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Beste KSA’ers en KSA-sympathisanten, een nieuw werkjaar is opnieuw 
aangebroken en ook deze keer staat de redactie van de enige echte klaroen 
klaar om u iedere 2 maanden te informeren over het doen en laten van uw en 
onze en eigenlijk ieders favoriete jeugdbeweging. Dat we enthousiast zijn, kunt 
u in ieder geval zien aan de kwantiteit (en hopelijk ook aan de kwaliteit) van 
deze editie!   
  

Alvast veel leesplezier! ☺  
 
Aaron Van Acker 
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De datum 14 augustus 2017 staat voor iedereen binnen de KSA voor altijd in het 

geheugen gegrift als een zwarte dag. 

Florian Dhaeze, die sinds anderhalf jaar deel uitmaakte van onze ploeg, is op die dag 

tot ieders spijt op amper 21-jarige leeftijd overleden. Hij was door de 

Krabbekoningen – aan wie hij leiding gaf - en door onze voltallige leiding bijzonder 

graag gezien. 

Namens alle leden, leiding en oud-leiding bieden we onze oprechte deelneming aan, 

aan de ouders, broer en zus, en familie van Florian. 

Ter ere van hem dit gedicht. Wij dragen Florian voor eeuwig in ons KSA-hart met ons 

mee.  

 

In memoriam 

Florian Dhaeze 

Een lege plek, een groot gemis. 

Een fijne herinnering is al wat er nog 

is. 

Waar ben je nu, vragen wij ons af. 

Wij voelen nog de liefde die jij ons 

gaf. 

Jou te kennen vonden wij fijn. 

Je los te laten doet ons veel pijn. 

Wij zullen je missen in dit leven en 

altijd om je blijven geven. 
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Dag 1: donderdag  10 augustus 

We verzamelden allemaal vroeg in de ochtend in Aalter voor wat de eerste dag van 
ons traditionele klein kamp zou worden. We namen afscheid van iedereen en 
vertrokken met goede moed richting Putte! Nadat we de trein op stelten hadden 
gezet, stapten we uit bij onze eindhalte. Tijdens onze wandeling naar het 
kampterrein, stopten we zodat iedereen zijn lunchpakket kon opeten en zich kon 
uitleven in de speeltuin. Eens aangekomen duurde het niet lang vooraleer iedereen 
geïnstalleerd was en we buiten nog wat konden ravotten op het BMX-parcours. Als 
avondeten had de fourage 
weer hun befaamde 
spaghetti klaargemaakt 
voor ons, die met veel 
plezier opgesmuld werd. 
We sloten de dag af met 
het toneeltje waarin we 
Jommeke en zijn 
kameraden konden volgen 
in een van zijn avonturen 
waarin hij samen met de 
astronauten de Kikiwikies moet verhinderen de wereld te vernietigen. Hierna kropen 
we moe maar voldaan in onze nieuwe bedden. 
 
Dag 2: vrijdag 11 augustus  

Na een lekker ontbijt begonnen we aan onze eerste 

echte activiteit: keuzeactiviteit! Ondanks dat een 

groot deel koos voor sport & spel, waren er toch die 

de verleiding van macramé en het batikken (verven 

van T-shirts) niet konden weerstaan. ’s Namiddags 

maakten we tijd voor een heus bosspel waarin de 

Kikiwikies het opnamen tegen de NASA!  

Om de avond af te sluiten speelde we nog enkele 

spelletjes zoals tussen 2 vuren of weerwolven. 

Gelukkig hadden we fakkels om ons warm te 

houden. 
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Dag 3: zaterdag  12 augustus 

We waren vroeg uit de veren en goedgemutst vertrokken we op dauwtocht. Met 

enkele croque-monsieurs, drankjes,… in onze rugzakken begonnen we aan onze 

wandeling en konden we terwijl van de mooie natuur genieten. Het duurde niet lang 

vooraleer we de perfecte plaats vonden om onze culinaire hoogstaander klaar te 

maken. Net zoals alle jaren was het smullen geblazen! ’s Middags maakten we ons 

klaar voor de paracommandopiste, een heus hindernissenparcours om te bepalen 

wie er de snelste en sterkste van ons allemaal is. Om de beurt vertrokken we en 

terwijl kon de rest zich amuseren op het BMX-parcours of op het slierzeil. 

 

Dag 4: zondag 13 augustus 

Zondag was het tijd voor het traditionele voetbaltoernooi! Na het verorberen van 

lekkere koffiekoeken en chocomelk, begonnen we met onze eigen superoriginele, 

voetbaltruitjes te maken. Zo leefden sommige zich in als Messi, Ronaldo,… ’s Middags 

was het dan tijd voor het toernooi zelf. Om de beurt speelden we tegen elkaar. De 

twee beste ploegen speelden dan tegen elkaar in de finale waaruit bleek dat de ploeg 

van Michel net een tikkeltje beter was dan FC Panda. Na zo’n sportieve namiddag 

hadden we reuzehonger! We waren dan ook superblij dat we de dag mochten 
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afsluiten met overheerlijke frietjes 

en stoverij, vanzelfsprekend 

klaargemaakt door onze fantastische 

fourage! 

