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Beste leden en ouders

Dit jaar sloten we zoals iedere jaar 
traditiegetrouw af met ons kerstfeestje, waarmee 

we samen met uw zoon op een fantastische manier het toch ietwat 
bijzondere jaar 2021 afsluiten, 

de oudsten gingen paintballen en de jongere groepen gingen onder 
andere naar een trampolinepark. Normaal volgt op deze mooie avond 
dan de jaarlijkse Kerstmarkt van Rumbeke waar wij natuurlijk ieder 
jaar van de partij zijn,  maar deze gaat spijtig genoeg net zoals vorig 
jaar niet door.

Het jaar 2021 zullen we vooral herinneren als het jaar van Corona. 
We zullen blijvende herinneringen hebben aan de lockdowns en de 
mondmaskers. Heel wat evenementen konden spijtig genoeg niet 
doorgaan doordat het virus hier een stokje voor stak, zo hebben 
we onze welbekende fuif Nacht van den duvel afgelast, maar dit zal 
normaal op een andere datum plaatsvinden. Desondanks hebben we 
toch veel evenementen kunnen laten doorgaan.

Zo startte ons KSA jaar zoals gewoonlijk met onze startdag. Dit jaar 
stonden er op 18/09 maar liefst 31 leiders, waarvan 11 nieuwe leiders 
voor jullie klaar om jullie met open arme te verwelkomen in onze 
KSA!!

Een paar weken erna was het tijd voor onze spaghettiavond die we 
jaarlijks samen organiseren met Chirumbero, de Chiromeisjes van 
Rumbeke. Op 09/10 kwamen jullie op een mooie zaterdag avond in 
aanraking met de engeltjes en de duiveltjes van Rumbeke en genoot 
er een uitverkochte zaal van de “duivels” lekker spaghetti. Nogmaals 
bedankt aan iedereen die aanwezig was en natuurlijk ook aan de 
Chiro. 

Tot volgend jaar!

Woordje van de 
hoofdleiding
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Het eerste semester zit erop, de leden leerden elkaar al goed kennen en de sfeer 
is super in elke ban. Dit werd dan ook beloond door de heilige man en zijn hulpen 
die op bezoek kwamen, hij bracht voor iedereen wat lekkers en de boodschap 
dat de leden en de leiders , naast sommige gevallen, weer braaf zijn geweest! 
Iedereen kreeg dan ook snoep mee naar huis en de opdracht om thuis hun 
schoentje te zetten. Hopelijk komt hij volgend jaar ook langs, daarvoor is er maar 
één boodschap: braaf zijn!

Graag willen we naast de enthousiaste leden ook de 31 geëngageerde leiders 
bedanken die elke zaterdag klaar staan voor uw kind een toffe zaterdagmiddag te 
geven zodat hij met een glimlach naar huis kan gaan.

Het tweede semester heeft dit jaar ook nog veel op de planning staan. We 
beginnen terug op 5 februari jammer genoeg kunnen we niet meer gaan 
schaatsen, maar gelukkig hebben we een vervangingsactiviteit die ongetwijfeld 
minstens even leuk zal zijn. Naast de activiteit melden we dat er op 15 maart 
Nacht van den Duvel vintage is, waar de ouders hun energie eens zullen kunnen 
gebruiken.

Vele warme en vriendelijke groeten

Hoofdleiding KSA Torrewachters Rumbeke

 

