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WOORDJE VAN DE
HOOFDLEIDERS

Beste leden en ouders,

Het 93ste werkjaar van KSA Torrewachters Rumbeke zit er alweer op.
Zoals elk jaar stond er een heuse leidersploeg iedere zaterdagmiddag klaar om hun
enthousiaste leden een onvergetelijke namiddag te bezorgen!

We konden ons KSA-jaar afsluiten met een prachtig kamp in het verre Lille waar er niet meer
per bubbel moest gewerkt worden en iedereen zich volop kon amuseren. 
De leden konden na het kamp moe en voldaan genieten van hun verdere vakantie en al
uitkijken naar het nieuwe jaar.

Voor de leiders was hun vakantie echter niet zo lang. Zo begonnen ze twee weken later al
met de opbouw van ons grootste evenement Kermiscafé. Het mooie weer kregen we al direct
mee en gaf ons een boost om er een topeditie van te maken. Met een volle weekplanning
ging ieder evenement terug door.

Zo kwamen er maandag twee bands over de vloer die de volgende dag werden opgevolgd
door ons overheerlijk Breughelmaal. Woensdagavond kwamen alle jeugdbewegingen van
Rumbeke en omstreken langs om er een geweldige avond van te maken, dankzij de pintjes
aan een anderhalve euro zat de sfeer er dubbel en dik in. Donderdag werd er dan weer
gekwist waar “Moeder Veerle” de trofee mee naar huis nam. De vrijdag werd er dan door de
voltallige leidingsploeg gewerkt om ons Afsluitweekend, beter bekend als Zwientjeskermesse
klaar te zetten. Zo ging zaterdag de kidsrun door voor de allerkleinsten. ‘s Avonds kregen we
dan weer de lokale jeugdbewegingen over de vloer die streden om de titel van fitste
jeugdbeweging van Rumbeke.

Zondag begon het echte werk. Om 10:00 begon de eerste ploeg al met de Rolmarathon, deze
ging de hele dag door onder de verschroeiende zon die er een heel lastige en warme editie
van maakte.
Tijdens het kijken naar de Rolmarathon kon het iets mindere sportieve volk genieten van onze
jaarlijkse Zwientjeskermesse-BBQ die vorige jaren spijtig genoeg niet kon doorgaan.
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Nemo Patoor 

Mandelstraat 2

0491/88.88.71 

Emiel Desmet 

Kwadestraat 18

0468/51.14.16 

 

Na een spetterende editie van kermiscafé en een fantastisch KSA-jaar kunnen we nog even
nagenieten van het drukke jaar. Zo gingen al onze evenementen terug door zoals: Startdag,
Spaghettiavond, Nacht v/d Duvel …
Na 2 jaar wachten mochten alle bannen ook terug op weekend, waar ze als voorbereiding op
kamp ongetwijfeld van genoten hebben.

Het einde van een KSA jaar gaat altijd gepaard met afscheid nemen van enkele leiders.
Na vele jaren vol engagementvoor hun geliefde KSA moeten wij dit jaar jammer genoeg
afscheid nemen van maar liefst negen leiders. We bedanken Victor Desmet (6j leider), Ruben
Blondeel (6j leider), Jerom Wallican (6j leider), Martijn Vanderschelden (6j leider), Robbe
Vandamme (6j leider), Jan Stockman (6j leider), Kamiel Collette (6j leider), Matthijs De
Lombaerde (6j leider) en Maarten Samyn (1j leider)

Waar we langs de ene kant afscheid moeten nemen verwelkomen wij langs de andere kant
zeven nieuwe leiders die de komende jaren hun volledig gaan geven voor de KSA namelijk:
Arthur Desmet,
Arthur Vandenbroucke, Baptist Vandebroucke, Bartel Buyse, Emiel Maddens, Henri
Vansteenkiste en Jerome Fieuw.

De 29-koppige leidingsploeg zal dit jaar net zoals alle andere jaren het beste van zichzelf
geven om ervoor te zorgen dat de leden een geweldig jaar mogen beleven in de KSA!

Wij hopen als hoofdleiding en uit naam van onze hele KSA dat we jullie allemaal mogen
verwelkomen op onze Startdag op 17 september!

Hopelijk zien we jullie daar!
Hoofdleiding KSA Torrewachters Rumbeke
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WOORDJE VAN DE
OUDERRAAD

Beste KSA’ers en ouders,

Wat gaat de tijd snel, we staan opnieuw aan de start van een nieuw KSA jaar. De
leden hebben alvast een leuk zomerkamp achter de rug. Na een kort intermezzo
volgde de traditionele afsluiter van het jaar, het Kermiscafé. Terras in de den hof,
Rolmarathon en de Zwientjeskermesse, het was een tropische voltreffer. Bedankt
voor uw aanwezigheid, de opbrengst van dit evenement is zeer belangrijk voor de
financiële ondersteuning van de activiteiten gedurende het werkjaar en zal ook
gebruikt worden voor de verfraaiing van de bovenverdieping van het KSA-lokaal.

Maar dus vanaf midden september kan uw zoon iedere zaterdag opnieuw genieten
van de gewone activiteiten. Verzamelplaats is natuurlijk het KSA heem in het
centrum van Rumbeke. Vanaf dit punt verspreiden de KSA’ers zich naar de vele
mooie locaties dichtbij.

Dit jaar is de leidingsploeg ook grondig gewijzigd, een aantal leiders kan gaan
genieten van hun KSA-pensioen. Rusthuis het ‘t KOLV zal jullie met open armen
ontvangen. In die leegte springen de hernieuwers naar het leiderschap, we wensen
hen veel plezier en succes.

De wijziging van de leidingsploeg heeft ook invloed op de ouderraad. Tina, Wouter
en Nathalie verlaten de ouderraad. In naam van de voltallige KSA-familie wil ik hen
bedanken voor hun hulp en inzet. Ik ben er zeker van jullie nog veel terug te zien op
de komende KSA-events…! Ondertussen mogen we ook Bjorn en Dominique
verwelkomen als nieuwe leden.
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Hier nog wat info over de ouderraad zelf. Dit is momenteel een toffe bende van 11
personen. We ondersteunen de KSA-werking waar nodig. Enkele voorbeelden zijn:
een handje toesteken op de startdag, worstjes bakken op de BBQ tijdens het
kermiscafé, ondersteuning in het onderhoud van het lokaal, enz... Communicatie
tussen ouders, leden en leiding is belangrijk, aarzel zeker niet om een leider te
benaderen indien u vragen of opmerkingen zou hebben. Wij als ouderraad staan
natuurlijk ook steeds klaar bij eventuele bezorgdheden, vragen of voorstellen.

Met de ouderraad komen we een 3-tal keer per jaar samen om te vergaderen en te
praten met de leiding. Dit tijdens de week zo rond 20.00u. De eerste is voorzien eind
september. We zijn steeds op zoek naar nieuwe leden om de ouderraad te
versterken. 

Heeft u ook interesse om deel uit te maken van deze groep, aarzel dan niet om mij te
contacteren. We zijn blij om U erbij te hebben!

Vele KSA-groeten!

Kerkhof Filip / filipkerkhof@gmail.com / 0477 40 53 20

Leden Vzw Ouderraad KSA Rumbeke:
 

Jan Vereecke
Jorn D’Haene
Maarten Spooren
Pieter Santens

Gerrit Demolder
Els Soete
Filip Kerkhof

Bjorn Callewaert 
Dominique Devolder 
Dominique Loosveld
Dries Devarrewaere 
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WOORDJE VAN 
't KOLV

’t Kolv staat voor KSA Rumbeke Oud-Leiders Vereniging. Ondertussen
bestaat het Kolv meer dan 20 jaar en telt de vereniging een 50-tal leden,
allemaal oud-leiders van KSA Rumbeke die na hun ‘pensioen’ toch nog geen
afscheid kunnen nemen van hun favoriete jeugdbeweging. Ondertussen
zitten er al veel kindjes van Kolv’ers in de KSA en ook in de ouderraad zijn
we present, de cirkel is rond. 

Het Kolv zet mee zijn schouders onder KSA-activiteiten zoals de
Zwientjeskermesse, waar we mee de toog ondersteunen, en de
Rolmarathon faciliteren. Ook de Kidsrun valt onder onze organisatie. Dit jaar
waren er een 55-tal kindjes aanwezig. Daarnaast springen we bij waar we
ons nuttig kunnen maken : verbouwingen, fuif, pannenkoeken bakken op
startdag, koken op kamp, enz. We staan de KSA-leiding ook met raad en
daad bij waar nodig. Meestal zijn we herkenbaar aan onze zwarte outfit met
zilveren logo, maar er zijn nieuwe uniformen in de maak 😉. 

Omdat de boog niet altijd gespannen kan zijn, trekken we er jaarlijks op uit
in oktober voor een weekend onder copains. Ook onze nieuwjaarsdiner is
een jaarlijkse traditie en een gelegenheid om straffe verhalen uit te wisselen.
Sommigen gaan ook geregeld fitnessen, spinnen of fietsen, we hebben zelfs
eigen ontworpen Kolv-outfits. 

Onze belangrijkste bron van inkomsten is het verhuur van onze Fietsen op
Rollen, die we natuurlijk zelf ook gebruiken tijdens de Rolmarathon. We
verhuren de 4 fietsen met de laptop en software. Indien interesse, alle info
vind je op www.tkolv.be .
Groeten!
Tom Sabbe
‘t Kolv 
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Beste leden, ouders en sympathisanten 

Komende oktober is het weer zover, onze beroemde Spaghettiavond!
Hiervoor slaan KSA Torrewachters en Chirumbero voor de tiende keer de
handen in elkaar. Zaterdag 8 oktober toveren we het kerelsplein opnieuw om
tot een Italiaans pastaparadijs. De place to be voor jong en oud, voor KSA’ers
en Chirowietjes, voor sympathisanten en pastafanaten. 

onze overheerlijke saus af te halen op het kerelsplein. Inschrijvingen verlopen
net als vorig jaar online, informatie hierover volgt nog op onze sociale media! 

De leiders en leidsters hopen jullie massaal te kunnen ontvangen zodat we er
opnieuw een succeseditie van kunnen maken! 