 

 

 

 

Dag 5: maandag 14 augustus  

Een kamp is pas een kamp als je ook op dagtocht bent geweest. Daarom vertrokken 
we op maandag gepakt en gezakt richting het zwembad S&R De Waterperels in Lier. 
De piepedollen en speelvogels gingen met de bus, de krabbekoningen trotseerden de 
route dan weer al wandelend. Eens aangekomen, aten we ons lunchpakket op en 
rustten we nog even uit na de vermoeiende tocht. En dan konden we eindelijk het 
zwembad binnen. Meteen verspreidden we ons, een deel ging naar de 
wildwaterbaan, sommigen stonden al in de rij van de bandenglijbaan en een ander 
deel ging dan weer naar het openluchtgedeelte. Zo amuseerden we ons allemaal te 
pletter. Jammer genoeg was de namiddag voorbijgevlogen en moesten we 
vertrekken naar ons kamphuis. Daar had de fourage voor ons een heerlijke BBQ 
bereid. Na nog enkele spelletjes en het dagelijkse toneeltje was het tijd om in ons bed 
te kruipen. 
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Dag 1: donderdag 20 juli 2017 

Het was weer eens zover! Tien dagen vol plezier en avontuur en dat gebeurde dit jaar 

in Sainte-Ode. Sainte-Ode ligt in de belgische provincie Luxemburg en is één van de 

drie dun bevolkste gemeentes van België. Het is nog vroeg aan de lokalen, maar 

iedereen staat klaar om met volle goesting op kamp te vertrekken! Er wordt een 

korte formatie gehouden en dan allemaal snel de auto in om te vertrekken richting de 

kampplaats. Eenmaal Iedereen aangekomen is rond de middag eten we samen onze 

boterhammen of broodjes op om daarna snel te beginnen aan het opzetten van de 

tenten. Dit gebeurde niet bij iedereen zonder slag of stoot maar met hulp van de 

leiding kwamen alle tenten mooi recht te staan. Natuurlijk moesten dan nog de 

bedden en de eettafel gesjord worden en als afsluiter bouwden we de kookvuren. 

Het werd al snel avond en traditiegewijs eten we in de KSA de eerste avond van 

grootkamp spaghetti die voor de meesten na al dat werk in de smaak viel. Er werd die 

avond meermaals naar de fouragetent gegaan om nog een gamel vol overheerlijke 

spaghetti. Na het avondeten en de corvee, trokken we onze stapschoenen aan om op  

verkenningstocht te gaan en de mooie streek wat beter te leren kennen natuurlijk. 

Na het stappen kwamen we terug en was het al tijd om onze nieuwe bedden uit te 

testen.  
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Dag 2: vrijdag 21 juli 2017 

Nadat we onze eerste nacht in de tent doorgebracht hebben, is het tijd voor een 

stevig ontbijt want er moet namelijk verder gesjord worden aan de eettafels en er 

moet een vlaggenmast gebouwd worden. Het werd al snel middag en dan was het 

tijd om voor de eerste keer zelf te koken. Bij de ene ban ging het al wat sneller dan bij 

de andere ban, maar uiteindelijk lukte toch iedereen om een lekkere maaltijd klaar te 

maken. Na het eten en de bijhorende afwas was het tijd voor een gezamenlijk 

bosspel waarbij iedereen per twee werd verdeeld. Deze groepen moesten elkaar in 

het bos uitdagen in verschillende opdrachten zoals bijvoorbeeld klimmen, sluipen 

door het hoge gras, blikjes omver schieten met blaaspijpen,... Na het actieve bosspel 

volgde het eten van de fourage en stond er bij elke ban een verschillende 

avondactiviteit op het programma. 

 

Dag 3: zaterdag 22 juli 2017 

De derde dag breekt al zeer vroeg aan, het is namelijk dauwtocht. Eenmaal iedereen 

uit zijn slaapzak is geraakt en zijn stapschoenen heeft aangetrokken, wordt iedereen 

naar de fouragetent geroepen alwaar de rugzakken worden gevuld met de lekkere 

croques, water, fruitsap,... voor het ontbijt Als elke ban alles bij zich heeft vertrekken 

we op wandel tot een grote open plek waar de croques volgens de traditie worden 

klaargemaakt op de kolen van een zelfgemaakt vuur. Rond de middag is iedereen na 
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de terugtocht weer op het kampterrein. Die middag werd er gekookt door de fourage 

omdat het helaas te hard regende om zelf te kunnen koken. Toen het over was met 

regenen volgden er nog activiteiten per ban op het plein of in het bos. Maar niet voor 

de hernieuwers, zij trokken het bos in niet om een banactiviteit te doen maar om 

schriktocht op te zetten! (wat de knaapjes en jonghernieuwers natuurlijk niet wisten.) 

Midden in de nacht, werd de knapen en jonghernieuwers hun slaap abrupt verstoord 

door de hernieuwers en de leiding waarna ze op pad werden gestuurd op schriktocht. 

Hopelijk werd er niet teveel in de broek geplast van schrik, zeker bij de knaapjes voor 

wie dit de eerste schriktocht was. Na een lange en niet voor iedereen even 

aangename schriktocht zijn de meesten altijd blij dat het voorbij is. We keerden allen 

terug naar de kampplaats om daar nog een beker warme soep te drinken en dan 

terug in onze slaapzak te kruipen. 

Dag 4: zondag 23 juli 2017 

Op dag vier sliepen we uit omwille van de schriktocht. Zo konden we fit zijn voor het 

grote, jaarlijkse KSA voetbaltoernooi! De goals werden gesjord en het veld werd 

opgesteld. Hierna werd ook de megascore oals elk jaar in gevuld. Na een sportmaal 

dat we zelf kookten was het weer zover. Het toernooi waarin de leiding, fourage, 

knapen, jonghernieuwers en hernieuwers het allemaal tegen elkaar zouden 

opnemen, begon. Wanneer we niet speelden konden we genieten van soms 

spannende, soms heel wat minder spannende matchen. Gelukkig was er genoeg 

water en sportdrank voorzien want het waren zeer intense wedstrijden en zeer 

zonnig weer. Uiteindelijk was het toch de leiding die het voetbaltoernooi won van de 

hernieuwers in de finale. Hierna stonden er 's avonds stovers met frieten op het 

menu. Na de heerlijke maaltijd bekwam iedereen van de intensieve dag tijdens een 

banactiviteit om nadien moe maar voldaan zijn bed te kruipen. 
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Dag 5: maandag 24 juli 2017 

Het is dag vijf en we zitten helaas al aan de helft van het kamp. Op deze dag stond 

een dorpsspel op het programma dat helaas in het water viel door de hevige 

regenval. Die middag hielp de fourage ons ook weer uit de nood en kookte ze een 

heerlijke maaltijd voor ons. Door de regen speelden we verschillende spelletjes in de 

tent en aan de overdekte eettafels zoals pokeren, kaarten en andere 

gezelschapspellen. Eer werd ook een tent in een zelfgemaakte escaperoom 

omgetoverd waarin de leden opdrachten moesten uitvoeren om uit te tent te kunnen 

ontsnappen. Die dag kropen we vroeg onder de wol want de volgende 2 dagen 

zouden  we opnieuw onze stapschoenen aantrekken om op tweedaagse te gaan! 