Kamiel Collette 
Louis Leynstraat 32
0471/56.15.01 

Emiel Desmet
Kwadestraat 18  
0468/51.14.16



 6 

Kabouters

 Dag stoere kabouters van de Torrewacht 
Hier spreekt opnieuw koning Rex tot jullie. Wat een paar maanden waren me dit! Het 
jaar kon niet slechter starten, weten jullie nog? Prinses Jape, mijn o zo mooie dochter, was 
ontvoerd  door die kwade koning Scoehios! Ons vermoeden was dus juist. Ik zat in zak en 
as, wat moest ik nu doen … Ik had bijna een mirakel nodig … 
Tot ik jullie leerde kennen. Jullie waren mijn mirakel! Door jullie dapperheid en moed 
konden we mijn dochter, prinses Jape, terug veroveren en haar veilig thuisbrengen naar mijn 
rijk. Ik beloof plechtig: jullie zijn allemaal uitgenodigd op het onvergetelijke huwelijksfeest 
dat ik zal geven voor mijn dochter! Je zal nog nooit zoiets met je eigen ogen gezien hebben! 
Prinses Jape is gelukkig weer veilig bij ons, maar ik heb gehoord van enkele ridders dat de 
kwade koning Scoechios wraak zal nemen. Ik had enkele van mijn beste ridders op pad 
gestuurd om eens te gaan verkennen, en wat bleek? Scoechios is al zijn troepen aan het 
verzamelen aan de rand van mijn rijk! Dit betekent niet veel goeds. Wie weet valt hij heel 
binnenkort wel mijn rijk binnen en is het over met de jarenlange vrede … Waar zouden al 
die onschuldige mensen heen moeten? 
Daarom, stoere kabouters, zou ik nog één keer jullie hulp willen vragen. Ik weet dat ik op 
jullie kan rekenen en dat jullie de sterkste ridders in wording zijn die ik ken. Kunnen ook jullie 
ridders worden om samen met mij te vechten tegen de slechte troepen? Ik weet zeker dat het 
ons zal lukken als we nog een beetje trainen! Hopelijk willen jullie mij en prinses Jape helpen.

Ridderlijke groeten, Koning Rex
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Kalender kabouters

05/02: EEN MYSTERIEUZE ZIEKTE VERSPREIDT ZICH DOOR 
HET KASTEEL…

12/02: HET GROTE EETFESTIJN

19/02: WAAR IS KONING REX?

26/02: PLANNINGSWEEKEND (GEEN ACTIVITEIT)

05/03: HET GEVECHT TEGEN DE REUSACHTIGE DRAAK

12/03: HET GEHEIME TOVERDRANKJE VAN DE WILDE HEKS

19/03:HET KASTEEL IN LICHTERLAAIE

26/03 THE BATTLE OF THE KNIGHTS 

02/04: PAASVAKANTIE (GEEN ACTIVITEIT)

09/04: PAASVAKANTIE (GEEN ACTIVITEIT)

16/04: PAASVAKANTIE (GEEN ACTIVITEIT)

23/04: RIDDER RIDDER OP AVONTUUR

30/04: WEEKEND

07/05: EEN AANVAL DREIGT…

14/05: DE LAATSTE TUSSENSTOP

21/05: TERUG THUIS
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Piepjongknapen

Dag strijders van mijn Egyptisch leger 

Hier spreekt jullie farao Thoetmoses. Ondertussen kennen jullie mij al een beetje. Zo 
weten jullie allemaal dat dit jaar een heel zwaar jaar is en nog niet is afgelopen. 

Ik word nog altijd lastiggevallen en bedreigd door keizer Ginus, die verschrikkelijke 
en verwoestende Romeinse keizer. Eigenlijk mag ik van geluk spreken dat ik dit zelf 
nog kan vertellen. Herinneren jullie nog die ene keer waarbij ik ontvoerd was, toen 
kwamen jullie me gelukkig nog op tijd op me te bevrijden van de dood. Maar opnieuw 
moet ik jullie vertellen dat Keizer Ginus niet heeft stil gezeten. Ik was op bezoek bij een 
vriend van mij, koning Nkosi. Hij nodige me uit om samen te eten in zijn piramide in 
Caïro. Tijdens het eten van lekkere Egyptische pizza gebeurde er iets verschrikkelijk. 
Keizer Ginus kwam de piramide binnengestormd samen met twee andere Romeinen. 
Recht voor mijn ogen werd koning Nkosi neergestoken. Nkosi schreeuwde de pijn 
uit. Het is een beeld dat nooit uit men geheugen zal ontsnappen. Daarna riep keizer 
Ginus: “Nu is het jouw beurt, meneer de farao.” Terwijl Ginus op me afkwam besefte ik 
dat dit de laatste seconden van men leven zouden zijn. Maar gelukkig hield Berus zoals 
altijd en overal de wacht en sprong hij net op tijd voor me uit. Ginus en de Romeinen 
schrokken en zagen hoe sterk Berus wel niet was en sloegen meteen op de vlucht. 
Berus is jammergenoeg wel gewond geraakt aan zijn linkerarm, maar het ergste is 
vanzelfsprekend het verlies van mijn vriend en farao Nkosi.

Dit gezegd zijnde, verandert dit helaas niets aan het bestaan van Keizer Ginus. Hij 
leeft nog altijd en blijft heel gevaarlijk. Ik vind het hoognodig tijd, om hier en nu 
verandering in te brengen. Uiteraard zal ik dat nooit alleen kunnen, zelfs niet met de 
hulp van mijn beresterke hulpje Berus. 