Tot dan! 
KSA Torrewachters en Chirumbero

SPAGHETTIAVOND
KSA & CHIRO 

RUMBEKE
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Voor 12 euro kunnen volwassenen
genieten van onze heerlijke spaghetti.
Kinderen betalen slechts 8 euro, voor hen
wordt er kinderanimatie voorzien. Er is
ook vegetarische spaghetti te verkrijgen
voor 9 euro. Als u er die avond niet kan
bij zijn is er nog altijd de mogelijkheid om 



We schrijven deze brief vanuit ons bescheiden dorpje in het wilde westen genaamd ‘old
mountain’. we zullen ons snel even voorstellen ik ben sherrif goldrush en Jhonny is mijn
hulpsherrif. Hier in ‘old mountain’ leefden we ver afgelegen van iedereen. Onder ons dorpje op
de berg schuilt er namelijk een groot geheim…  Lang geleden toen mijn overgrootvader deze berg
in de verte zag werd hij door een vreemde kracht aangetrokken tot de berg. Hij wist niet wat of
hoe maar besloot om er met zijn vrouw naar toe te trekken. Mijn overgrootvader was een
fervente goudzoeker, hij begon bij aankomst bijna meteen met zijn houweel in de berg te kappen
en na enkele uren zwoegen zag hij iets blinken… GOUD. Hij bleef maar kappen en begon alleen
maar meer en meer goud te vinden tot hij niets anders zag dan de gele gloed van dat o zo mooie
maar ook waardevolle goud. Op dat moment besloot hij om een dorp te bouwen op de berg en
het geheim te verbergen. Hij nam alleen maar goud vanuit de berg wanneer ze het nodig hadden.
Deze traditie werd jarenlang doorgezet en het geheim bleef intact. Tot vorige week…

De dichtstbijzijnde stad heeft namelijk  last van rondtrekkende rovers. Ze pakken alles wat ze
zien, het is zelf niet meer veilig om s’avonds buiten te komen. Een inwoner van ons dorpje die wat
was gaan drinken in het saloon van de stad merkte ze op, ze waren bezig met een overval op een
doodgewone kleermaker. Hij schatte dat ze met een stuk of 5 waren. Hij besloot dichter te gaan
en kon zo hun gesprek afluisteren. Ze waren op zoek naar de ‘gouden berg’… Iemand moet dus
ons geheim verklapt hebben waardoor ons dorpje in groot gevaar dreigt te zijn. Ze hebben het
dus op ons gemunt en ze zijn blijkbaar niet bang om geweld te gebruiken. Daarom hebben we
jullie nodig, blijkbaar zitten jullie in één of andere beweging die niet bang is om zijn handen eens
uit de mouwen te halen! Vandaar deze brief…
Het is eigenlijk een oproep naar jullie, de dapperste kabouters van het wilde westen, om ons te
helpen. We zullen ons dorp alsook onze gouden berg moeten verdedigen. We hopen alvast dat
jullie hier klaar voor zijn. Natuurlijk vergt deze dreiging een specifieke training. Elke
zaterdagnamiddag verwachten wij jullie dan ook in ons hoofdkwartier. Hier zullen wij jullie
trainen, testen en plannen laten smeden om die rovers een lesje te leren! Tot 17/09/2022 waar we
jullie feestelijk zullen ontvangen!             

KABOUTERS
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LEIDING
KABOUTERS

VICTOR WYFFELS 'WUFFELS'

Beste kabouters.

Na 4 verschillende bannen gegeven te hebben ben ik het nu zeker. De
kabouters zijn de tofste. Daarom hebben jullie het genoegen om dit jaar met
mij door te brengen. Ondanks ik al 4 jaar meedraai in DE beste KSA van het
land denk ik niet dat jullie mij al goed kennen. Daarom stel ik me graag eens
voor vooraleer we er het beste kabouterjaar ooit van maken.

Mijn naam is Victor Wyffels, maar jullie hebben waarschijnlijk wel al eens mijn
roepnaam ‘wafels’ gehoord. Ik woon nog steeds bij mijn ouders in de
Mandellaan 497 in Rumbeke.

Doorheen de week verblijf ik op kot in Gent waar ik dit jaar aan een nieuw
avontuur ga beginnen. Nu mijn eerste diploma namelijk binnen is, heb ik de
smaak te pakken en besloot ik om door te gaan met een master in de
bestuurskunde.

Mijn favoriete gerecht is ravioli met spaghetti saus. Mijn favoriete kleuren zijn
blauw en oranje (duuh).

Indien jullie mij willen bereiken kan dit altijd via victorwyffels@hotmail.be of
via mijn gsm-nummer 0471 39 81 33.

Nu jullie al kort eens kunnen lezen hebben wie ik ben, verlang ik al om jullie te
leren kennen. 

Tot op startdag! 11

mailto:victorwyffels@hotmail.be
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MICHIEL CUVELIER 'RONNIE'

Gegroet kabouters

Tot jullie spreekt leider ‘Ronny’, geboren in deelgemeente Roeselare en
getogen in de wereldstad Rumbeke. Ik ben nu al een paar jaar leider en
het volgende slachtoffer zijn jullie, ‘de kabouters’. Nu een korte
samenvatting van mezelf.

Ik ben de zoon van Marc en Mieke, de broer van Marie en de halfbroer
van Michèle en Marthe. Mijn academische carrière begon bij de beste
school van Rumbeke namelijk de verrekijker en momenteel ben ik bezig
met mijn studies rechten aan de UGent waar ik volgend jaar op kot mag.
Naast de KSA en  mijn schoolcarrière heb ik geldprijzen gewonnen in
voetbal, tennis , basketbal en zwemmen. Maar toch heb ik alles laten
vallen en gekozen om leiding te geven aan jullie. Mijn
hoofdkwartier/adres is Hoogstraat 39 8800 Rumbeke en indien er nog
vragen zijn kunnen jullie mij altijd bereiken op het e-mail adres:
Michiel.cuvelier@ugent.be of op het telefoonnummer: 0468229129.

Ziezo, nu kennen jullie mij alvast een beetje beter en dit zal gedurende
het jaar alleen maar beter worden. Ik kan jullie alvast beloven dat het een
fantastisch jaar zal worden en ik zie jullie hopelijk op startdag!
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NEMO PATOOR 'PATOOR'

Dag beste Kabouters !

Voor het 2e jaar op een rij mag ik terug leiding geven aan de leukste bende
van de hele KSA namelijk de kabouters. Sommigen onder jullie kennen mij
vast al van vorig jaar, maar toch stel ik me met veel plezier nog eens kort
voor, zodat jullie toch al iets meer weten over jullie favoriete leider !

Mijn mama schonk mij het leven op 20 april 2004 ik ben dus 18 jaar oud, ik
heb 2 oudere broers en 1 jongere zus. Mijn broer Obi ook gekend als Omar
geeft leiding aan de hernieuwers. Samen met hen leef ik samen in ons huis
die zich bevindt in de Mandelstraat nummer 2 in het Prachtige Rumbeke. 

Mijn allergrootste hobby is natuurlijk KSA , maar buiten de KSA speel ik
ook voetbal in de beste ploeg van het land FC ’t Motje samen met enkele
andere leiders van de KSA. Dit jaar ambiëren we natuurlijk opnieuw de
titel. Als ik niet in de KSA ben of op het voetbalveld sta kun je me
waarschijnlijk achter de kookpotten vinden. Ik start na mijn secundaire
opleiding aan de Hotelschool van Koksijde namelijk aan een hypermoderne
bachelor opleiding aan de Vives in Brugge ‘ Flanders Culinary Arts Centre.
 
Ik ben ervan overtuigd dat we er samen met de andere kabouterleiders
een fantastisch jaar van gaan maken en ik hoop jullie elke zaterdagmiddag
te mogen zien voor alle leuke activiteiten. Hopelijk tot op startdag 17
september !

Als je nog met vragen zit kun je mij steeds bereiken op mijn
telefoonnummer : 0491888871

Groeten Leider Nemo 
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MICHIEL DE WULF 'WULF'

Beste Kabouters,

Mijn naam is Michiel De Wulf, maar jullie kunnen mij gewoon De Wulf, ‘Wulf’ of
‘weerwulf’. noemen. Net als vorig jaar zal ik ook nu weer vertoeven bij de kabouters. Dit
doe ik met leiders Ronny, Nemo, Smetn, PPG, Maddens en Wyffels. Samen vormen we
een topteam en zullen we er opnieuw een fantastisch jaar van maken. Voor we van start
gaan wil ik me graag nog eens voorstellen. 

Op zondag 2 januari 2005 werd de enige echte Michiel De Wulf geboren in het
Heilighart-ziekenhuis te Roeselare. Ik groeide op samen met mijn jongere zus Heleen en
broer Edward. Hij start dit jaar bij de herniewers en wordt misschien ooit jullie leider. Ik
begon mijn schoolcarrière in de Stedelijke Basisschool De Vlieger in Rumbeke. Na een
jaar of tien liet ik deze school achter me en maakte ik mijn weg richting Barnum. Nu ik
mijn middelbare studies heb afgerond is het tijd voor iets nieuws. Ik start eind
september in de richting geneeskunde, daarvoor ga ik tijdens de weekdagen op kot in
Gent. In mijn vrije tijd heb ik veel verschillende dingen uitgeprobeerd: voetbal,
zwemmen, tennis en ooit zelf scouts… Uiteindelijk ben ik tot de conclusie gekomen dat
er mij niets zo gelukkig maakt als de KSA. 

Mijn familie heeft een lange geschiedenis in de KSA. Mijn grootvader was ooit leider in
de KSA en ook mijn papa gaf enkele jaren leiding in KSA Torhout. Nu is het mijn beurt en
ik wil dan ook alles geven om de leden een fantastiche tijd te bezorgen. Naast de
activiteiten zorg ik ervoor dat onze beroemde Spaghettiavond in goede banen loopt en
verzorg ik onze sociale media. 

Ik hoop jullie dit jaar massaal (terug) te zien! 
De Wulf
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HENRI VANSTEENKISTE 'PPG'

Heyyy kabouters

Ik ben een van de nieuwe leiders dus ik zal me even voorstellen. Ik ben Henri Sofie
Christiaan Vansteenkiste maar jullie mogen mij gerust ‘PPG’ noemen. Waarvoor die
afkorting staat moeten jullie mij maar eens een andere keer vragen. Op 17 november
2005 heb ik mijn eerste stappen op deze wereld mogen zetten. Sindsdien heb ik al
enkele nederige stulpjes gehad in Rumbeke en Roeselare maar momenteel vertoef ik
mij in Gits op het adres Bruggesteenweg 301. Ik ben 16 jaar jong en verdoe mijn tijd
in het Klein Seminarie waar ik naar het 6 middelbaar ga en Latijn moderne talen
studeer. 

Vroeger heb ik gevoetbald bij KSV Rumbeke waar ik topspeler was op de flanken. Ik
heb dan jammer genoeg vele contracten moeten laten liggen voor school omdat ik
het niet meer kon combineren. Momenteel hou ik er nog steeds van om een balletje
te trappen of even te basketten, maar mijn leukste hobby is natuurlijk de KSA. Ik ben
lid sinds het eerste jaar jonghernieuwers en heb er sindsdien al vele onvergetelijke
momenten meegemaakt. Daarom dat KSA dus bij mij op nummer één komt.