Dag 6-7: dinsdag 25 juli 2017 – woensdag 26 juli 2017 

We stonden vroeg op en smeerden onze kuiten in waarna we per ban allemaal 

andere richting op gingen op tweedaagse. Eenmaal aangekomen op onze 

bestemming is het tijd om een mooie plaats voor onze overnachting te zoeken voor 

die nacht en dan te gaan eten. Na de nacht doorgebracht te hebben op onze matjes 

of luchtmatrassen die we meenamen was het tijd om deze weer op te rollen en te 

vertrekken richting kampterrein want die avond stond ons daar een overheerlijke 

BBQ te wachten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag 8: donderdag 27 juli 2017 

Ook vandaag was het weer een drukke dag. De knapen en jonghernieuwers hadden’s 

namiddags parapiste op de planning staan. Hierin moesten ze zo snel mogelijk een 

hindernissenparcours afleggen waarin hun survival skills en hun conditie op de proef 

gesteld werden. Diegene die het parcours als snelste aflegde kon zich de “sterkste” 
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knaap/ jonghernieuwer noemen. Terwijl bouwden de hernieuwers de zweethut, 

zodat ’s avonds iedereen van een superontspanning kon genieten. Hierbij sjorden ze 

een houtenconstructie die bedekt werd met natte doeken. Ook werden er grote, 

ronde keien verzameld, die we  na het eten m.b.v. een vuur  zouden opwarmen.De 

avond brak als snel aan en we konden per ban elk om de beurt genieten in de 

zweethut net zoals in een echte sauna. Wanneer iedereen alles had uitgezweet, 

verlieten we de zweethut al lopend naar de rivier zodat alle vuilte direct afgespoeld 

kon worden. Na de ontspannende zweethutervaring kroop iedereen vervolgens in 

zijn bed. 

Dag 9: vrijdag 28 juli 2017 

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 is het het team van 

Jules dat de overwinning behaalt door een ijzersterke verdediging. Na dit intense spel 

was iedereen natuurlijk doodop en gingen we gaan slapen. 

Dag 10: zaterdag 30 juli 2017 

De voorlaatste dag al van het kamp en deze staat 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 al 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 kunnen zijn met het vullen van de camion 

en op tijd te zijn voor het vertrek met de bus. Er werd natuurlijk ook hout verzameld 

in het bos voor het kampvuur. 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. Na de sketches en liedjes 

was het nog tijd voor een paar goede moppen waarna de knapen en jonghernieuwers 

gingen slapen, later gevolgd door de hernieuwers.  

Dag 11: zondag 31 juli 2017 

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 plaatsen. Iedereen werkt 

goed door en goed georganiseerd geraakt alles die namiddag tijdig in de camion. Iets 
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later komt dan ook de bus om ons te vervoeren naar de KSA lokalen in Maldegem. 

Het was opnieuw een super leuk kamp dit jaar met dank aan onze kampleider Jens!! 

 

Axel De Schinkel 
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De leiding was tijdens de week voor de startactiviteit op verschillende scholen 

langsgegaan om een toneeltje op te voeren. Het was dan ook zéér leuk toen we op 

onze eerste activiteit al tal van nieuwe gezichtjes zagen.  Het toneeltje ging over 2 

Kikiwikies (ruimtemannetjes) die de aarde willen vernietigen omdat de bewoners de 

aarde en de ruimte vervuilen. Na een eerdere mislukte poging om de aarde te 

vernietigen, wilden ze het nu anders aanpakken. Het plan was om de Koning van 

België te ontvoeren, en ze lieten hem pas vrij als de inwoners konden laten zien dat 

ze niet zoveel vervuilden op aarde. Enkele astronauten hadden het plan van de 

Kikiwikies opgevangen en wilden hier een stokje voor steken. 

 

Op zaterdagmiddag 16 september spraken KSA Maldegem en de Astronauten samen 

af aan de KSA-lokalen om het plan van de Kikiwikies tegen te houden. Met een 75-tal 

kindjes van KSA-Maldegem kon dit niet mislukken. Tijdens de formatie kwamen plots 
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2 Kikiwikies tevoorschijn en ontvoerden de Koning. 

Alvorens we iets konden doen, waren ze al opnieuw 

verdwenen. Even later kwamen ze terug, zonder 

Koning, om ons een voorstel te doen. We konden de 

Koning terugkrijgen in ruil voor een propere aarde. Het 

geheugen van de Kikiwikies is niet goed, en ze wisten 

dan ook niet meer waar ze de Koning hadden verstopt. 

Door een bosspel tussen de Kikiwikies en de 

Astronauten konden we laten zien dat we voor een 

propere aarde zorgen. Wanneer we in het andere 

kamp konden binnengeraken, konden we sparen voor 

een stukje van de kaart. Op het einde van het spel 

hadden we alles opgeruimd en alle stukjes van de kaart 

samengelegd. Na een hapje en een drankje gingen we 

op zoek naar de Koning. Volgens de kaart van de 

Kikiwikies hadden ze de Koning vastgebonden op de toren aan de KSA-lokalen. We 

trokken snel naar de toren, en daar zagen we de Koning. We maakten hem snel los en 

de ruimtemannetjes waren blij dat we heel de aarde hadden opgeruimd. Eind goed, 

al goed! 

We namen nog een groepsfoto om de fantastische middag af te sluiten. 