Ik heb opnieuw jullie hulp nodig, maar deze keer wil ik definitief komaf maken met die 
afgrijselijke Romeinen. We hebben al heel veel nagedacht en geëxperimenteerd met 
de mogelijke strategieën om ze te verslaan. We zijn dus helemaal klaar om te strijden. 
Ik, farao Thoetmoses, heb er alvast al heel veel zin in om samen met jullie te vechten. 
Want vergeet nooit dat opgeven niet in mijn Egyptisch woordenboek staat. 

Ik hoop wederom samen met leider Lorre, Vriezn, Nochn, Beer, Gino en Moose op een 
grote opkomst van sterke piepjongknapen. Tot in 2022!
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Kalender piepjongknapen

05/02:  BARBAAR GINUS VREET ZICH VOL

12/02:  MOOZANCHAMON BREEKT ZIJN BEEN

19/02:  DE DREIGBRIEF AAN HET ADRES VAN DE FARAO

26/02:  PLANNINGSWEEKEND

05/03:  DE AARDBEVING VERWOEST DE PIRAMIDE

12/03:  GINUS ONTDEKT DE GOUDEN SCARABEE

19/03:  OP DE VLUCHT

26/03:  KEIZER GINUS STEELT DE SIGAAR DER WIJSHEID 

02/04:  PAASVAKANTIE

09/04:  PAASVAKANTIE

16/04:  PAASVAKANTIE

23/04:  MOOZANCHAMON HEEFT EEN VOEDSELVERGIFTIGING

30/04:  WEEKEND

07/05:  DE NIJLDELTA HEROVEREN

14/05:  GINUS WORDT KRIJGSGEVANGENE

21/05:  HET OFFERFEEST VAN DE BARBAAR
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Jongknapen

Beste Kadetten van het JSS, 

Het Jongknapen Space Station begint steeds meer een meer vorm te 
krijgen. Na de vele trainingen, de ontelbare testen en vele uren werk 
kent de ruimtevaart geen geheimen meer voor jullie. Alhoewel we nog 
niet helemaal klaar zijn om onze volledige vloot de ruimte in te sturen 
en onze klanten een zalige ruimtereis aan te bieden denk ik dat het 
toch tijd wordt voor onze eerste testvlucht! Ik vertrouw er op dat jullie, 
de kadetten van het JSS, deze testvlucht ondertussen professioneel 
kunnen uitvoeren. En wie weet kunnen we voor de zomer nog beginnen 
met onze eerste commerciële vluchten. We zijn er nog niet helemaal, 
maar Mars ligt binnen handbereik! 

“Dit is een kleine stap voor een man, en een grote stap voor de 
mensheid” – Neil Armstrong (Eerste mens op de maan)

Tot dan en veel succes Kadetten, 

Head of Departments, Kamiel “colet” Collette 

Head of Aircrafts, Victor “Struise” Desmet 

Head of Transport, Jerom Wallican 

Head of Passengers, Matthijs “Kombie” De Lombaerde 

Head of Technology, Siebe “Kurt” Viaene 

Head of Data, Dré “Dreeeeé” Demarez
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Kalender jongknapen

05/02:  NIEUWE ORDERS

12/02:  RUIMTERACE 

19/02:  WAAR IS DIE HOND GENAAMD LAIKA?

26/02:  PLANNINGSWEEKEND (GEEN ACTIVITEIT)

05/03:  ELON TUSK?

12/03:  NIEUWE SUPPLEMENTEN 

19/03: MARS STORM

26/03   EERSTE VLUCHT

02/04:  PAASVAKANTIE (GEEN ACTIVITEIT)

09/04:  PAASVAKANTIE (GEEN ACTIVITEIT)

16/04:  PAASVAKANTIE (GEEN ACTIVITEIT)

23/04:  VOLWAARDIGE RUIMTEREIZERS? 

30/04: ZWARTE GATEN

07/05:  WATER OP MARS!! 

14/05:  DE LAATSTE TUSSENSTOP

21/05:  BACK HOME



 12 

Woordzoeker
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Knapen

Gegroet mede film fanaten,

Nu we al 4 maanden eigenaars zijn van de cinema in Roeselare is het 
misschien tijd voor een korte zelfevaluatie.