Om deze korte voorstelling van mezelf af te sluiten geef ik graag nog wat weetjes
mee over mezelf.
Ik ben een supporter van Manchester United (beste club van de wereld).
Mijn lievelingseten zijn ribbetjes en chips of zoals mijn goeie vriend broekie het zou
zeggen “lebbetjes en schweppes”.
Ik heb een oudere broer van 21 en een oudere zus van 22.

Zo, dit was het dan. Als jullie nog meer willen weten of je hebt vragen dan mag je
mij gerust altijd bellen of een berichtje sturen op het nummer: 0470/34.33.90
Tot op startdag!
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EMIEL MADDENS 'PADDENS'

Hellowkeessss kabouters 

Ik ben Emiel Maddens en ik word dit jaar een van jullie leiders. We zullen er
een fantastisch jaar van maken samen. Maar voor we van start kunnen gaan
zal ik me toch nog even voorstellen. 

Op een mooie dinsdagavond 30/08/2005 werd ik ter wereld gebracht. Ik
groeide op in een tropisch huis ten Roeselare. Samen met mijn zus (Louise)
die twee jaar ouder is en mijn ouders woon ik hier nog steeds. Op vroege
leeftijd begon ik al met te tennissen en deed dit zo’n 9 jaar. Ook heb ik
gevoetbald, op mijn 8-jarige leeftijd maakte ik een toptransfer van mijn tuin
naar het topteam KSV Rumbeke. Ik stopte met voetballen voor een andere
heel unieke prachtige sport, namelijk padel. Dit doe ik nu nog altijd,
voornamelijk lesgeven aan de jeugd. Buiten sporten spreek ik ook graag af
met mijn vrienden. 

Mijn intelligentie heb ik niet van nergens. Ik heb namelijk 10 jaar in de Sint-
Jozef school gezeten. Na deze 10 jaar heb ik besloten om naar het bedroefde
Klein Seminarie te gaan. Dit jaar ga ik naar het 6e middelbaar waar ik nog
altijd mijn tijd zal uitzitten in de richting wetenschappen wiskunde. Mijn talen
zijn niet één van mijn beste talenten, dus kabouters praat aub niet te veel
frans tegen mij. 

Zo dit was mijn voorstelling, als je vragen hebt of je wil een date met mij bel
dan: 0468/43.92.47. 

Wees gerust dit wordt een jaar om niet meer te vergeten!!!
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KALENDER
KABOUTERS

STARTDAG 

VERKENNING VAN OLD MOUNTAIN

VREEMDE BEZOEKERS

DE COWBOYS OP DE ZWARTE PAARDEN

DE BANK IS OVERVALLEN!

WAAR IS HULPSHERIFF JHONNY?

GEEN ACTIVITEIT
(PLANNINGSWEEKEND LEIDERS) 

AL HET GOUD IS GESTOLEN

MYSTERIEUZE SCHUILPLAATS

OP HET SPOOR VAN DE BOEVEN

HULP VAN DE GROTE SHERIFF

ROVERS GESPOT

DE GROTE SLAG OM DE GOUDEN BERG

KERSTFEEST

17/09

24/09

1/10

8/10

15/10

22/10 

29/10
 

5/11 

12/11

19/11

26/11

3/12 

10/12

17/12 
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PIEPJONGKNAPEN
Gegroet Piepjongknapen of dreuzels beter gezegd,

 
Sinds deze zomer zijn jullie leiders begonnen aan een opleiding
aan een toverschool. Niet zomaar, want op een grimmige avond
waren we aan het voorbereiden in ons lokaal voor het geniale jaar
dat jullie te wachten staat, tot er plots werd aangeklopt… Het was
een jonge tovenaar, Pulle Pippeling genaamd. Hij werd gestuurd
door zijn meester met een zeer dringende boodschap.
Rumbekestein wordt al maandenlang lastiggevallen door de
kwaadaardige tovenaar Buzzemort. Hij van wie de naam eigenlijk
niet genoemd mag worden en zijn helper die hem dag en nacht
bijstaat, Draco Moosefidus. Dit duo probeert mensen te betoveren
om aan hun duistere magie mee te doen en te heersen over
Rumbekestein en omstreken. Iedereen die niet wil meedoen met
hen wordt betoverd en spreekt plots Chinees of laten ze in een
kikker,… veranderen! We moeten volgens Pippeling als de bliksem
handelen, want                              Buzzemort zal alleen maar sterker en sterker worden des te langer het duurt.

Het is op de toverschool dat Albus Gino jullie wil omscholen tot
echt tovenaars, om samen Buzzemort, oeps daar zeiden we weer
zijn naam, en Draco Moosefidus op te kunnen sluiten in de
kerkers van onze tovenarijschool. Er zijn al zoveel slechte magiërs
met succes opgesloten en nooit meer vrij kunnen komen, hopelijk
blijft dit ook zo en kunnen we hen er bij steken. Op startdag zal
jullie opleiding starten, jullie zullen proeven voltooien waarin de
krachtigste spreuken zullen worden aangeleerd, bezemvliegen,
toverdranken maken en nog veel meer. Je kan het zo gek niet
bedenken, maar alles zullen we eraan doen om deze twee
tovenaars te stoppen. 
Dat het niet makkelijk zal worden, dat is zeker. Dat het een
gevaar zal zijn om het op te nemen tegen Draco Moosefidus en hij
van wie we de naam liefst niet noemen, is ook zeker. Maar waar
Albus Gino, Pulle Pippeling en wij niet aan twijfelen, is dat we  

deze schurken achter slot en grendel zullen krijgen in onze donkere kerkers.

De rest van de info zullen we niet via onze postuil sturen, maar zullen we jullie persoonlijk
vertellen op startdag.

Tot dan toekomstige magiërs!
19



LEIDING
PIEPJONGKNAPEN

LOUIS LACONTE 'BERTN'

Dag beste Piepjongknapen,

Na 2 jaar ben ik terug van weggeweest en sta ik dit jaar zoals in mijn eerste jaar leiding terug bij de
piepjongknapen!!! Samen met de andere Piepsleiders belooft het een magisch jaar te worden. 

Ik zal best beginnen met mezelf nog even voor te stellen, mijn naam is Louis Laconte, de meesten
kennen mij waarschijnlijk als “Bertn” of “Laconte”. Ik start dit jaar aan mijn 2de jaar bij de Pieps,
tussen deze twee jaar heb ik een tussenstop gemaakt bij die Jonghernieuwers. Ik zag het eerste
daglicht op 21 juni 2002, wat maakt dat ik ondertussen al 20 jaar ben. Samen met mijn broer, die dit
jaar naar de Hernieuwers gaat, en mijn ouders woon in de Kwadestraat 54 in het prachtige
Rumbeke. 

Naast mijn leukste hobby KSA speel ik ook met veel andere leiders van onze KSA voetbal bij FC
T’Motje. Heeft u nog niet van deze voetbalploeg gehoord? Geen probleem, want binnen enkele jaren
zal onze naam alomtegenwoordig zijn als we de Champions League winnen. Ook lees ik wel graag
eens een boek en zing ik soms eens, meestal voor een kleiner publiek. Ga er toch maar van uit dat ik
ooit het sportpaleis zal vullen en jullie mogen er bij zijn van op de eerste rij!!

Bon, na al dat plezier is er natuurlijk ook iets minder leuk, school. Ik studeer namelijk
Handelswetenschappen in Gent en ga 26 september mijn derde jaar tegemoet. Voor dat ik deze
grote stap zette begon mijn schoolcarrière in de Verrekijker. Daarna ging ik met veel vrienden van
mijn klas richting het Klein Seminarie in Roeselare, waar ik ook 6 jaar van mijn leven achter de
schoolbanken doorbracht. Ik verliet het college met een diploma economie moderne talen. 

Wat jullie dit jaar mogen verwachten, wel daar kan ik jammer genoeg nog niet heel veel over
zeggen, ik ben namelijk betoverd door een van deze slechte tovenaars. Ik zou dus aanraden om
allemaal naar de startdag te komen, want dan zal de aap uit de mouw komen. We zullen er dan
geen doekjes meer om winden en samen met Pulle Pippeling en Albus Gino eindelijk kunnen
vertellen wat jullie allemaal te wachten staat. 

Indien er nog vragen zijn kan je mij altijd bereiken op het nummer 0479 46 17 90 of via mijn e-mail
adres louis@laconte.be.

Nu weten jullie al wat meer over mijzelf en ik kan niet wachten om jullie beter te leren kennen!!
Tot op startdag allemaal!!

Van je kapoen Bertn 20



LARS VIAENE 'VOANE'

Dag piepjongknapen,

Ik zal mezelf eerst even voorstellen, mijn naam is Lars Viaene. De meesten in de KSA
kennen mij als leider Voane, ofwel de tofste leider van de KSA. Ik ben geboren op 2
oktober 2002 en ben daarmee 19 jaar jong. Ik heb twee jongere broers, Siebe ofwel
leider Kurt van de jonghernieuwers en Ben. In het weekend ben ik thuis in Rumbeke
samen met mijn broers en ouders in de Koestraat 25. In de week ben ik te vinden in
Gent waar ik Bio-ingenieur aan het studeren ben aan de UGent. Hiervoor ben ik zoals
zoveel anderen naar De Verrekijker geweest en daarna 6 jaar naar het Klein Seminarie
Roeselare, waar ik een diploma wetenschappen-wiskunde heb behaald.

15 jaar geleden begon ik als kabouter aan de KSA en nu start ik aan mijn 4de jaar als
leider. Na twee jaar jongknapen en een jaar jonghernieuwers heb ik eindelijk de eer
om aan de piepjongknapen leiding te geven samen met leiders Bertn, Buzze, Gino,
Moose, Pulle en Jérôme.

Naast mijn favoriete hobby de KSA, speel ik op zondagochtend samen met veel
andere leiders bij onze sterrenploeg FC ’t Motje. Vorig jaar in ons eerste jaar eindigden
we op een mooie vierde plaats, maar dit jaar gaan we zeker voor de titel, veel
doelpunten maken en veel assists geven. Kom zeker maar eens supporteren. Als ik
dan nog eens tijd over heb speel ik graag eens een spelletje op de PlayStation of een
film op Netflix.

Ik zie het al helemaal zitten om dit jaar samen met jullie de strijd aan te gaan tegen
Moosefidus en hij die niet genoemd mag worden, ik heb er alle vertrouwen in dat we
het goed zullen doen!!