 

Hopelijk tot een van de volgende activiteiten. ☺  

 

De leiding 
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Piepedollen:  

Cisse "Pisse, Robin Hood, Zwieber, Jommeke" D'hoore 

Oooh, ooh dat meende nie! Leider Cisse 

gaat dit jaar nog maar eens de 

piepedollen onder zijn hoede nemen. 

Onze eeuwige student industrieel 

ingenieur gaat voor het vierde jaar op rij, 

als een echte Robin Hood, Gent gaan 

veroveren. Nu Jommeke bijna al zijn 

nummers uit z'n telefoonboek heeft 

verwijderd, heeft hij enkel nog oog voor 

zijn grote liefde Kara, waarover hij 

eindeloze liefdesbrieven kan schrijven. 

Verder heeft deze kerel een grote 

voorliefde voor het Vossenholse 

platteland waar hij later nog veel zal kunnen genieten van de uitgestrekte bossen en 

wilde boeredochters. Als expert rekken en stelling bouwen is hij dan ook de juiste 

man op de juiste plaats bij het opbouwen van het podium op Couleurs Devie. Onze 

leider Cisse kan je in het dagelijkse leven steevast herkennen aan zijn roze zonnebril 

en zijn geliefde koerstruitjes. Jammer genoeg is hij deze laatste afgelopen zomer op 

kamp kwijtgeraakt. Mochten er kinderen thuis gekomen zijn met een koerstruitje, 

gelieve een gele of groene briefkaart te sturen naar KSA Maldegem. Ook al heeft hij 

nog niet veel ervaring in de financiële sector toch zit deze enthousiaste jongen 

boordevol ambitie. Voorlopig is hij nog aan het sparen voor de onmisbare dingen des 

levens zoals een auto, degelijke badmat, reserve matras en rollen wc-papier. Nu moet 

hij zich momenteel nog zien te redden met wat krantenpapier en de welgekende 58 

bus. In zijn vrije tijd is Pisse altijd warm te krijgen voor een badkamerfeestje met een 

streepje jazzmuziek. Tot slot kunnen we dus besluiten dat uw piepedol een supertof 

jaar tegemoet gaat waar hij zeker zijn broek niet aan zal scheuren. 
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Louis "Luigi, goeien Bruycker, Knabbel, Kleinen Bruycker" De Bruyckere 

Een van onze nieuwe aanwinsten in het 

leidingsteam is de jongste van de 

gebroeders De Bruyckere en volgens velen 

ook wel " den besten Bruycker" genoemd. 

Na veel stille jaren zijn broek te verslijten 

op de Maldegemse schoolbanken, gaat 

deze jonge knaap zijn broers vervoegen in 

het wel befaamde "studenten" kot te 

Gent. Onze Luigi besliste op de valreep om 

te studeren voor bioingenieur. Ja u hoort 

het al, het piepkuiken van de familie is een 

eeuwige twijfelaar. Alleen de KSA is en 

blijft een steevaste zekerheid. Deze (nu 

nog) magere jongen is al jaren trouwe klant bij de Mc Donalds, maar krijgt nu toch 

zijn bedenkingen bij de klantenservice. Hij zal zich dan waarschijnlijk ook verleggen 

naar de familievriend Ertan. Na een duikbrevet en een zeilbewijs gaat hij volop voor 

z'n autorijbewijs in tegenstelling tot zijn broer Jules die eeuwig met de fiets zal blijven 

rijden. Na een groot verlies voor het cola-team zal hij zijn broer dit jaar vervangen. 

Naast het cola-team vormt kleinen Bruyckere samen met Axel onze "Knabbel en 

Babbel" van de bende. Dit duo staat gekend voor hun aparte muzieksmaak, namelijk 

geruis op de radio. Hopelijk draaien ze toch wat andere muziek op de toekomstige 

poolparty in 't Rivierenhof waar sommigen onder de leiding al lang op wachten. 

Ondanks dat Louis de jongste is in de leidingsgroep, zal hij het als ware Playmobil-

expert ongetwijfeld fantastisch doen om uw piepedol een onvergetelijk jaar te 

bezorgen! 
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Siemen "Blankie, Fellaini, tuinkabouter" Blankaert 

Blankie begint dit werkjaar aan zijn tweede 

jaar leiding bij de piepedollen. Siemen is de 

iets stillere afwezige kracht in de groep. Als 

jongste van het gezin thuis, zijn deze kleine 

deugnieten de ideale groep om voor zijn 

rekening te nemen. Nu zijn dure reizen 

achter de rug zijn heeft hij gelukkig 

afgelopen zomer alles op alles gezet om 

mee te kunnen op klein kamp met zijn 

overenthousiaste leden. Deze groene 

jongen houdt zich op dit moment bezig met 

zijn zevende jaar tuinartikelen ordenen en 

grasmatjes uitrollen. Als student tuinbouw 

is Siemen als het ware een echte kenner 

van alle gras en gewassoorten. Na een lange voetbalcarrière in Maldegem kon onze 

Fellaini het niet meer opbrengen om de grasmat na iedere match terug te moeten 

herstellen. Naast een grote natuurliefhebber maakt deze kerel ook ontzettend veel 

tijd voor zijn grote liefde, Saar. Als trouwe volger van Knabbel en Babbel, is luisteren 

naar de verkeerde frequentie op de radio een van zijn voornaamste bezigheden. Wat 

hij voor de rest in zijn vrije tijd uitspookt blijft voor ons allen een groot mysterie. 

