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Beste leden, ouders en KSA-sympathisanten, 

Dit jaar is het 91e werkjaar van KSA Torrewachters 
Rumbeke, en zoals elk jaar staat er opnieuw een 
team van gedreven leiders klaar voor de leden!

We eindigden ons 90ste werkjaar met een prachtig kamp in het verre 
Heusden-Zolder, met een groeiend aantal van 120 leden, leiders en koks. Dit 
kamp was opnieuw zeer geslaagd door het enthousiasme van niet alleen 
de leiders, maar zeker ook onze leden! De leden konden na ons 10-daags 
avontuur even uitrusten en zich voorbereiden op het nieuwe werkjaar. 

De leiders daarentegen bleven traditiegetrouw doorgaan om het werkjaar 
tot een goed eind te brengen met ons jaarlijks evenement Kermiscafé. 
Met daarin een quiz, een bloedinzamelactie i.s.m het Rode Kruis, een 
Breughelmaaltijd en zelfs een Fifa-toernooi konden we alle mensen uit 
Rumbeke en omstrekene bekoren.

Op het laatste weekend van Kermiscafé werkte de KSA samen met ’t Kolv die 
de KSA Kidsrun, rolmarathon en zwientjeskermesse organiseerden.  Opnieuw  
konden we spreken van een regelrecht succes. 

Het kerkplein van Rumbeke stond ook dit jaar weer vol sympathisanten met 
hongerige magen die de BBQ, bedient door de ouderraad, weer konden 
smaken.De opbrengst van dit succesvolle evenement gaat niet volledig naar 
onze KSA. De opbrengst van onze succesvolle Zwientjeskermesse gaat echter 
niet volledig naar onze KSA. Ook dit jaar zochten we weer een non-profit 
organisatie in Roeselare die wel een duwtje in de rug konden gebruiken. Dit 
jaar besloten we unaniem met de leidingsploeg om Tejo Roeselare te helpen. 
Zij helpen jongeren omgaan met psychologische problemen en proberen zo 
hun steentje bij te dragen om jongeren een jeugd te geven die ze verdienen! 
Het is een organisatie die in alle stilte schitterend werk verricht

Woordje van de 
hoofdleiding
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Na deze prachtige afsluiter van het werkjaar, moesten we wel afscheid nemen van 
drie leiders. Na hun jarenlange engagement zullen ze hard gemist worden. 

Willem Vanhulle, Antoine Hoet en Lowie De Lombaerde bedanken we voor al die 
jaren! Dit groot verlies wordt wel opgevuld door maar liefst 10 nieuwe toegewijde 
leiders: Warre Vandaele, Reneau Devos, Louis Laconte, Lorenz Desloover, Michiel 
Cuvelier, Lars Viaene, Maarten Buyse, Obi Patoor en Emiel Desmet. Deze 10 vullen 
onze leidersgroep aan tot een recordaantal van 29 leiders! 

Graag maken we ook nog eventjes tijd om het komend werkjaar te bekijken. De 
jaarlijkse startdag valt dit jaar op 21 september waar we nieuwe leden én huidige 
leden verwelkomen in de KSA. Hier maken ze per leeftijdsgroep voor het eerst kennis 
met het jaarthema. Verder ontdekken ze vele plezierige nieuwe spelletjes en eten ze 
heerlijke pannenkoeken gemaakt door de ouderraad. 

Vervolgens valt onze spaghettiavond die we dit jaar opnieuw organiseren in 
samenwerking met de Chiro van Rumbeke ‘Chirumbero’. Deze spaghettiavond, die 
door gaat op zaterdag 5 oktober in het Kerelsplein te Roeselare. Daarna volgen er per 
ban aparte weekends en in de grote vakantie uiteraard het groot kamp als afsluiter 
op 11-21 juli 2020. Verdere info wordt nog gecommuniceerd via mail of Facebook. 
Hou dit dus zeker in de gaten! 

Onze KSA heeft ook een tokshop waar je alle KSA-kleren kunt kopen om uw kind 
als een echte KSA-er in de activiteiten mee te laten doen. Natuurlijk verwachten we 
niet dat u alles koopt, maar 1 kledingstuk zou al super zijn om herkenbaar trots door 
Rumbeke en omstreken te wandelen. 