Moesten er vragen of problemen zijn kan je mij hier bereiken:
Email: larsviaeneson@gmail.com
Gsm: 0497 67 14 12

Ik zie het al helemaal zitten, hopelijk jullie ook.
Tot startdag!
Gegroet,
Jullie leider Voane 21
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MAARTEN BUYSE 'BUZZE'

Familie & KSA: natuurlijk is ksa er 1 van. Ik amuseer me kapot in de ksa. Ik heb ksa
en familie bij elkaar gezet omdat ik mijn ksa vrienden ook als familie zie. Ik heb 1
oudere zus en 1 jongere broer leider ‘Baba’ & samen met hen, mijn ouders en poes
‘Toeka’ leef ik gelukkig in mijn avatar huis te Rumbeke.

Gegroet Piepjongknapen

Ik ben leider BUZZE (20 jaar), meester van alle 4 elementen. Deze elementen zijn mijn 4
hobby’s waar ik het meest mee bezig ben in mijn leven.

1.

  2. Sport: FC ‘t motje is de voetbalploeg waar ik in speel en dit jaar weer in zal     
      schitteren, als ik mijn conditie tenminste zal kunnen onderhouden. Hopelijk vlieg ik    
      niet zoals sommige andere leiders op de bank dan. ;) Misschien zal ik eens beginnen 
      met fitnessen, wie weet…
 
  3. School: Leren hoort er natuurlijk ook bij. Ik ga nu beginnen aan mijn 3de jaar  
      bachelor Handelswetenschappen in Gent en hoop op minder herexamens volgend 
      jaar. 

 4. De piepjongknapen: Vorig jaar was ik even mijn avatar krachten kwijt omdat ik 1  
     element miste, maar dit jaar heb ik hem gelukkig weer terug. Ik kan weer leiding 
     geven aan de Pieps, joepi! Van leiding geven aan de jongknapen in mijn 1ste jaar, 
     sprong ik over naar de Pieps, daarna naar de oudste leden de Hernieuwers, en nu 
     terug naar de Pieps. Voor jullie ben ik waarschijnlijk nog onbekend, maar dat zal niet 
     lang meer duren. We gaan er een leuk jaar van maken.

 5. Ik kan nog sterker zijn met een 5de element, maar die is moeilijk verkrijgbaar. Dat is 
     namelijk een vriendin zoals Katara vinden.

Dit was een korte inleiding over jullie nieuwe avatar leider Buzze.
Als jullie vragen hebben kunnen jullie me altijd contacteren.
Email: maarten.buyse@outlook.com GSM: 0471/03.41.99
Groetjes en tot snel!!
Avatar Buzze.
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MATTIES DESNYDER 'GINO'

Gegroet dreuzelpieps

Dit jaar ben ik weer een van jullie leiders, het
enige verschil is dat we dit jaar geen leiders zijn, maar leerkrachten. Door het
jaar zullen jullie leren toveren en zullen jullie uitgroeien tot echte tovenaars
(natuurlijk enkel de halfbloed en volbloed tovenaars).

Om eens wat kennis te maken met onze nieuwkomertjes zal ik mij eens
voorstellen. Op een koude winterdag in het jaar 2004 werd ik op deze wereld
getoverd. Mijn ouders wilden een spreuk testen die gehakt tot leven wekt,
overduidelijk heeft het zeer goed gewerkt. Al van vroegs af aan was ik een
durvertje en een prutser, ik kon nergens vanaf blijven. Op mijn 2-jarige leeftijd
was ik aan het prutsen aan de toverstok van mijn vader en richtte de stok op een
drol, het effect was dat ik mij een broertje had getoverd (een beetje een mislukte
natuurlijk). Sinds dat moment heb ik magie afgezworen, tot een uil mij riep naar
de toverschool. Daar heb ik allerlei kunsten geleerd, een beetje het zelfde zoals
jullie leren op school, maar wel interessant en wel leuk. 

Na 6 jaar te zwoegen in de middelbare toverschool vertrok ik op mijn pad naar
de hogere kunsten, ik ging naar een waarzegster en zij zei dat ik iets zou moeten
doen met computermagie. Hierdoor besloot ik om toegepaste architectuur te
gaan studeren.

Hopelijk zie ik veel kleine tovenaartjes op startdag, want de eerste les zal al een
zeer toffe zijn, pannenkoeken tevoorschijn toveren en levitatie op kussens.

Tot dan,
Leider Gino

Ik ben ook altijd bereikbaar voor vragen en info via deze wegen  
tel. 0472424638
gmail: matties.desnyder@gmail.com
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VICTOR VERMEYLEN 'MOOSE'

Hey lieve piepjongknaapjes

Tot jullie spreekt leider Moose. 
Sommigen zullen mij al vast en zeker kennen van vorig jaar waarbij ik ook leiding
gaf aan de pieps. Anderen kennen mij misschien nog niet, maar dat is geen
probleem want we zullen mekaar hoe dan ook snel leren kennen. 

Ik zal me eerst even voorstellen.

Ik ben 18 jaar oud en woon in Oekene. Ik heb nog een jongere broer Oscar en een
jongere zus Julia. 

Volgend jaar start ik aan mijn eerste jaar Handelswetenschappen in de universiteit
van Gent. In mijn vrije tijd sport ik wel eens graag om mijn energie fysiek kwijt te
geraken naast het studeren. Ook, wanneer de boeken gesloten zijn, kan ik me
zeker ontspannen door af en toe eens uit te gaan. 

Vorig jaar gaf ik dus ook al eens leiding aan de piepjongknapen. In mijn tweede
jaar als leider kijk ik er opnieuw erg naar uit om leiding te geven aan 9 en 10-  
 jarigen.

Bij vragen of onduidelijkheden kunnen jullie en jullie ouders mij bereiken op mijn
telefoonnummer 0468 30 09 78, mijn e-mailadres victorvermeylen@gmail.com of
simpelweg wanneer jullie mij tegenkomen.

Hopelijk zien jullie het toch al een beetje zitten want ik heb er alvast heel veel zin
in!
Tenslotte zou ik het heel leuk vinden jullie allemaal te zien op de startdag zodat we
er al van het begin opnieuw een top jaar kunnen van maken.
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Yoo leuke piepjongknapen 

Ik ben Baptist Kamiel Ernest Vandenbroucke Maar jullie mogen mij aanspreken als
leider PULLE. 

Ik ben 17 jaar en één van de nieuwe leiders die dit jaar zijn bijgekomen dus de
meeste van jullie zullen mij vast nog niet zo goed kennen dus hier een korte
inleiding over jullie nieuwe leider PULLE: 

1. Mijn hobby’s zijn natuurlijk KSA en daarbij voetbal ik ook regelmatig, ik heb
namelijk 11 jaar gevoetbald bij de topploeg Ledegem. Hier stond ik vooral centraal
middenveld of centraal verdedigend. 

2. In mijn gezin zijn we met zen vijven waarvan ik de jongste ben, ik heb namelijk
nog een oudere broer genaamd Victor en een oudere zus genaamd Suzan. 

3. School: Ik ga nu naar mijn 6 de middelbaar in de burgerschool waar ik Marketing
en Ondernemen volg. Mijn middelbaar startte ik eigenlijk niet in de burgerschool
maar wel in het klein seminarie maar in het midden van mijn 4 de jaar heb ik
jammer genoeg moeten veranderen. 

4. KSA: Ik zit vanaf de jonghernieuwers in de ksa en heb nooit de piepjongknapen
kunnen meemaken gelukkig zijn jullie er dit jaar mij die ervaring toe te brengen. 

Hopelijk weten jullie nu een beetje meer over mijn leven en wie ik ben, nu hoop ik
jullie allemaal ook beter te leren kennen op startdag en de komende activiteiten
dus wees er masaal bij en we maken en er !!betoverend!! jaar van. 

Contacteren bij vragen kan altijd op mijn: 
Email: vandenbrouckebaptist@gmail.com / GSM: 0484 85 45 96 

Groetjes en tot binnekort, 
PULLE 

BAPTIST VANDENBROUCKE 'PULLE'
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JEROME FIEUW 'ROMY'

Dagg Piepss

Ik ben een van de nieuwe leiders die dit jaar start en jullie zijn dit jaar mijn
testkinders!! Waarschijnlijk betere opvolger dan de vorige piepsleiding. Ik
zal mij eerst even voorstellen. 

Ik ben Jérôme Raf Johan Fieuw geboren te Roeselare op de datum 17mei in
het jaar 2005 (dus 17 lentes). In Roeselare woon ik ook al bijna heel mijn
leven samen met mijn mama Evelyne en mijn broer Charles en mijn zus
Madeleine (ook nog hond en poes) in de Jozef delbaerestraat 1 in Rumbeke
en met mijn papa Jan in de Zuidmolenstraat 3 in Roeselare ook met mijn
broer en zus. Zelf zit ik al in de ksa vanaf de pieps en na heel lang in de ksa
gezeten te hebben als lid, geef ik nu ook mijn eerste jaar leiding aan de
piepjongknapen. Naast mijn favoriete hobby ksa speel ik ook nog de sport
Waterpolo (soort handbal int water) in het zwembad sportoase in
Roeselare. Die sport begon ik te spelen toen ik 11 lentes telde. Voor ik die
sport deed heb ik namelijk ook nog getennist en gevolleybald. Dit jaar ga ik
ook nog naar het zesde middelbare schooljaar en dit doe ik in de
fantastische school het Klein-seminarie van Roeselare waar ik de richting
economie wiskunde doe. Daarvoor zat ik in een basisschool die
waarschijnlijk niemand zal kennen namelijk SBS de octopus.

Na dit verteld te hebben rest mij alleen nog een ding te zeggen en dat is dat
ik hoop een tof jaar tegemoed te gaan met jullie en tis te hopen dat jullie
veel naar de toffe activiteiten zullen komen. Voor vragen of een gezellig
babbeltje kan je mij altijd bereiken op het nummer 0472 18 53 59.

Groeten Leider Jérôme 
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KALENDER
PIEPJONGKNAPEN

STARTDAG 

OP WEG NAAR RUMBEKESTEIN

DE EERSTE NIEUWE SPREUK

IN DE LUCHT OP ONZE BEZEM

OP VERKENNING NAAR DE 

MAGISCHE DIEREN

BUZZEMORT WORDT GESPOT

GEEN ACTIVITEIT 
(PLANNINGSWEEKEND LEIDERS) 

ER IS EEN INBRAAK GEWEEST!!!

OP ZOEK NAAR DE DADERS

CONFRONTATIE MET MOOSEFIDUS

DE LAATSTE TRAINING

BUZZEMORT IS GEVONDEN

DE STRIJD TEGEN BUZZEMORT!!!