Maar deze echte tuinkabouter is altijd wel te vinden voor een klein karweitje of een 

exotisch tuintje. Dus als uw schoonmoeder of -vader nog een extra hulpje zoekt kunt 

u altijd bij hem te recht. Onder het motto: "Voor een tuintje groot of klein, moet u bij 

deze effenlegger zijn." Door een gebrek aan een geldig rijbewijs zullen de offertes 

jammer genoeg exclusief btw en vervoer worden voorzien. Kortom met deze 

mysterieuze jongen wordt het komend werkjaar een heuse safaritocht aan 

activiteiten door het Maldegemse park, door en voor de echte avonturiers. 
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Speelvogels:  

Arno “Grote Verborgt, Slimmen Verborgt, Harry Potter” Verborgt 

Arno is voor het tweede jaar op rij één van de 

nieuwe aanwinsten onder de leiding. Na zijn 

mislukte poging van vorig jaar heeft hij besloten 

om toch een vaste waarde in onze KSA te worden.  

Zoals het gezegde “tweede keer, goede keer” zijn 

we er van overtuigd dat onze nieuwe Verborgt 

het ongelooflijk goed gaat doen.  Als grote broer 

van Verborgt heeft hij besloten om de taak als 

penningmeester van de KSA over te nemen. Na 

enkele jaren is hij jammer genoeg weer vrijgezel. 

Ja u hoort het goed, jis weer vrij. Laten we maar 

hopen dat zijn beste vriend er niet mee gaat 

lopen. Arno studeert nog steeds Chemie aan de 

Ugent, zo heeft hij sindsdien al meerdere brouwsels leren kennen. Arno is ook een 

fervent fictie fan, er is geen film of serie die onze kenner niet heeft gezien. 

Tussendoor werkt Arno al eens in de Ontex, waar hij geld verdient om zijn leven op 

kot in Gent te financieren. Door dit alles zijn we er rotsvast van overtuigd dat jullie 

speelvogel een fantastisch jaar tegemoet gaat! 

Aaron “Vanackere, Danserke, Schelpe, Schwiemel, Topkampleider, De grote 

tovenaar” Van Acker 

Aaron zal ook dit jaar uw speelvogel terug van 

een zaterdagmiddag vol plezier en jolijt 

voorzien. En dan moet je weten dat deze 

Gentenaar daar anderhalf uur heen en terug 

voor op de bus moet vertoeven. Ik hoor u al 

denken, is dit dan zo erg? Het is wel nodig om 

erbij te vermelden dat het hier om de 58 gaat, 

dat is pas dedication! Onze Schelpe doet dit jaar 

dezelfde richting als vorig jaar (iets wat we niet 

van hem gewoon zijn). Met zijn studie 

architectuur kan hij de speelvogels misschien 

wel wat bijleren over het bouwen van kampen 

en boomhutten! Verder houdt Vanackere van 
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reizen; met de familie, met de vriendin of met de vrienden zolang hij elke mogelijke 

vorm van verantwoordelijkheid kan ontlopen is hij gelukkig. Deze reizen kosten 

natuurlijk wel geld, daarom werkt leider Aaron als hij niet bezig is met maquettes 

maken voor zijn proffen in een restaurant als afwasser. Laat u ook niet misleiden 

want ook al kijkt hij standaard altijd alsof het elk moment door het plafond kan 

beginnen regenen toch is hij een zeer enthousiaste en vrolijke jongen. Hij heeft het 

zelfs zo ver geschopt dat hij een vaste vriendin heeft gevonden. We wensen de 

Schwiemel dan ook veel geluk met zijn Sofietje. Sofie zelf zegt dat ze vooral het 

organisatorische vermogen en de planning van Vanacker zo uniek aan hem vindt en 

zegt dat de vonk helemaal is over geslaan toen ze hem aan het werk zag als ware 

kampleider. Verder zou deze tekst niet compleet zijn als we de gigantische familie van 

Vanacker niet zouden vermeld hebben, thuis zijn ze namelijk met 9 kinderen, 

waarvan er zelfs nog 4 andere broers in de KSA gezeten hebben! Er wordt wel eens 

beweerd dat zijn ouders na de geboorte van nummer 6 gestopt zijn met namen 

geven en zijn jongste broers en zusjes dan ook nummer zeven, acht en negen heten. 

Maar we zijn er met z’n allen zeker van dat Aaron het ook dit jaar weer top zal doen 

bij de speelvogels en samen zullen ze er sowieso een knaljaar van maken! 

Robbe ''Pablo, Bobbe, Minipeut'' de Smul  

Als nieuwe aanwinst van KSA Maldegem zal Robbe dit jaar leiding geven aan onze 

speelvogels. Onzen Bobbe staat bekend als een echte brand(weer)man maar de 

jongens van op klein kamp zullen hem ook wel kennen als dokter en apotheker, door 

zijn verzorgingskunsten heeft hij ook wel al enkele verpleegstertjes aan de haak 

geslagen maar die gaan niet altijd even lang mee. Een bekende uitspraak van KSA ’t 

Vossenhol (deel KSA van KSA Maldegem) is dan ook “At er een beetje snee op zit eje 

rap scha”. Buiten zijn verzorgingskunsten 

is hij ook heel goed in mechaniek, 

bijvoorbeeld een go-car ombouwen tot 

racewagen of witte camionette! Leider 

Robbe moet enkel nog leren werken met 

een grasmaaier, daarom is hij sinds kort 

een carrière begonnen bij De Witte met 

het kleiner materiaal, bosmaaiertjes. Als 

je door Maldegem een oude Mercedes 

ziet rijden die redelijk wat lawaai maakt, 

zal het onzen Pablo wel zijn, die al snel 

zijn rijbewijs heeft gehaald dit jaar. Hier 

zijn we heel erg blij mee want nu kan hij 
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elke avond onze bob spelen. Nu hij gedaan heeft met school zal hij verder studeren in 

hogeschool Gent dus hebt u familie daar vergeet ze dan zeker niet te waarschuwen 

voor deze jonge knaap die zeker de hele stad onveilig zal maken! Maar 

desalniettemin zijn we er zeker van dat deze licht ontvlambare kerel jullie een leuk en 

avontuurlijk jaar zal laten beleven! 