Wij kijken alvast met veel enthousiasme uit naar dit 91e werkjaar.  Hopelijk jullie ook!

Tot op 21 september! 

Kamiel Collette (0471/56.15.01) en Jerom Wallican (0492/88.45.43) 

Hoofdleiding KSA Torrewachters Rumbeke
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Woordje van de        
ouderraad

Beste KSA’ers en ouders,

Wauw de tijd vliegt, we staan al aan de start van een nieuw 
KSA werkjaar. Het voorbije jaar was er opnieuw eentje om niet 
snel te vergeten. Het zat boordevol leuke en toffe activiteiten 
op zaterdagnamiddag. Buiten de reguliere activiteiten zat de agenda 
ook goed vol. Dan denken we natuurlijk met plezier terug aan het weekend 90J 
KSA, het zomerkamp en het Kermiscafé. Al deze gebeurtenissen vragen serieuze 
inspanningen van de leidingsploeg. Vanuit de ouderraad willen we hen daarvoor 
nogmaals bedanken. Merci gasten! 

Een nieuw jaar betekent ook steeds wat wijzigingen in de leidingsploeg. Voor enkele 
leiders was 2019 hun laatste jaar als leider, bedankt voor jullie jarenlange inzet. Vrees 
niet voor dat grote zwarte gat, de oudleiders vereniging ‘t KOLV maakt de overgang 
minder hard. Zoals je in dit boekje kunt lezen staat er reeds een volledig nieuwe 
generatie leiders paraat. Met zoveel mankracht kunnen ze uw zoon iedere zaterdag 
een creatieve activiteit voorschotelen. Als uitvalsbasis beschikken ze daarvoor over 
een ruim lokaal op het Kerkplein. Maar meestal zal u de ravottende KSA’ers vinden op 
talloze mooie locaties in Rumbeke op een boogscheut van het lokaal. Stilzitten staat 
niet in het woordenboek van een KSA’er.

Nu kort wat informatie over de ouderraad zelf. Momenteel bestaat de groep uit een 
14-tal personen. We ondersteunen de leiding waar nodig. Concreet betekent dit een 
handje toesteken op de startdag, BBQ tijdens de Zwientjeskermesse, ondersteuning in 
het onderhoud van het lokaal, enz...  Dit jaar mochten we 3 nieuwe leden verwelkomen. 
Els, Pieter en Dominique merci voor het engagement. Volgend jaar hebben we alvast 
één lid minder. Leen verlaat de ouderraad na een 10-tal jaar van tomeloze inzet voor 
KSA-Rumbeke. Leen, een grote dank-u-wel van de voltallige ploeg.

Persoonlijk contact vinden we bij KSA-Rumbeke zeer 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 vragen of voorstellen.

Met de ouderraad komen we ongeveer een 3-tal keer per jaar samen om samen 
te vergaderen met de leiding. Dit is tijdens de week zo rond 20.00u. Onze eerste 
bijeenkomst is voorzien eind september. Zou u ook graag deel uitmaken van deze 
fijne groep? Aarzel dan zeker niet om mij te contacteren, U bent van harte welkom!

Vele KSA-groeten !

Kerkhof Filip / filipkerkhof@gmail.com / 0477 40 53 20
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Woordje van 
 ‘t KOLV

’t Kolv staat voor KSA Oud-Leiders Vereniging. Ondertussen 
bestaat het Kolv 21 jaar en telt de vereniging bijna 43 leden, 
allemaal oud-leiders van KSA Rumbeke die na hun ‘pensioen’ 
toch nog geen afscheid willen 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 de toog verzorgen, en de Rolmarathon 
faciliteren. Ook de Kidsrun (5de editie achter de rug) valt onder onze 
organisatie, dit jaar een groot succes met 150 kindjes. 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. 

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 gaan 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 .

Wil je het Kolv contacteren? Stuur gerust een mailtje naar sabbe.tom@
gmail.com of bel naar 0474/44 72 20. 