KERSTFEEST

17/09

24/09

1/10

8/10

15/10

22/10 

29/10
 

5/11 

12/11

19/11

26/11

3/12 

10/12

17/12 
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JONGKNAPEN
 Hallo, aan iedereen die dit vindt!
 

Jullie willen vast en zeker weten hoe Ik op Ariba beland ben, wel ik ga het jullie
even kort vertellen.

Op een mooie zonnige dag ga ik naar mijn werk, zoals elke dag. Ik neem plaats in
de cockpit van mijn vliegtuig en vertrek naar een ver land. Ik ben geen gewone
piloot die mensen vervoert, maar ik vervoer geheime spullen voor de overheid. De
vlucht gaat geweldig goed tot plots het vliegtuig heftig begint te waggelen en
beven. Ik moet een noodlanding maken en zoek het dichtstbijzijnde eiland…

Toen ik wakker werd, merkte ik het meteen. Dit is het eiland Ariba, ik ben voor de
dood opgeschreven.

Ik besloot als laatste redmiddel een brief te schrijven en die in een fles te stoppen.
Als u deze brief leest is dit het teken dat de brief gevonden is! Alstublieft als je dit
leest kom mij redden! Het is van levensbelang!!

Ik heet Pieter Piloot en ik heb een heeeeeeel groot
probleem! Ik zit namelijk vast op Ariba, het befaamde
eiland. Als het bewoont is of niet moet ik nog
onderzoeken. Reeds honderden jaren heeft niemand hier
nog voet aan wal durven zetten. Hiervoor is maar 1
reden : De Legende van Broeckur Arthie! Hij is de meest
gevreesde kanibaal uit de hele wereld en hij leeft hier op
Ariba.
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LEIDING 
JONGKNAPEN

STAF HOUTHOOFD 'NOCHE'

Geachte teerbeminde gelovigen, ongelovigen en iedereen
die zich op Mijn aardse rijk begeeft, 

Tot u spreekt niemand minder dan God, de schepper alle goeds. Wellicht hoorden jullie
in de vele saaie godsdienstlessen op school al eens van Mijn vele scheppingen. Wel
vandaag wil Ik er jullie één vertellen waar geen enkel schoolboek enig woord over rept. 

Zo’n tweeduizendendrie jaren na de creatie van Mijn Messias, Jezus van Nazareth, en
vele bloederige oorlogen later, besloot Ik dat de tijd aangebroken 
was om een nieuwe Messias ter aarde te laten nederdalen. Staf
Houthoofd doopte Ik hem. Zijn taak begon op donderdag
vierentwintig april omstreeks 07:15 in de ochtend. Meteen na het
voelen van zijn eerste levensprikkels bracht hij vreugde, hoop en
liefde onder de mensen. Na enkele jaren thuis te hebben
doorgebracht, trok hij moedig naar de Verrekijker om er de blijde
boodschap verder te verkondigen. Op zevenjarige leeftijd maakte
hij echter, als een echte Messias, de beste keuze in zijn leven. Hij
werd een Ksa’er bij Ksa Torrewachters Rumbeke. Een keuze
waar hij na elf jaren lid en twee jaar leiding nog steeds geen spijt
van heeft. Tijdens deze periode predikte hij Mijn boodschap ook 
voor zes jaren in het Klein Seminarie te Roeselare. Ondertussen begint hij aan zijn
tweede jaar rechten aan de KU Leuven te Kortrijk. 

In zijn vele gebeden, tot Mij gericht, hoor Ik hoe hij staat te popelen om iedere zaterdag
leiding te geven aan jullie. 

Indien jullie hem reeds willen contacteren kan dat via zijn thuisadres Sint-Elooisstraat
52 8800 Roeselare, waar hij samenleeft met zijn broer Tuur. Je kan ook een bericht
achterlaten op het nummer 0475 68 63 53. 

Ga in vrede! Verspreid liefde, geen haat.
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WILLEM STOCKMAN 'LIL BOSSIE'

Beste Jongknapen 

Tot jullie spreekt de 18-jarige Willem Stockman aka Lil Bossie.
Sommigen onder jullie zullen me waarschijnlijk wel al kennen van
vorig jaar, want dit is mijn tweede jaar als leider in de beste
jeugdbeweging van het land. Ik kijk er alvast superhard naar uit om
dit jaar aan kleine pubertjes leiding te geven! 

Nu even wat meer over mezelf. Ik zag op 19 mei 2004 voor het eerst
het daglicht in het zonnige Rumbeke City. Naast mezelf woon ik met
mijn 3 zussen en broer (nu oud-leider Bossie) in de Palfreniersstraat
34. Op 5 minuutjes van het KSA-lokaal, perfect dus. Ook heb ik nog 1
hond genaamd Rosie en 2 irritante stomme katten. 

Sinds 2 maanden ben ik officieel afgestudeerd aan het Klein
Seminarie in Roeselare. Volgend jaar zal ik vertoeven in Gent om er
geneeskunde te studeren. 

Ziezo, nu weten jullie al wat meer over de tofste leider van de KSA. Ik
ben er zeker van dat ik me zal amuseren met jullie! Tot op de
startdag! 

Voor dringende vragen of gewoon voor een babbeltje kan je me altijd
bereiken via 
mijn telefoonnummer: 0472 28 32 08 
of in de Palfreniersstraat 34.
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DRE DEMAREZ 'ROSTN'

Jooo jongknapen,

Het is hier met je tofste, machtigste maar vooral rostste leider van de KSA.
Dit jaar gaat echt het beste jaar zijn dat je ooit gehad hebt, ik kan dat samen
met mijn enthousiaste en toffe leidinggroep garanderen. Voor sommigen van
jullie ben ik geen nieuw gezicht, want dit is namelijk mijn tweede jaar als
jongknaap leider. Kverlangen al om jullie allemaal terug te zien, ik heb nog
veel goed te maken met het helaas gemiste kamp. Voor de nieuwelingen
hoop ik een minstens even toffe band te creëren tussen ons. 

Naast mijn goede hoop naar volgend jaar toe wil ik ook even wat informatie
meedelen. Ik ben Dré Demarez, nu 2 jaar leider. Naast KSA ben ik nu ook het
baldadige team FC ‘T Motje gejoint. Ik ben juist afgestudeerd in het Klein
Seminarie en vertrek vanaf dit jaar naar Gent. Daar studeer ik Toegepaste
Economische Wetenschappen aan de UGent. Meer valt er niet echt te
vertellen.

Ik hoop gewoon op een superhoge inzet en dan zal dit een topjaar worden. Ik
zie jullie op startdag zotte mannen!
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·Ik was een actieve KSA’er;
·Een sterspeler bij KSV Rumbeke;
·Een beroemde African-Amarican rapper;
·Achterdanseres van Michael Jackson;
·Ghost writer van Justin Bieber;
·Wereldkampioen rocket league;
·En daarnaast heb ik heleboel skills om ons te helpen in de wildernis.

YOOOOOOO JONGKNAPENNNNN,

Ik heb heel veel hobby’s gehad in het verleden…

Ziezo dit was het dan. Ik zie het heeeeeeeel hard zitten om aan jullie leiding te geven
en er een onvergetelijk jaar van te maken. Als je nog vragen hebt of meer wil weten
kun je me altijd bereiken op het nummer 0472364278 .

Dikke, vette peace

Leider BABA

BARTEL BUYSE 'BABA'

'k ben jullie super leuke, toffe, sterke, leuke, nieuwe leider
Bartel Domenick Jan Buyse, maar jullie mogen me leider
BABA noemen. Jullie kunnen vooral herkennen aan mijn
tè lange warrige blonde kapsel en mijn grote spierballen
(zie foto hier naast). Ik werd geboren in het ziekenhuis
van Izegem op 18 mei 2005 11u15. Ik woon al heel mijn
leven in Rumbeke City Ruiterijstraat 2 met mijn ouders,
broer en zus. Mijn broer Leider Buzze kan je vinden als je
1 van je vriendjes zoekt, maar plots zit er iemand tussen
met een baardje. En mij zal je zeker in de loop der jaren
goed leren kennen. Ik zit nu in de Burgerschool waar ik
Marketing en Ondernemen studeer. 
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ARTHUR VANDENBROUCKE 'LIL B'

Yowww jongknapen, 

Tot u spreekt jullie nieuwe leider (Lil) Brouckie. Dit is mijn eerste jaar als
leider dus ik stel me best nog even voor. 

Ik mocht voor het eerst mijn ogen openen op 29 april 2005. Zo ben ik op dit
moment 17 jaar en volg ik de richting Marketing en Ondernemen in de
Burgerschool te Roeselare, waar ik 5 dagen in de week mijn tijd verspil.
Gelukkig zit ik in mijn laatste jaar, dus de eindmeet is bijna in zicht. 

Mijn favoriete hobby is uiteraard KSA. Ik heb ook jarenlang gevoetbald. Zo
had ik het kunnen maken bij wereldploeg Ksv Rumbeke, maar ik heb mijn
carrière moeten opgeven voor de KSA. Daarnaast ga ik ook nog eens graag
gaan fietsen (en rij Wout Van Aert er zo vanaf). Om het rijtje van mijn
hobby’s af te sluiten, kan je me in de winter zien balanceren op de skilatten
en in de zomer met mijn groene vingers in de tuin zien werken. En die tuin
bevindt zich met een huis in de Grenadiersstraat nummer 7 te Rumbeke.

 Jammergenoeg ben ik de kleinste van de gehele leidingsploeg, maar ik zal
zeker mijn mannetje weten te staan tussen de andere (grote) leiders! 

Zo, nu hebben jullie mij voor 1% leren kennen, die andere 99% zullen jullie
wel doorheen het jaar ontdekken. Mochten jullie toch nog vragen hebben,
kunnen jullie me altijd contacteren via het nummer: 0479/11.02.67. 

Ik kan niet wachten om met jullie mijn eerste jaar als leiding te mogen
doorbrengen! 

Groetjes, 
Jullie lieve leider (Lil) Brouckie. 
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KALENDER
JONGKNAPEN

STARTDAG 

HET EILAND VERKENNEN

JAGEN

HET EILAND VERSIEREN 

DE VOORRAAD IS KWIJT?!

SURVIVAL OF THE FITTEST

GEEN ACTIVITEIT 
(PLANNINGSWEEKEND LEIDERS) 

DE KANIBAAL

HUISDIER OF WILDE BULLDOG? 