 

Krabbekoningen:  

Thomas “Steene, Stompvoetje, Minivoeter, Chocopot” Van de Steene  

Thomas begint dit jaar aan zijn maar liefst vijfde jaar als leider in de KSA. Na drie 

opeenvolgende jaren aan de speelvogels leiding te hebben gegeven heeft Thomas 

besloten om een stapje verder te zetten en dit jaar leiding te gaan geven aan de 

krabbekoningen. Dat kan heel erg van pas komen voor uw krabbekoning. Wanneer 

het eens iets te hard heeft geregend en een van onze krabbekoningen dit jaar 

helemaal doorweekte schoenen heeft is Steene er namdelijk als redder in nood die 

een van zijn reservepaar schoenen kan uitlenen. De kans is namelijk groot dat 

Thomas dezelfde schoenmaat zou hebben als uw zoon. Door zijn kleine voetjes zullen 

de krabbekoningen dan ook niet echt veel moeite moeten doen om leider Thomas bij 

te houden tijdens de vele activiteiten dit jaar. Ook dit jaar zal Thomas terug als 

banleider functioneren, met alle vragen betreffende de zaterdagmiddagactiviteit kan 

u dus opnieuw bij hem terecht. Thomas heeft vorig jaar zijn studie ergotherapie 

afgerond in Brugge en werkt sindsdien al een tijdje, waardoor uw zoon met enige 

klachten zeker bij Thomas terecht kan. Wanneer Steene een keer niet te veel werk 

heeft met de KSA of zijn job vindt u hem wellicht bij zijn geliefde Isauratje terug met 

wie hij al bijna een decennia samen is! 

En hoewel ze dan al zo lang een koppel 

vormen zal je Thomas nooit zien staren 

naar de andere meisjes. Daarnaast kan u 

leider Thomas ook altijd jaarlijks terecht 

komen op het stoomtreinfestival in 

Maldegem, Thomas blaast daar namelijk 

nogal eens graag wat stoom af. Thomas 

eet ook heel graag boterhammen met 

choco, zo graag zelf als hij haren 

terugvindt in zijn choco hij maar al te 

graag nog een half brood zal beleggen 

met choco en die met veel plezier zal 

verorberen. Ook is Thomas een fervent 
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voetballer, al moet hij vanwege zijn minivoetjes vaak wel voetbalschoenen gaan 

zoeken op de kinderafdeling. Alles samengevat mag u er anders rotsvast van 

overtuigd zijn dat uw zoon dit jaar een zalig jaar tegemoet zal gaan met Thomas als 

leider en ongetwijfeld heel veel plezier zal beleven! 

Daan “Daantje banaantje, Double D” Van Kerschaver  

Deze kersverse, welgevoede jongeman zal 

aanstaand werkjaar instaan voor het 

welzijn van onze krabbekoningen. Daan is 

dit jaar begonnen aan zijn zevende jaar 

elektriciteit aan het VTI te Brugge. Hij 

groeide samen met zijn broer, en intussen 

oud-leiding, Jannes op in Donk en was een 

aanzienlijke periode trots lid van de JVC. 

Daan geeft zijn carrière bij de JVC op om 

voor zijn krabbekoningen tijd vrij te 

maken, iemand die weet waar zijn 

prioriteiten liggen! Wanneer deze forse 

kerel verlost is van zijn schoolplicht, 

tijdens de vakanties, kan je hem vinden in 

de Euroshop. Je zal echter wel heel hard moeten zoeken want hij is een beetje 

(werk)schuw. Echter, bij de gezellige avonden in onze lokalen en omstreken wordt 

double D minder schuw naarmate de avond vordert. Daantje heeft "connecties" met 

de lokale overheden, zo'n goede connecties dat hij op een welbepaalde avond een 

gratis taxi heeft weten te bemachtigen. Hoe heeft hij het zelfs voor elkaar gekregen. 

Aan zijn connecties met het ander geslacht moet hij wel nog wat werken. Het is zijn 

eerste jaar als leider maar Daan bewees vorig jaar als interim al dat hij vast en zeker 

goed zal zorgen voor de leden. Hij is een goedgezinde, betrouwbare en energieke 

super(ge)leider! 
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Knapen:  

Axel “Schinkel Pinkel” De Schinkel 

 

Axel begint dit jaar aan zijn eerste jaar als 

knapenleider. Het mag dan nog maar zijn 

eerste jaar zijn als leider we hebben er het 

volste vertrouwen in. Hij begint nu aan zijn 

eerste jaar biomedische 

laboratoriumtechnologie in Brugge. Als u dus 

in de buurt van Brugge een paar explosies 

hoort en geëvacueerd moet worden mag u vrij 

zeker zijn dat hij daar iets mee te maken heeft.  

Hij zit samen met zijn vriendin Nienke in de 

klas wat waarschijnlijk geen overbodige luxe 

zal zijn. In zijn vrije tijd is hij meestal te vinden 

in de KSA-lokalen waar hij het volgende top bos- of dorpspel aan het voorbereiden is.  

Hij is ook onderdeel van een sub-tak van de KSA die zichzelf KSA Vossenhol noemt. 

Verder is er niet veel van die geheimzinnige bende geweten. Wat we wel zeker weten 

is dat hij samen met leider Jules een super duo zal zijn voor de knapen. Zij zullen hun 

uiterste best doen om de leden te amuseren en ze zullen het hele jaar door 

ongewtijfeld weer voor leuke activiteiten zorgen. Samen met leider Jules zal hij uw 

knaap dus weer een fantastisch jaar bezorgen waar een goede sfeer nooit zal 

ontbreken.  