Wel, voor onze welverdiende winterstop hebben we veel bijgeleerd over 
hoe de Filmwereld in elkaar zit. We hebben onze bioscoop versierd met 
mooie posters en zelfs een rode loper! Wat een fantastische start was 
dat. Daarnaast hebben we ook veel geweldige films bestudeerd en van 
naderbij bekeken. Zo hebben we in de schoenen gestaan van een slaaf, 
een krijger, een maffiabaas en we waren zelfs bijna de nieuwe K3! Een 
beter begin konden we ons niet wensen, dachten we… 

Tijdens de winterstop werden we benaderd omtrent onze financiële 
status. De bank heeft ons namelijk ter verantwoording geroepen. We 
zouden niet de progressie hebben gemaakt die we hadden beloofd. Wij 
zelf hebben veel geleerd over films, maar we zijn vergeten om enorm 
veel mensen naar onze films te lokken. Daardoor hebben we veel 
potentiële omzet verloren en dus ook bijna onze cinema. Toen we op 
gesprek gingen werd meteen duidelijk hoe diep we zaten: 10 miljoen 
euro schulden.

Het is duidelijk dat we nieuwe strategieën zullen moeten vinden om 
onze geliefde cinema toch deftig te laten draaien.

Wil jij ons helpen? En onze geliefde bioscoop van de ondergang 
redden? Kom dan zeker terug naar de KSA vanaf 05/02!!!

Tot dan lieverds x

Vriendelijke groeten van jullie leiders die een beetje in geldnood zitten

Daele, SMETN, T-K, Arthur
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Kalender knapen
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Jonghernieuwers

Gegroet lieve jonghernieuwertjes

We zijn nu al enkele maanden onderweg op onze wereldreis en hopelijk 
amuseren jullie je even hard als de leiding! Na succesvolle tussenstops 
in onder andere de VS, Kazachstan, Roemenië, Rusland en natuurlijk het 
onvergetelijke Australië, zetten we dit tweede tremester nog een paar 
avontuurlijke stappen in de wereld. Als echt wereldburgers, dompelen we 
ons verder onder in de talrijke beschavingen en culturen die deze mooie 
planeet ons te bieden heeft. We proeven van lokale delicatessen, verkleden 
ons gepast aan het klimaat en verplaatsen ons met de vervoersmiddelen die 
tot onze beschikking staan.

We stappen terug het vliegtuig op naar de Zuiderse zon, het Verre Westen 
en het oude Oosten. Elke windrichting wordt rijkelijk aangetikt door onze 
reizigers en we laten geen habitat of omgeving onbezocht.  De Burj Khalifa, 
het vrijheidsbeeld, de piramides van Gizeh en Machu Pitsju staan nog op 
onze bucketlist en mogen dus nog een bewogen bezoekje van onze bende 
enthousiaste KSA’ers verwachten. Zorg maar dat jullie valiezen gepakt zijn 
en dat jullie goed humeur al klaarligt want na de vakantie vliegen we er 
weer direct stevig in! 

Met internationale groetjes en kusjes,

Omar-El, Bertn, Voane en Wyffels
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Kalender jonghernieuwer

05/02:  WE ZETTEN ONZE REIS VOORT

12/02:  OP ZOEK NAAR HET NOORDERLICHT

19/02:  MOSKVA

26/02:  PLANNINGSWEEKEND (GEEN ACTIVITEIT)

05/03:  WINTERSPELEN IN CHINA

12/03:  DOOR DE THAISE WOUDEN

19/03:  DOOR NOORD-KOREA

26/03:  DE FAVELA’S

02/04:  PAASVAKANTIE (GEEN ACTIVITEIT)

09/04:  PAASVAKANTIE (GEEN ACTIVITEIT)

16/04:  PAASVAKANTIE (GEEN ACTIVITEIT)

23/04:  PAASEILAND

30/04:  THE ALL BLACKS

07/05:  KAAP DE GOEDE HOOP

14/05:  DE LAATSTE TUSSENSTOP

21/05:  BACK HOME
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Hernieuwers

Gegroet beste Hernieuwers

Na afloop van een mooi semester vol van talrijke activiteiten, komen we 
terug samen om een algemene vergadering te houden. Deze vergadering 
is van groot belang! Er speelt namelijk wat vreemds af in ons grondgebied, 
het heiligdom der Rumbekenaren. Wij, als dictators, vernamen dat er een 
opstand bezig is tegen ons regime. Dit kan natuurlijk niet door de beugel!! 

Wie ze zijn, wat ze doen, is nog altijd een mysterie voor ons. Daarom 
schakelen we hulp in. Aan de hand van deze hulp (synoniem, slaven) 
hopen wij de tegenstanders uit te schakelen. 