DE KANIBAAL SLAAT TERUG

HET LEGER OPBOUWEN

TRAINEN VOOR HET GROTE GEVECHT

DE KANIBAAL GAAT TEN ONDER

KERSTFEEST

17/09

24/09

1/10

8/10

15/10

22/10 

29/10
 

5/11 

12/11

19/11

26/11

3/12 

10/12

17/12 
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gegroet knapen

De kerk heeft jullie nodig! Paus Lorre heeft bericht gezonden dat jullie de
knapen van Rumbeke met spoed opgeleid moeten worden tot priesters. 

Komt allen naar de startdag want er moet veel gebeuren. We moeten naar de
kleermaker voor een gewaad en een staf. Er moet latijn geleerd worden want
niet hopen dat je een Nederlandse bijbel krijgt. Dan elke tekst bestuderen terwijl
we gezamenlijk hosties chapn en losgaan op kerkmuziek. Zet dus allemaal maar
je beste beentje voor om de beste van de klas te worden. Naast onze kerkelijke
verplichtingen wordt het met onze 4-koppige leiding gewoonweg een bere
machtig jaar dus kom maar allemaal elke zaterdag talrijk af.

In de naam van de vader, de zoon en de heilige geest

Amen

Christelijke groeten van paus lorre, kardinaal deltasus, monnik beer en bisschop
skorrie

KNAPEN
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LEIDING 
KNAPEN

LORENZ DESLOOVERE 'LORRE'

Gegroet Knapen,

Ik begin dit jaar aan mijn 4e jaar leiding al. 
Sommigen van jullie zullen mij nog herkennen van bij 
de piepjongknapen 3 jaar geleden. 
In mijn 21e levensjaar houdt ik me naast KSA bezig
met professioneel voetbal en hoger onderwijs. Ik begin
nu aan mijn 2e seizoen als absolute vedette van 1e
klasser FC ’T motje. Tussen al die voetbal en KSA door
onderhoud ik ook mijn schoolcarrière die ik aan
voltooien ben op de Artevelde Hogeschool in Gent.
Daar volg ik bedrijfsmanagement om later mijn
portefeuille zo dik mogelijk te vullen.  Al zorgt mijn
profcontract daar nu al voor.

Zo zijn jullie ook weer volledig mee met mijn privéleven. Ik hoop jullie in groten
getale aan te treffen op onze startdag en doorheen het jaar want het belooft
wat…
(Handtekeningen en foto’s zijn te verkrijgen op startdag)

Telefoonnummer Management van Hr. Desloover: 0471445784
Email: lorenz.desloover@telenet.be
Fanmail/ Enveloppen met geld adresseren naar: Schaapsstraat 36 8800

Tank van Rumbeke en omstreken A.K.A Lorre spreekt jullie toe. Ik sta nù al te
popelen om er dit jaar weer goed in te vliegen en ik hoop jullie ook! Het
belooft alvast met de 4 nieuwe leiders die jullie gans het jaar
zullen entertainen. 
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MATTHYS DEWEERD 'BEER'

Gegroet lieve knapen, 

Tot u spreekt Matthys Dirk Deweerd, maar voor velen onder jullie beter
bekend als beer of de leider die zijn haar afdeed op kamp. 

Bereid jullie maar al voor op het machtigste KSA jaar ooit, want jullie hebben
leiding van de beste leider ooit. Na een jaar aan de kleine pieps leiding te
geven wordt het nu dus mijn tweede jaar leiding aan de knapen. Dit wil dus
zeggen dat ik begin aan mijn 11de jaar KSA. 

Aangezien ik vorig jaar bij de pieps leider was zullen de meeste mij nog niet
zo goed kennen. Hier wat meer details over hoe machtig mijn leven is. Het
begon allemaal 18 jaar geleden op 13 april 2004 toen werd ik de zoon van
Nathalie Dedier en Davy Deweerd. 3 jaar later kwam er eentje bij, namelijk
mijn kleine broer Gilles. Verder heb ik ook nog twee beesten rondlopen, 2
honden genaamd Louis en Babette. Tot zo ver mijn stamboom. Naast mijn
grootste passie de KSA natuurlijk speel ik ook voetbal bij FC t’motje. Je kan
me daar vinden achteraan het plein als een beest (omdat ik zo breed ben
natuurlijk) van een verdediger. Ondertussen zit mijn middelbare periode er
ook al op. Deze is begonnen in het klein seminarie en heb ik afgerond in de
Burgerschool. Volgend jaar zal ik naar Gent gaan om daar landmeten te
studeren. Voor de rest zal je me wel beter leren kennen doorheen het jaar. 

Tot op startdag zotte kerls!!!!

Als je me nodig hebt voor een babbeltje kan je me altijd bereiken op mijn
mailadres: Matthysdeweerd@icloud.com 
of via mijn telefoonnummer: 0499841713 
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SIMON HANSSENS 'DELTA'

Jo beste knapen,

Zoals jullie zien hebben jullie (voor sommige opnieuw) de beste leider van heel de
KSA. Natuurlijk is het dit jaar niet meer met de 3 dutsjes namelijk TK Warre en
Smattn, maar met 3 nieuwe “zeer toffe” leiders. Voor degene die mij nog niet
kennen zal ik mij even voorstellen.

Mijn naam is Simon Hanssens, in de KSA noemt iedereen mij anders en heb ik
daardoor niet echt een vaste bijnaam. Jullie mogen het gewoon houden bij Simon.
Op 13 september ben ik door God geschepen en heeft mijn mama mij gebaard in
Gent. Op mijn 7de verjaardag heb ik mijn passie gevonden in de KSA en sinds dan
is deze niet meer weg gegaan. Ik heb een broer Arthur van 21 jaar (ook wel
Zwanssens genoemd), hij was 3 jaar trotse leider van de KSA. Misschien dat
sommige van jullie hem wel nog kennen. 

Mijn hobby’s? KSA natuurlijk, maar naast de KSA speel ik voetbal  in de beste ploeg
van het land “FC ’t Motje” waar ik in de spits speel en alle goals in het mandje leg
(ze noemen mij ook wel Simbappe). Voor de rest zal je mij maar moeten leren
kennen doorheen het jaar. 

Hoe kan je mij bereiken? Mijn telefoonnummer is 0489755334 en mijn e-mailadres
is simonhanssens5@gmail.com. Ik woon ook in Roeselare in de Bergstraat 29. 

Voila dat was het dan. Hopelijk zien we elkaar volgend jaar!
Ciao!
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·Lievelingsboek: bijbel (natuurlijk)
·In 2023 word ik de nieuwe f1 coureur voor Alpine
·Beste chips ooit zijn lays en ice tea is beste frisdrank
·Ooit ninja gekilled in fortnite met een pickaxe

Yooo zotte kerels

weinig tegenstanders die op niveau waren met mijn gestoorde skills werd de
sport dus saai en hield ik ksa over als hobby. Na kleuter en lager te hebben
gedaan in de Verrekijker begin ik nu jammer genoeg bijna aan mijn 6de jaar in
het Klein Seminarie. Op school volg ik de richting wetenschappen moderne talen
om daarna verder te geen studeren en dan immens rijk te worden.

Verder vul ik mijn dagen nog met soms eens te gaan lopen of te gamen (326 solo
fortnite wins, town hall 13 op clash of clans met ooit 3233 bekers! Ook ben ik
global elite in csgo en heb ik ooit alle dino’s getemt in ark survival).

Om af te sluiten nog enkele weetjes over mezelf

·

Samen me de andere leiders gaan we er een bere gek jaar van maken dus kom
maar allemaal veel af.

Tot op de startdag knaapjes x

ARTHUR DESMET 'SKORRIE'

Sommigen kennen mij waarschijnlijk wel al maar
voor diegene die mij niet kennen zal ik me nog
eens even voorstellen. Mijn naam is Arthur Desmet
a.k.a Skorrie. 17 jaar geleden werd ik geboren in
Izegem en sindsdien heb ik twee broers die jullie
wel bekend zullen voorkomen; Smetn en Struisse.
Als klein ventje ging ik op zesjarige leeftijd bij de
kabouters en begon ik met voetballen. Wegens te 
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KALENDER
KNAPEN

STARTDAG 

GENESIS

EXODUS

LEVITICUS 

NUMERI 

DEUTERONOMIUM 

GEEN ACTIVITEIT 
(PLANNINGSWEEKEND LEIDERS) 

 JOZUA

RICHTEREN 

RUTH

SAMUEL EN KONINGEN 

KRONIEKEN EN EZRA-NEHEMIA

POEZIE EN WIJSHEDEN (PSALMEN,

SPREUKEN, PREDIKER EN 

HOOGLIEDEN)

KERSTFEEST

17/09

24/09

1/10

8/10

15/10

22/10 

29/10
 

5/11 

12/11

19/11

26/11

3/12 

10/12

17/12 
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Wie wordt de slimste jonghernieuwer ter wereld. Wie zal ons tijdens het jaar overtreffen,
misschien zullen we het tijdens dit jaar wel beseffen. Eén ding is zeker, het zijn niet jullie
leiders. We doen te lang over de antwoorden, we zijn meer tijdrijders. Is het dan misschien
één van jullie mannen of staan jullie tijdens het jaar wat te gespannen. Je moet kalm kunnen
blijven in deze quiz. Doe je dit niet dan zul je verloren lopen in een pad van verdriet.

*Wachtmuziek* [pampadapapapapadammm]

*geklap* 

*iljo maakt een mopje* [iedereen ligt in een deuk]

Goed, nu stellen we de jury even voor, gezongen door
een mooi koor. 

Vandaag worden we vergezeld door de beste, slimste, chillste en skwonste leiding van Ksa
Torrewachters Rumbeke, Koane, Vriezn en T-K. 

Erik:” Ah beste jury hoe gaat het met jullie?”

Vriezn: “ Niet zo goed Erik, nu ik jouw hoofd zie.”

*gezamenlijk gelach*

Koane: “ Neenee Erik we zijn blij deze prachtige kandidaten, de jonghernieuwers, te zien.”

Erik: “Haha is het nu echt zo?”

T-K: “ Jazeker, ik zie heel veel potentieel in deze jonghernieuwers. Vorig jaar heeft een deel
van hun ook een quiz gedaan en hier op scoorden ze zeer goed.”

Erik: ”En wat verwachten jullie van de kandidaten dit jaar?”

Jury in koor: “Dat iedereen iedere zaterdag afkomt naar de KSA met zijn beste beentje voor
en dat ze niet vergeten om hun algemene kennis aan te spitsen, want dit zullen ze goed
kunnen gebruiken dit jaar”

Erik: “Ja ’t is gebeurd. Jullie hebben kunnen kennismaken met onze jury. Hopelijk zie ik jullie
terug tijdens de volgende aflevering die plaatsneemt op startdag.”