 

Jules “Kleinen bruyckere, Herwig” De Bruyckere 

 

Jules begint aan zijn tweede jaar als 

knapenleider. De gebroeders De Bruyckere 

maken met hun drieën een groot deel uit van 

onze leidingsploeg. Dit is zeer letterlijk, maar 

Jules behoort tot de lichtgewichten van de 

familie. Hij onderhoudt zijn goede fysiek dan 

ook wekelijks door het beoefenen van een 

TOPSPORT (???). Klimmen is volgens hem de 

meest onderschatte sport ooit en hij zal een 

mogelijkheid om zijn lidkaart te showen dan 

ook nooit laten schieten. Door zijn hevige 
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toewijding aan deze sport kan je al bijna een spiertje in zijn arm zien (als je heel goed 

kijkt). Dit klimmen doet hij niet alleen, maar als onderdeel van het iconische duo 

Herwig & Feliche. Samen met leider Jens (Feliche) proberen ze in 1000 seconden een 

muur op te klimmen. Dit alles in volledige stilte want praten en klimmen betekent 

vallen voor Jules. Om de communicatie ook buiten het klimmen optimaal te houden, 

gebruiken ze, tot grote ergernis van iedereen in een straal van 50 m, walkietalkies. 

Een groot onderdeel van deze liefdevolle relatie is het bezoeken van Ertan in Gent, 

waar de familie De Bruykere heel gekend is. Jules pas op of je treedt in de voetsporen 

van je ‘grote’ broer! Jules is de man van de duo’s want hij is ook onderdeel van het 

beruchte/beroemde team sfeerbeheer. Op geheel eigen wijze zorgt hij ervoor dat 

geen leider iets tekortkomt en de sfeer ten allen tijde optimaal blijft! Samen met 

leider Schinkel zal hij uw knaap een fantastisch jaar bezorgen waar een goede sfeer 

nooit zal ontbreken. Jammergenoeg zullen ook de walkietalkies niet ontbreken, maar 

dit nemen we er graag bij. 

 

Jonghernieuwers:  

Arthur "Dikken, Bruycker, Angela, Schubbetube, Tarton" De Bruyckere 

Arthur is niet alleen leider maar heeft ook een 

zeer belangrijke taak in de KSA. Hij is namelijk 

onze Angela, De Bondsleider! Deze functie is 

hem op zijn lijf omdat hij altijd zeer veel te 

vertellen heeft en zich overal kan uitpraten. 

Arthur zit samen met zijn 2 broers op kot in 

“The Bruyckere Mansion”. Wanneer Arthur eens 

niet achter de boeken zit is hij waarschijnlijk op 

zijn dagelijks bezoek bij de familievriend Ertan. 

Door zijn zware studie rechten aan de 

Universiteit van Gent krijgt Arthur meer inzicht 

in hoe de maatschappij in elkaar zit en leert hij kritisch na te denken, wat ook grote 

troeven zijn om bondsleider te zijn. Wanneer Naast dit alles is hij ook ontzettend 

trots op zijn figuur. En dat kan ook niet anders! Arthur ziet er dan ook uit als een 

echte atleet en laat ons dan ook zeer graag zijn wel getrainde, sterke buik zien door 

zijn shirt uit te doen en te zwaaien. Wat een geluk hebben wij! Natuurlijk valt iemand 

met zulke ongelofelijke capaciteiten en zo'n lichaam in de smaak bij vele vrouwen (en 

mannen). Hij weerstaat al deze aandacht en heeft zijn hart geschonken aan één 

vrouw namelijk Fleur. (Sorry dames en heren.) De Jonghernieuwers zijn dus 

gewaarschuwd! Dit jaar wordt een jaar om niet meer te vergeten! 
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Thomas ‘Choco, Peter, Scoop, Aveve-boy, Meelwormke, Zandschepper, Werkmens, 

Bob de Bouwer, Baksteentje, Jani Kazalski, Top-chauffeur, Schepbak…’  Maenhout  

Laat ons beginnen met de 

werker van de twee, althans, 

dat veronderstellen we toch. 

Thomas is namelijk een 

getalenteerd metser, maar 

daar mag je je niet te veel bij 

voorstellen, er komt blijkbaar 

nogal wat outsourcing kijken 

bij zijn werk. Heeft u een 

verbouwing? Zoekt u nog een 

metser? Wel, zoek niet 

verder, zolang uw huis enkel rechte stukken bevat en geen bochten, is Choco de man 

voor de job! Thomas houdt natuurlijk van veel meer dan alleen metsen. Zijn lief zit 

daar jammer genoeg niet tussen, aangezien zij nog altijd niet gevonden is. Na 

verschillende oproepen in dit boekje is er nog steeds geen gele briefkaart 

aangekomen. Heel hoge verwachtingen zijn er niet, Thomas heeft namelijk 

metsersogen, “recht of krom, men doet er niet om! Schone scheef is ook niet mis!".  

Aarzel dus niet om ons te sturen! Deze kikker (die misschien ooit een prins kan 

worden) zal voor u een wondermooi kasteel metsen waarin u nog lang en gelukkig 

zult leven. Niet zomaar een kasteel, eentje met een slotgracht en waterpartijen. 

Choco is namelijk nogal een fervent liefhebber van fonteintjes. Vanaf hij de kans krijgt 

legt hij er dan ook meteen eentje. Maar genoeg over zijn toekomstig liefdesleven en 

zijn werk. In zijn vrije tijd houdt Thomas zich vaak bezig met vrijwilligerswerk en 

goede doelen. Zo gaat hij geregeld helemaal naar Brugge om een clubje met 

motorische achterstanden te steunen vanop de tribune. Hij geeft zich helemaal voor 

deze ploeg. Hij kan er niet over zwijgen, als ze winnen, als ze verliezen, zelfs als ze 

niet spelen is hij er niet over stil te houden. Hij gaat zo graag naar de matchen gaan 

kijken dat hij er alles voor over had om dit jaar weer te kunnen gaan. Zo wilde hij zelfs 

een fonteintje aanleggen voor zijn maten van de voetbal, maar jammer genoeg 

struikelde Cisse over zijn stenen tijdens de werken. Naast dit alles is Thomas een 

toegewijde leider die onze lokalen proper en recht houdt. Uw jonghernieuwers 

kunnen zich maar beter klaar houden voor een topjaar! 