Na lang overleg tussen de almachtige leiders van ons regime, hebben we 
besloten jullie aan te werven als mankrachten. Wees niet getreurd, deze 
zware strijd zal beloond worden. MAAR de beloning hangt wel af van jullie 
functie in ons leger.

Hierbij een korte beschrijving van alle beschikbare functies:

GENERAAL

Als generaal heb je het voor het zeggen in ons leger. Je vult als 
generaal een bevel gevende functie in. Hierbij sta je in dicht 
contact met ons als dictators. 

KOLONEL

 Deze functie is uiteraard ook van zeer groot belang. Hierbij sta 
je in als officier die zijn colonne aanvoert. Het is belangrijk als 
kolonel dat je gehoorzaam bent t.a.v. de generaal. 

MAJOOR

 Deze functie staat net onder kolonel, maar is niet minder 
belangrijk. Als majoor ga je te werk als commandant van een 
compagnie. Dit betekent dat je over de vaardigheid van een 
goede waarnemer moet beschikken.
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SERGEANT

U bent de leidinggevende van de ondergeschikten. Men noemt u 
ook wel onderofficier, gedraag u daar ook na.

KORPORAAL

 Korporaal is de rang net onder de sergeant. Men geeft deze 
functie meestal naar aanleiding van een verdienste. Je taak bevat 
het toezicht houden over enkele soldaten.

SOLDAAT

Dit is de laagste rang in ons leger. Als soldaat sta je in voor de 
vuile klusjes en strijd je mee in het gevecht.

Genoeg gepraat over deze functies. Nu is het aan jullie! Wees 
allemaal aanwezig op 5 februari 2022 in ons hoofdkwartier. 
Daar gebeuren de verkiezingen die jullie functie bepalen in ons groots 
leger. 

Tot dan!

Met Dictatoriale Groeten, 

Admiraal Generaal Mistah “Djele” Blondeel

Koning Zambezza “Ronny” The Great

Imperator Alpha

Keizer Kim Jung Buzze
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Kalender hernieuwers

05/02 TERUG VAN WEGGEWEEST

12/02 OPPERMACHTIGE NWANTITI

19/02 TEAMWORK IS THE DREAMWORK

26/02 OP PUNT VAN INSTORTING?

05/03 HASBULLAH MET DE ENGE SAVE

12/03 ONMOGELIJKE CHALLENGES MOGELIJK MAKEN

19/03 GENERAAL MISTAH HEEFT WANTROUWEN…

26/03 ZAMBEZA LIJDT AAN TRIOMFALISME

02/04 PAASVAKANTIE (GEEN ACTIVITEIT)

09/04 PAASVAKANTIE (GEEN ACTIVITEIT)

16/04 PAASVAKANTIE (GEEN ACTIVITEIT)

23/04 HET JACHTSEIZOEN IS GEOPEND

30/04 KORPORAAL & SERGEANT HEBBEN EEN OOGJE OP ELKAAR?

07/05 VEROVERING WUHAN MISLUKT DOOR VLEERMUISETENDE 
CHINEES

14/05 EEN GENIALE EINDSPRINT (BETER DAN HAMILTON XD)

21/05 NAGENIETEN VAN ONZE VICTORY ROYALE
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Beste ouders, 

Met één of meerdere ksa'ers in huis heb je ongetwijfeld al gehoord van 
de Nacht van den Duvel, de jaarlijkse KSA-fuif waarop de jeugd talrijk 
aanwezig is. Omdat het niet altijd de jeugd moet zijn die de bloemetjes 
buiten zet, organiseren enkele leden van de ouderraad een Nacht van 
den Duvel VINTAGE. 

Nacht van den Duvel VINTAGE wil een fuif, TD, dansfeest,... zijn. Noem 
het zoals je wilt, maar de bedoeling is duidelijk: een fijne avond met 
goeie muziek in toffe compagnie. En dat onder de Rumbeekse kerktoren 
in het vertrouwde KSA-lokaal. We mikken echter niet op de jeugd, maar 
op een volwassen publiek. 'Den Duvel' blijft de rode draad. Dan hebben 
we het niet alleen over het bier, maar ook over de dansduivel in jezelf.  
Het is een initiatief van enthousiaste fuifbeesten met roots in de KSA, de 
R.O.M., FC Rumbeke, enz. die rekenen op een hele schare gelijkgestemde 
zielen om op 12 maart 2022 het dak eraf te blazen.

De voorverkoop start binnenkort, maar we wilden alvast de datum 
lanceren zodat jullie deze zaterdagavond/nacht zeker vrijhouden in de 
agenda. 