JONGHERNIEUWERS
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LEIDING 
JONGHERNIEUWERS

ROBBE DEVLIES 'VRIEZN'
Yoooo jonkhernieuwsters,

Het is hier junder nieuwe leider Vriezn. In andere 
context word ik ook Robbe Devlies genoemd, maar in ksa-verband zeg je beter Vriezn. Dit
is mijn derde jaar als leiding, na twee jaar aan de pieps leiding te geven, was het tijd voor
eens leiding te geven bij de oudsten.

Geboren op 6 oktober 2003, als een beest van 4,5kg , maakt dit mij nu 18 jaar oud. Als
jullie dit lezen hebben jullie nog een maand om een skwon cadeautje te regelen (alvast
bedankt!). Getogen in Kaas(jes/ter)straat 45 samen met mijn zus Ine (leidster bij
Tsjirumbero), maar vertoef nu ik in de week in Gent waar ik Industrieel Ingenieur studeer
aan de KuLeuven. 

Mezelf beschrijven is wat egoïstisch, maar wat anderen noemen mij onder andere slim,
intelligent, briljant, … meer woorden zal ik er maar niet aan vuil maken. KSA is al 14 jaar
mijn hobby dus ben ik zeer enthousiast wanneer ik in de KSA ben. Geloof mij maar
wanneer ik zeg dat ik dit jaar niet de meest luie leider van jullie ga zijn (sws Kurt).

Andere interesses zijn voetbal dan liefst wel kijken (zeker Arsenal) of speel ik graag Fifa of
FM ipv voetbal irl te spelen.  Wat misschien nog duidelijk te merken is, eet of drink ik graag,
verwacht je dus maar aan veel kookactiviteiten. Als laatste vul ik mijn dag nog graag met
het kijken van series en films.

Als je me wil contacteren (tijdens de kantooruren aub) kan dit via het nummer
0489694887 ofe-mailadres robbedevlies@gmail.com.

Geen zorgen als ik nu nog een raadsel ben voor sommigen, je zal mij wel leren kennen dit
jaar. Dan rest mij het laatste jullie te verwelkomen op startdag 17 september. Be there!

Thanks voor het lezen en dan zeg ik vaarwel voor nu en tot de volgende keer.
https://www.youtube.com/watch?v=FX9eEhoRZhY
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TUUR VANDAELE 'TK'

Jo beste sljongkhernieuwers

Hier jullie nieuwe leider, men naam is Tuur Vandaele beter genaamd T-K en heb bere

veel zin om leiding te geven aan jullie. Tga echt EXTREEM zot worden dit jaar. Ah ja

hier wat uitleg over mijn toffe leventje die al ongeveer 18 jaren lang bestaat.

Samen met mijn grote broer/gorilla ‘Koasdaele’,

mijn kleine zus en de chillzzzste / meest lekkerruikende doggo van heel de wereld

genaamd happy woon ik in de Kwadestraat 16a in Rumbeke City en ben geboren op

25 september 2004.

Naast de KSA doe ik ook aan voetbal in FC ‘t Motje, de toekomste Rodeduivelploeg.

Na mijn diploma behaald te hebben in het Klein Seminarie Roeselare zal ik volgend jaar

starten aan een opleiding Toegepaste Economische Wetenschappen.

Hiermee kan je zien dat ik echt niet normaal hoogbegaafd ben, wat je SOWIESOOOW

wel gaat merken tijdens et jaar. Je kan me herkennen door mijn zachte wangetjes,

maar verwar me niet met leider Vriezn.

Verder zal je me wel leren kennen doorheen het jaar.

Tot op startdag eh zotte keirels

Te contacteren op:

tuur.vandaele22@gmail.com

0493450301
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KALENDER
JONGHERNIEUWERS

STARTDAG/ VOORSTELLING JURY

RONDE 1: 3-6-9

RONDE 2: RAADSELS EN DROEDELS

RONDE 3: SCHIFTINGSVRAGEN

TUSSENRONDE 1: DOE-OPDRACHT

RONDE 4: MUZIEKRONDE

GEEN ACTIVITEIT 
(PLANNINGSWEEKEND LEIDERS) 

RONDE 5: OPEN DEUR

RONDE 6: GESCHIEDENIS

TUSSENRONDE 2: DENK-OPDRACHT

RONDE 7: PUZZELRONDE

RONDE 8: SPORTRONDE

DE VOORLOPIGE TUSSENSTAND

KERSTFEEST

17/09

24/09

1/10

8/10

15/10

22/10 

29/10
 

5/11 

12/11

19/11

26/11

3/12 

10/12

17/12 
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Beste Hernieuwers

 

 
gekend staan om onze kwaliteit, maar ook om onze betrouwbaarheid. Met trots kunnen we jullie
mededelen dat wij vorig jaar de hoofdorganisator waren van o.a. Dranouter en Rock Werchter.
Vanwege het uitzonderlijke succes kregen we de spotlights op ons gericht en zagen de andere
organisatoren ons als hun grootste concurrent. Sindsdien kregen we 100den vacatures van
enthousiaste ambtenaren, maar aangezien vriendschap bij ons “DE KEY” tot succes is, sloegen we
deze allemaal af waardoor jullie zonder stress bij ons kunnen beginnen. Wees voorbereid want dit
jaar wordt een BANGER!

We blijven niet bij de pakken zitten en met het oog op de toekomst zullen we dit jaar al wat
proeven van enkele buitenlandse evenementen. Zo passeren we vanuit het wereldbekende
Tomatina tot Coachella en zoveel meer… . Tot nu toe kregen we al een paar aanbiedingen van dit
soort grootse evenementen, maar we bleven realistisch en accepteerden enkel wat haalbaar was.
Dit is voor ons de ideale situatie om ervaring op te doen om dan binnen een 3tal jaar 1 van DE
grootste spelers ter wereld te worden. Daarom zullen wij, samen met een paar gekende externen,
jullie opleiden tot uitstekende eventmanagers. Dit vergt ongetwijfeld bloed, zweet en tranen, maar
dat mag ook wel als we naar jullie jaarsalaris kijken. Bijgevolg is het van belang dat jullie vanaf het
begin met volle goesting aan de bak gaan, zodat we niemand ten noodzake moeten ontslaan en
hem de kans op eeuwige glorie niet moeten ontnemen.

Doorheen dit jaar zullen wij dus verscheidene buitenlandse evenementen bijwonen om alle
kneepjes van het te vak leren. SPOILER: Oktoberfest hoort hierbij tot het lijstje. Hiervoor is het
noodzakelijk dat jullie ieder weekend voltallig aanwezig zijn zodat we na afloop van het
evenement een algemene vergadering kunnen houden. Jullie taak is dus om nauwoplettend deze
evenementen op te volgen en hiervan een verslag te schrijven. Terwijl jullie je daar mee bezig
houden is het onze taak  jullie te coördineren en te helpen waar nodig, want een foutloos begin is
tot nu toe nog ongezien.

De evenementen die wij zelf besloten te organiseren, zullen we op Startdag met jullie overlopen.

“Waar een wil is, is een weg”
 Omar El

Hernieuwers
Wij presenteren u vol enthousiasme het 
“KSA-TR”. Een lucratief, innovatief en jeugdig
 bedrijf dat sinds vorig jaar volop meedraait
 aan de top van België. We nestelen ons in de
 evenementensector waar we niet enkel
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LEIDING 
HERNIEUWERS

OBI PATOOR 'OMAR'
Hey

Nu ik aan mijn vierde jaar als leider kom, heb ik geen zin meer in die basic
voorstelling. Hier heb je de belangrijkste dingen over mezelf:

-naam: Obi Patoor ‘Omar’
-hobby’s: KSA / voetbal
-relatiestatus: op zoek
-trophies op CR: 5673
-0495269729
-Lievelingseten: wok van de Colruyt

Daarom heb ik een mooi gedichtje geschreven voor mijn liefste hernieuwers.

Jo daar ben ik weer. Het doet geen pijn,het doet geen zeer. Ik zeg het keer op
keer: Omar wordt nooit meer skeer. Dit jaar wordt machtig ik zweer, bij de
hernieuwers komt het hier op neer: 

Elke zaterdagmiddag weer present, in de KSA word je een echte vent. We
worden echt verwend, wekelijks een nieuw evenement. 

Met de 3 beste leiders is het altijd leuk, daarom hier nog een mooie spreuk:

Dikke zoen van je kapoen xx

Omar 
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WARRE VANDAELE 'DAELE'

Beste Hernieuwers, 

Tot u spreekt leider Vandaele/Daele/KoasDaele.
Zoals jullie zien, winnen jullie bij het krassen van een lotje de hoofdprijs. Om de waarde
van jullie prijs te bezichtigen, raad ik jullie aan de kleine lettertjes onderaan eens te
lezen.

Nu we allemaal dolenthousiast zijn over de gewonnen leiders, zal ik mezelf eens
voorstellen aan de hand van een kortverhaal.

Op 27/04/2002 te Roeselare werd een 4,3kg wegende baby genaamd Warre Vandaele
geboren. Hij weende en sprak zijn eerste woorden: “Eerlijk mama, ik heb honger”. Zijn
mama had tranen van geluk en gaf hem wat hij verlangde. Na 2,5 jaar geleefd te
hebben met enkel een zus kwam er bij zijn gezinnetje nog een broertje genaamd T-K.
Nu waren ze met 3 kindjes, waarvan Warre altijd ‘de actiefste’ werd genoemd. Dit
zorgde voor een aardig aantal doktersbezoeken en veel onrust bij de zijn ouders.
Gelukkig kreeg zijn broer op zijn 8ste een Playstation en daar startte dan ookde e-sport
carrière van Warre. Na al die miljoenen euro’s gewonnen prijzengeld besloot hij toch te
gaan studeren. Hij vond zijn plaats in de stad Gent en studeert daar momenteel
Industrieel Ingenieur – Bouwkunde. De reden voor deze Studie: Hij werd verslaafd aan
bouwen door de populaire videogame Fortnite Battle Royale. Tegenwoordig vinden we
Warre elke zaterdagnamiddag terug in de KSA, maar wanneer hij niet in de KSA is, vind
je hem bij zijn vrienden, op café of online.

Zoals jullie zien, zullen jullie met mij als leider het beste KSA-jaar ooit meemaken.
LESGO BOYS!