Groeten,

‘t Kolv  
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Spaghettiavond 
KSA en Chiro  

Rumbeke

Beste ouders, leden, spaghetti liefhebbers, …

Naar goede gewoonte organiseren de KSA en de Chiro ook dit jaar een 
spaghettiavond. Op deze achtste editie kunnen jullie genieten van onze 
buitenaards lekkere spaghetti. We verwelkomen jullie dan ook graag op zaterdag 
12 oktober vanaf 18u30 op het Kerelsplein te Roeselare. Voor slechts 12 euro kan 
een volwassene aanschuiven voor een portie Italiaanse kost, voor kinderen daalt 
de prijs tot 8 euro. Op deze mooie avond is er plaats voor iedereen, ook voor de 
vegetariërs onder ons (9 euro). De kaarten zijn verkrijgbaar bij de Chiro of KSA-
leiding. Hebt u al iets ander gepland? Kan u er door omstandigheden niet bij zijn? 
Niet getreurd! Er is een mogelijkheid om onze overheerlijke saus af te halen op 
het Kerelsplein. Zoals elk jaar zal er ook kinderanimatie zijn. 

Alvast tot dan! 
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Kabouters

Beste kabouters

Enkele dagen geleden waren jullie nieuwe leiders Tobi, kombi, Collette, Bosmans, Warre en 
Reneau in het kabouterlokaal om het helemaal in orde te brengen voor het nieuwe KSA jaar. 
Tijdens onze grote kuis vonden we deze brief gericht aan alle kabouters van KSA Rumbeke.

 Dag kabouters

Tot jullie smurft grote smurf. Ik ben samen met iedereen van het smurfenbos 
nog maar net verhuist naar het rustige Rumbeke. Maar we zitten met een groot 
probleem, toen elke smurf druk bezig was met zijn nieuwe paddenstoel in te richten 
zijn we smurfin uit het oog verloren. 

Toen we ’s avonds een groot feestmaal smurften, dat koksmurf voor ons had 
gemaakt, om onze verhuis te vieren merkte brilsmurf dat smurfin er niet bij was. 
We hebben met elke smurf heel de nacht gezocht. Potige smurf smurfte zelf in 
de grootste boom om zo heel Rumbeke  te zien, maar jammer genoeg smurfte hij 
smurfin niet. Zelf luilaksmurf is uit zijn bed gekomen om mee te helpen zoeken!

We zijn nog steeds aan het zoeken en hebben nog niets gevonden. We hebben zo’n 
vermoeden dat dit het werk is van de kwaadaardige Gargamel! Gargamel heeft 
vroeger al geprobeerd om smurfin te ontvoeren maar deze keer is het hem echt 
gesmurft. We denken dat hij zich samen met zijn kat Azrael en onze smurfin ergens 
schuilhoud. 

We hebben jullie hulp nodig kabouters, we kunnen dit niet alleen. Komen jullie 
allemaal zaterdag 21 september om ons te helpen?

Tot dan

Grote smurf 
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Leiding kabouters

TIBO GHEYSEN 
Dag lieve kabouters,
Leider Tobi spreekt tot jullie. Inderdaad, ook 
dit jaar ben ik weer van de partij. Sommigen 
onder jullie kennen mij waarschijnlijk al een 
beetje, voor de nieuwe leden geef ik straks een 
woordje uitleg over mezelf. Ik begin dit jaar 
aan mijn, jawel, 6de jaar leiding. Na leiding 
te hebben gegeven aan kabouters, knapen, 
jonghernieuwers en piepjongknapen, kom ik terug terecht bij 
de leukste ban van allemaal.
Mijn echte naam is Tibo Gheysen, niet MegaTobi moesten sommigen 
onder jullie dit denken. Natuurlijk woon ik in het leukste dorp van heel 
België, RUMBEKE! Jullie mogen mij altijd een briefje of een tekening 
sturen op het adres Karel de Ghelderestraat 6, 8800 RUMBEKE! 
Tegenwoordig ben ik ook helemaal mee met alle nieuwste hypes. Daarom 
kunnen jullie mij dus ook bereiken op het nummer +32477044620 of via 
tibo.gheysen@gmail.com, maar enkel als jullie iets heel dringends te 
hebben vertellen. 
Ik woon nog steeds thuis samen met mijn hond Fidel, een echte kastart. 
Ah, en niet te vergeten natuurlijk, mijn ouders en mijn zus lopen ook 
ergens rond in mijn huis. Mijn hobby’s zijn uiteraard KSA, maar ik ben 
ook super geïnteresseerd in alles wat met sport te maken heeft. Op dit 
moment ben ik studerende, daarom heb ik zeker en vast nog wat tijd om 
jullie een leuke zaterdagnamiddag te bezorgen.
Ondertussen heb ik ook al ontdekt wie mijn medeleiders en ik kan alvast 
zeggen dat wij een heus topteam zijn. Samen met mijn 5 andere leiders 
maken we er ongetwijfeld een fantastisch jaar van. Ik hoop dan ook dat 
de nieuwe leden onder jullie zullen vetrokken zijn voor een lange KSA-
carrière. In de wandelgangen heb ik gehoord dat er iets niet pluis is bij 
onze smurfen, hopelijk loopt dat maar goed af! Met jullie hulp kan dat ook 
niet anders.
Ik hoop jullie alvast te mogen ontmoeten op onze startdag.
Ik hoop dat ik nog een beetje kan slapen want ik vind het nu al zeer 
spannend!
Tot dan!
Leider Tobi
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KAMIEL COLETTE 