Zeer binnenkort meer nieuws op: https://www.facebook.com 
VintageNachtvandenDuvel/

Tot dan, 

d'organisatie

Nacht van den Duvel
VINTAGE

- 2022 -
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Belangrijke
DATUMS

5/02    EERSTE ACTIVITEIT

02/04  - 16/04  GEEN ACTIVITEIT

21/05    LAATSTE ACTIVITEIT

09/07    KAMPWAKE

11/07 – 21/07/2021  GROOT KAMP 
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Belangrijke
MEDEDELINGEN

WEEKEND: Kabouter & Pieps - 29/04 - 1/05

• Informatie over verder weekenden volgen nog! Door de 
corona-omstandigheden zijn we nog aan het afwachten tot 
meer duidelijkheid. 

• Activiteiten duren van 13u30 tot 16u15 (tenzij anders vermeld). 
Gelieve uw zoon ten vroegste een kwartier op voorhand af te 
zetten en ten laatste een kwartier later op te halen.

• Niet vergeten dat uw zoon altijd wel vuile kleren moet 
aanhebben omdat er altijd een risico bestaat dat de activiteiten 
uitdraaien op een vuile boel. Kom dus zeker niet met nieuwe 
kleren naar de activiteit. Vergeet ook nooit een KSA-uniformstuk 
aan te doen op iedere activiteit!

• Tijdens het werkjaar verkopen wij enkel T-shirts en truien 
van KSA Rumbeke, alsook KSA-tokken voor en na activiteiten. 
Andere uniformstukken zoals hemden, sjaaltjes, truien of 
zonnebrillen kunt u bestellen via de site van KSA Noordzeegouw 
of u kunt erom gaan naar de KSA winkel in Dwarsstraat 1 te 
Gullegem.

• Als u nog meer wil weten over de KSA of foto’s wil zien van uw 
zoon/zonen kan u altijd terecht op www.ksarumbeke.be.
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Contactgegevens
LEIDERS

KABOUTERS

Jan Stockman
Palfreniersstraat 34
0471/40.17.18

Robbe Van Damme 
Izegemsestraat 31 
0491/08.72.58 

Martijn Vanderschelden
Joseph Hanoullestraat 11
0494/11.02.29

Willem Stockman
Palfreniersstraat 34 
0472/28.32.08

Michiel De Wulf 
Koestraat 39 
0460/95.24.87

Nemo Patoor 
Mandelstraat 2  
0491888871
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Staf Houthoofd 
Sint-Elooisstraat 52
0475/68.63.53

PIEPJONGKNAPEN

Robbe Devlies
Kaasterstraat 45
0489/69.48.87

Lorenz Desloover 
Schaapsstraat 36
0471/44.57.84

Matthys Deweerd
De Karre 23 
0499/84.17.13

Matties Desnyder
Rosmolenstraat 45 
0472/42.46.38

Victor Vermeylen
Stampkotstraat 3 
0468/30.09.78

Maarten Samyn
Sint-Blasiusstraat 28
0487/70.84.21
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KNAPEN

Warre Vandaele 
Kwadestraat 16A 
0496/33. 00.24

Emiel Desmet
Kwadestraat 18  
0468/51.14.16

Matthijs De Lombaerde
Sterrenstraat 5
0470/28.63.33

JONGKNAPEN

Kamiel Collette 
Louis Leynstraat 32 
0471/56.15.01 

Victor Desmet
Kwadestraat 18
0497/74.21.11

Jerom Wallican
Hoogstraat 154
0492/88.45.43

Siebe Viaene
Koestraat 25 
0468/30.27.23

Dre Demarez
Moorseelsesteenweg 133B
0494/41.21.41
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Lars Viaene 
Koestraat 25
0497/67.14.12

Louis Laconte
Kwadestraat 54
0479/46.17.90

JONGHERNIEUWERS

Victor Wyffels 
Mandellaan 497 
0471/39.81.33 

Obi Patoor
Mandelstraat 2
0495/26.97.29

Tuur vandaele
Kwadestraat 16a 
0493/45.03.01

Simon Hanssens
Bergstraat 29  
0489755334
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Ruben Blondeel
Skaldenstraat 29
Of Roeselaarsestraat 135
0471/42.34.64

HERNIEUWERS

Michiel Cuvelier 
Hoogstraat 39 
0468 22 91 29 

Mathijs Rosseel 
Rosmolenstraat 84
0492 87 33 05 

Maarten Buyse
Ruiterijstraat 2 
0471 03 41 99
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