

09/01/2008

Krabbekoningen

Ricko Deyne

09/01/2008

Krabbekoningen

Jarno Mortier

14/01/2005

Jonghernieuwers

Sander Bogaerts

18/01/2012

Piepedollen

Jelle Versluys

23/01/2011

Piepedollen

Krijn Van Maldegem

23/01/2008

Krabbekoningen

Aaron Van Acker

25/01/1997

Leiding

Cisse D'hoore

02/02/1996

Leiding

Yaron Boucque

03/02/2003

Hernieuwers

Lewis Devisch

04/02/2010

Speelvogels

Lukas Ceulenaere

13/02/2007

Knapen

Rune Goemaere

15/02/2012

Piepedollen

Luwe Dumon

17/02/2002

Hernieuwers

FEBRUARI
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Jorn Rogiers

24/02/2013

Piepedollen

Arthur De Baets

25/02/2011

Speelvogels

Constantijn De Baets

25/02/2011

Speelvogels

Axel De Schinkel

01/03/1999

Leiding

Arthur De Bruyckere

03/03/1996

Leiding

Wout Blomme

05/03/2003

Hernieuwers

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

Mathieu Goeteyn

30/03/2013

Piepedollen

Florian De Jaeger

31/03/2012

Piepedollen

Xander De Coninck

31/03/2009

Speelvogels

MAART
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Activiteitenkalender
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Carnaval 2019
Beste leden en ouders
Op zondag 23 februari 2020 is het terug carnaval in Maldegem. Net
zoals de voorbije jaren is KSA Maldegem ook weer van de partij. Dit
jaar verbroederen we opnieuw met de gidsen en gaan we voluit voor
de overwinning. De leiding is al een tijdje bezig met het bouwen van
een wagen en ook de kostuums zijn volop in de maak. Het is echter
belangrijk dat er zoveel mogelijk leden meegaan in de stoet, dit omdat
de jury nogal gevoelig is voor grote aantallen.
Om te weten hoeveel kostuums we precies moeten maken, werken we
ook dit jaar weer met een inschrijving. Deze gebeurt digitaal via onze
site: www.ksamaldegem.be/carnaval#. Indien u hierover vragen heeft
kunt u ons altijd contacteren (telefonisch, via mail, voor of na een
activiteit…).
Het thema is voorlopig nog een verrassing, maar dit zullen jullie
binnenkort te weten komen. Wij zorgen voor kostuums, maar toch willen
we de leden vragen om warme kledij aan te trekken. Er zal ook
gevraagd worden om specifiek per ban enkele kledingstukken aan te
trekken. Hierdoor vormen onze kostuums een mooi geheel. Hierover later
meer.
Ook de exacte tijdstippen zullen nog worden meegegeven.
Hopelijk tot dan!
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