Hernieuwers:  

Michiel “Tandje, Garnaaltje, Kleinen” Verborgt 
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Dit jaar neemt Michiel samen met 
Jens de Hernieuwers onder zijn 
hoede. Zij zullen er samen voor 
zorgen dat deze jongens een 
topjaar beleven en een voor een 
top leiders worden. In de 
vriendjesboeken van vroeger 
schreef Michiel bij de vraag “Wat 
wil je later worden ?” steeds 
“Groot”. Helaas kwam deze droom 
voor hem nooit uit… 
Hij besloot dan maar om 
handelswetenschappen te gaan 

studeren aan de universiteit van Gent. Michiel stopt dit jaar als penningmeester. Hij 
wil zich vanaf nu volledig kunnen toeleggen op zijn studies. Zijn broer Arno neemt 
deze zware taak van penningmeester van hem over. Daarnaast volgt Michiel nu ook 
lessen Spaans om zich voor te bereiden op het echte bedrijfsleven. Als deze druk 
bezette jongen nog een gaatje vindt in zijn planning beoefent hij heel graag enkele 
sporten zoals barkruk gooien, toog worstelen, portefeuille werpen, 100 meter sprint 
met de ogen dicht, tanden zoeken en podium schuren. Onze Verborgt is een echte 
lekkerbek. Een aardbeitje gaat er altijd wel in bij hem. Het is dan ook tussen de 
aardbeien dat hij zijn eigen vrouwtje heeft gevonden. Aan de frituur bestelt Michiel 
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 de kaaskroketten nog een 
gaatje is durft Michiel dit wel al eens opvullen met wat sieps.  
Kortom dit is de geknipte man voor uw zoon. En om het in Michiel zijn woorden te 
zeggen “blublablublablu”. Begrijpt u dit niet direct vraag het dan nog eens en dan zal 
het direct allemaal duidelijk worden, het is namelijk heel eenvoudig “Ewel 
blublablublablu”.  
 

 

 

 

 

 

Jens ‘Coolio, Dakdekker, Jengs’ Blondeel 
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Na 1 jaar de knapen, 1 jaar de krabbers en 2 jaar de jonghernieuwers onder zijn 

vleugels gehad te hebben, 

heeft deze ondertussen 

ervaren rot ervoor gekozen om 

de hernieuwers hun 

vrijdagavonden op te fleuren. 

Hij zal hen ook opleiden en 

begeleiden om ervoor te 

zorgen dat deze jonge snaken 

even goede leiders worden als 

de huidige leidingsploeg. Jens 

is niet alleen een ancien 

binnen de leidingsploeg, ook 

den depot heeft voor hem na 4 

jaar geen enkel geheim meer. 

Jawel u kon het al raden, net zoals afgelopen jaren zal onzen Jengs zich weer smijten 

als materiaalmeester. En dat is nog niet alles! Samen met Jules gaf hij zich vorig jaar 

op als het repair-team van de KSA, en ook dit jaar zal hij deze job met veel goesting 

uitvoeren! Als hij nog eens tijd heeft naast de KSA, kun je deze jongeman af en toe 

vinden op de daken in Maldegem en omstreken. Ze durven hem wel eens ‘nen 

dakdekker’ te noemen. Als hij een plat dak ziet, dan dekt hij het, ook goten en 

afvoeren aan een huis hangen zijn voor hem een eitje, je leest het goed, ‘ t is een 

echte werkmens, die coolio.  Jens leeft onder het motto: ‘The only way is up!’. Niet 

alleen zijn job bevind zich in de hoogte, ook zijn hobby ligt hoog boven de begane 

grond. Want soms vind hij nog eens tijd om de klimmuur onveilig te maken, klimmen 

is sinds maart-april een nieuwe passie van deze allesdurver. ’s Zondags kun je hem 

ook wel eens apetrots tegenkomen in zijn knalrode kever langs de Maldegemse 

wegen, dit met de radio snoeihard, zeker als hij zijn talloze CD’s van K3 mee heeft. 

Voorlopig is zijn kever nog steeds de enige liefde van zijn leven. Want na jaren zoeken 

in den depot, op de daken, in zijn kever, kortom overal heeft hij nog steeds niemand 

gevonden om hem te vergezellen tijdens zijn zondagsritjes. Dus als u geïnteresseerd 

bent in Jens of u kent iemand die zeer goed bij deze allesdurver past, aarzel dan niet 

en stuur een gele briefkaart de KSA. U kunt hem ook altijd een mailtje sturen, dit naar 

het e-mailadres jensdendakdekkere@ksamaldegem.be. Kortom: De hernieuwers 

zullen opnieuw een topjaar beleven met deze hardwerkende, allesdurvende en 

vooral verstandige kerel! 

mailto:jensdendakdekkere@ksamaldegem.be
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Ook dit jaar staan een aantal oudere leden klaar om hun carrière in de KSA als leider 

een startschot te geven door dit jaar als interimleider de activiteiten op 

zaterdagnamiddag mee te leiden. Zo zullen zij de nodige ervaring opdoen om later vol 

ervaring en nog meer enthousiasme als definitieve leiding binnen de KSA te treden! 

Milan De Schinkel                                                                              Arthon Van den Bossche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bram De Keyzer                                                                                                 Tuur Goemaere 
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Sel Goemaere                                                                                                     Mathias Marclé                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Mathieu Clicteur        Luka De Smul 
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Dit werkjaar moeten we helaas ook afscheid nemen van vier leiders. Alle vier 

waren het leiders die veel tijd, moeite en energie gestoken hebben in functie 

van de werking van de KSA. We wensen hen dan ook veel succes toe in hun 

verdere carrière als oudleiders. 

Kobe De Clerck                                                                                          Tom Janssen 

 

 

 

 

 

 

 

Jannes Van Kerschaver                                                                                Jasper Sys 
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Beste ouders/sympathisant, 

Op zaterdag 25 november is het weer zover. Dan houden wij onze zevende 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 facbook en de KSA-

website. 

 

 

 

Kijk ook af en toe eens op onze facebook pagina: 
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