Moesten jullie me na dit kortverhaal nog niet door en door kennen en me toch nog wat
willen vragen, kunnen jullie me bereiken op:
Het telefoonnummer: 0496 33 00 24
Het email-adres: warrevandaele@live.be

Dit lotje ten waarde van €1 kan jullie een fortuin opleveren, maar wanneer jullie bij het winnen
van de hoofdprijs ( 4  dezelfde symbolen) een’aardappel’ op jullie lotje te zien krijgen, zijn jullie
ge-obi’d en zijn jullie verplicht Obi ook op te komen halen.
Hoofdprijs: Thijs en Daele
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MATHIJS ROSSEEL 'THIJS'

Beste Hernieuwers,

Mijn naam is Mathijs Rosseel, beter gekend als leider Thijs/Thissn. Ik zal jullie dit
jaar vergezellen met mijn mede-kompanen: Daele & Omar. De spanning is te
snijden, wie zal er het favorietje worden en wie wordt de boeman? Dit ligt
volledig in jullie handen, maar ik kan jullie verzekeren dat wij onze uiterste best
zullen doen.

Eerst en vooral wil ik iets meer over mijzelf vertellen. 19 maart 2002 is de dag
waarop mijn allerliefste moeder een fantastisch kind op de wereld heeft gezet.
Voor dat jullie denken dat dit verhaal over Omar zal gaan (ook op 19/03/2002
geboren), NEEN het gaat om almachtige leider Thijs. Het begon allemaal in de
Ark van Oekene waar ik mijn kleuter en lager heb afgerond. Hierna spendeerde
ik 4 puberjaren in het College van Roeselare, waarna ik de overstap maakte
naar de Burgerschool. Daar ben ik dan ook afgestudeerd. Vandaag de dag
begin ik aan mijn 3e jaar Handelswetenschappen aan Ugent. Ik hoop dat dit ook
de richting zal zijn waarin ik afstudeer zodat ik later veel centjes verdien.
 
Genoeg over school gepraat. Mijn allergrootste hobby is natuurlijk KSA.
Daarnaast ben ik als veel van mijn medeleiders een trots voetballid van FC ‘t
motje. Je kan ons om de 2 weken vinden op het sportpark van Rumbeke waar
we onze thuismatchen spelen.
 
Als afsluiter wil ik nog meegeven dat dit jaar fantastisch zal worden. Onze 3
koppige leiding ziet het dan ook zeker en vast zitten. Ik hoop dat ik jullie in grote
aantallen mag verwachten op startdag! 
Tot dan! 

Groetjes van jullie allerliefste kapoen 
Thijs/Thissn
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KALENDER
HERNIEUWERS

STARTDAG 

OKTOBERFEST

PUKKELPOP

TOMATINA

ROCK WERCHTER 

SINT PATRICK'S DAY

GEEN ACTIVITEIT 
(PLANNINGSWEEKEND LEIDERS) 

GLASTONBURY

DIA DE LOS MUERTOS

COACHELLA 

AALST CARNAVAL

TOMORROWLAND

SAN FERMIN FEESTEN

KERSTFEEST

17/09

24/09

1/10

8/10

15/10

22/10 

29/10
 

5/11 

12/11

19/11

26/11

3/12 

10/12

17/12 
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Geachte Ksa’ers, ouders en sympathisanten, 

Als kermiscafé-verantwoordelijken willen wij
jullie graag na deze fantastische tien dagen
nog even toelichten en bedanken. Het lijkt
ons een understatement als we spreken van
een enorm succes. Het “hof-concept” slaat
duidelijk aan en de zon was ons het ganse
café lang gunstig. 

Verslag Kermiscafe &
Zwientjeskermesse
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Na enkele jaren konden we opnieuw aftrappen met onze fuif Ladiesnight.
Lieftallige obers zorgden voor een onvergetelijke avond vol heerlijke cocktails.
Het weekend ging op het gemak door in de schaduw van onze geliefde
kerktoren. De maandag werd ons terras rijkelijk gevuld met het liveoptreden
van Atmos en Trapped Ants. Op dinsdag stilde het Breughelmaal onze
honger en de woensdag mochten we al onze bevriende jeugdbewegingen
van Rumbeke en omstreken ontvangen. 

Met 33 ingeschreven teams was ons lokaal op donderdag het toneel van een
zeer spannende intellectuele strijd, die uiteindelijk gewonnen werd door team
“Moeder Veerle”. Op vrijdag kon men genieten van een verfrissende pils aan
de prijs van slechts €1,80, om af te tellen naar het weekend van
Zwientjeskermesse. 

Nu het Coronabeestje ons losgelaten heeft, kon dit weekend van oudsher
doorgaan. De zaterdag ging van start met de kidsrun en de rolmarathon, die
werd doorgezet de zondag tijdens onze traditionele afsluitende bbq van deze
tiendaagse. 



Wij willen graag iedereen bedanken die naar ons terras is afgezakt, onze
buren, onze sponsors, t’ Kolv, de ouderraad, Guido, Luc en alle leiders voor hun
inzet.

Wij hopen jullie opnieuw volgend jaar te mogen ontvangen in ons nen hof voor
een onvergetelijke editie. 

De kermiscafé – verantwoordelijken, 

Staf Houthoofd, Nemo Patoor en Siebe Viaene.
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Beste KSA-ers en ouders

Het zit er al terug op, het kamp van 2022. Dit jaar
trokken we naar Lille in de provincie Antwerpen.
Zoals gewoonlijk vertrokken de oudsten 10 juli met
de fiets richting Antwerpen. De 2-daagse was
geslaagd. We kampten met geen enkel probleem
waardoor de leden alles uit de kast haalden om zo
vroeg mogelijk op ons kamphuis te arriveren. Die
zelfde dag kwamen ook de Jongknapen toe. De
oudsten begonnen direct met volle moed hun tenten
op te zetten, alsook de camion te legen zodat al het
materiaal mooi op zijn plaats stond. Deze dag was

VERSLAG KAMP

lastig door het warme weer, maar dit werd opgelost met genoeg pauzes en
watervoorziening. 

Na 2 jaar konden we eindelijk weer een ‘normaal’ kamp tegemoet gaan, zonder
rekening te moeten houden met het vieze coronabeestje. De tijd vloog voorbij
door de leuke activiteiten en natuurlijk ook het lekkere eten van onze koks! Toen
de Piepjongknapen toekwamen op 14 juli werd het kamphuis nog meer gevuld
met lachende gezichten. Vanaf die dag was er bijna geen één moment van stilte
in ons kamphuis. De groep werd compleet toen ook de kabouters arriveerden op
16 juli. Door het warme weer was onze TUP dag in de Lilse Bergen toch wel een
geslaagde editie. De leden hadden een hele middag lang plezier in en uit het
water. Ons kamp sloten we dan op traditionele manier af met het kampvuur. Het
warme weer eiste ook echter zijn tol; we mochten jammer genoeg geen groot
kampvuur houden. Deze hinderpaal zorgde echter niet voor een minder
aangename sfeer. De leden genoten van de lekkere BBQ terwijl ze per ban hun
toneel mochten voorstellen. 
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Prik alvast de datum vast in je agenda voor het

KSA-kamp van 2023!

Van 11 tot 21 juli is weer blauw-oranje pret gegarandeerd!

Een welgemeende dankjewel aan ’t Kolv die de magen van alle leden & leiders
lekker hebben gevuld tijdens dit kamp. Ook willen wij de ouderraad bedanken
om ons te ondersteunen waar nodig. Als laatste willen wij ook jullie, ouders,
bedanken voor jullie vertrouwen in onze KSA.

Het kamp was er eentje om nooit te vergeten! Hopelijk zijn jullie al
klaargestoomd voor een nieuw KSA-jaar vol met leuke activiteiten. Vergeet niet
om 11-21 juli 2023 vast te prikken in jullie agenda, want dan staat er
ongetwijfeld terug een mooi kamp op jullie te wachten.

Jullie kampleiders,
Louis Laconte “Bertn” en Mathijs Rosseel “Thijs”
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BELANGRIJKE
DATA

 
17/09

8/10

17/12

11/07 -21/07

STARTDAG: EERSTE ACTIVITEIT

SPAGHETTIAVOND

KERSTFEESTJE

GROOT KAMP
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. 

• 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. 

BELANGRIJKE
MEDEDELING
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CONTACTGEGEVENS
KABOUTERS

Nemo Patoor 

Mandelstraat 2

0491/88.88.71 

Michiel De Wulf 

Koestraat 39

0460/95.24.87 

 

 

Michiel Cuvelier 

Hoogstraat 39 

0468/22.91.29 

 

Emiel Desmet 

Kwadestraat 18

0468/51.14.16 

 

Victor Wyffels 

Mandellaan 497

0471/39.81.33 

 

Henri Vansteenkiste

Bruggesteenweg 301 Gits

0470/34.33.90

Emiel Maddens

Moriaanstraat 8 roeselare

0468/43.92.47
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PIEPJONGKNAPEN

Victor Vermeylen

Stampkotstraat 3

0468/30.09.78 

Matties Desnyder

Rosmolenstraat 45

0472/42.46.38 

Louis Laconte 

Kwadestraat 54

0479/46.17.90 

 

Lars Viaene 

Koestraat 25

0497/67.14.12 

 

Maarten Buyse

Ruiterijstraat 2 

0471/03.41.99 

Baptist Vandenbroucke

Meensesteenweg 776

0484/85.45.96

Jérôme Fieuw 

Jozef Delbaerestraat 1

0472/418.53.59
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JONGKNAPEN
 

Staf Houthoofd 

Sint-Elooisstraat 52

0475/68.63.53 

Dre Demarez 

Moorseelsesteenweg

133B 

0494/41.21.41 

Willem Stockman

Palfreniersstraat 34

0472/28.32.08 

 

Bartel Buyse 

Ruiterijstraat 2 

 0472/36.42.78

Arthur Vandenbroucke

Grenadiersstraat 7 

0479/11.02.67
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Simon Hanssens

Bergstraat 29

0489/75.53.34 

 

KNAPEN

Lorenz Desloover

Schaapsstraat 36

0471/44.57.84 

Matthys Deweerd 

De Karre 23

0499/84.17.13 

 

 

Arthur desmet

Kwadestraat 18 rumbeke

0492/45.72.59
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Obi Patoor 

Mandelstraat 2

0495/26.97.29 

 

 

 

Mathijs Rosseel

Rosmolenstraat 84

 0492/87.33.05 

JONGHERNIEUWERS

HERNIEUWERS

Siebe Viaene 

Koestraat 25

0468/30.27.23 

 

Tuur vandaele 

Kwadestraat 16a

0493/45.03.01 

 

Warre Vandaele

Kwadestraat 16A 

0496/33. 00.24 

 

 

 

Robbe Devlies

Kaasterstraat 45

0474/88.25.49
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INSCHRIJVINGSLINK

Nog niet ingeschreven?
 

Via onderstaande link of QR-code wordt je direct
doorverwezen naar de inschrijvingspagina

SCAN ME
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