Hallo Kabouters 

Vandaag vertel ik jullie het verhaal van een jongen 
genaamd Kamiel Maarten Collette, ook bekend als 
leider Collette.

Op 16 april 2000 zag hij voor het eerst het 
daglicht, vele jaren gaan voorbij totdat Kamiel 5 jaar is… Hij 
gaat naar de KSA het beste wat hem is kunnen overkomen. Vanaf 
dat moment gaat hij iedere zaterdagmiddag naar de KSA, dit doet hij 
ondertussen al voor 14 jaar. In het begin was hij een kabouter daarna 
een piepjongknaap, jongknaap, knaap, jonghernieuwer en na 10 jaar 
lid was het zover Kamiel Collette wordt leider. Als nieuwe leider start 
hij zijn carrière als leider van de Kabouters nadien was het de tijd aan 
de piepjongknapen en de jonghernieuwers. Nu keert hij terug naar de 
kabouters, de eerste van de KSA. 

Er zijn ook nog veel andere dingen gebeurd in zijn leven. Zoals de 
gewone jongen moest hij naar school. De Verrekijker was eerst aan 
de beurt, toen hij oud genoeg was mocht hij naar het middelbaar. Hij 
koos voor het College in Roeselare waar hij wetenschappen-wiskunde 
heeft gevolgd. Nu gaat hij beginnen aan zijn 2de jaar industrieel 
ingenieur in Gent. Kamiel blijft tijdens zijn leven niet stilzitten. Hij was 
een sportieve jongen, hij zwom, deed aan handbal en voetbal. Dit is 
nu allemaal verleden tijd, maar af en toe gaat hij nog gaan lopen rond 
het Sterrebos.

Dit was ik nog vergeten te vertellen, Kamiel leeft nog altijd bij 
zijn ouders samen met zijn broer en zus op het adres: Louis 
Leynstraat 32, 8800 Rumbeke. Als er nog vragen zijn kan u hem 
altijd contacteren op het nummer 0471 56 15 01 of via mail: 
kamielcollette1@gmail.com .

Tot op Startdag!!!
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JAN STOCKMAN

Dag beste kabouters!
Grote Smurf vroeg me om wat over mezelf te 
vertellen aan zijn nieuwe Smurfen, dus bij deze:
Tot jullie spreekt Jan Willem Louis Stockman, 
oftewel leider Bosmans, Bossy of Bossende. Dit jaar start ik 
mijn 14e jaar in de KSA, mijn vierde jaar als leider. Ik startte dus in het 
eerste leerjaar op vijfjarige leeftijd, samen met enkele vrienden die nu 
ook leider zijn.
Mijn vierde jaar als leider vat ik aan als leider van de kabouters. Na een 
jaar jongknapen en een jaar knapen, besloot ik terug te gaan naar de 
ban waar ik al een keer leiding aan gaf: de kabouters.
Ik zag voor het eerst het daglicht op 29 september 2000, als vierde 
kind in het gezin. Na mij kwam nog mijn broer Willem, die momenteel 
in de jonghernieuwers zit. Naast mijn drie zussen hebben we nog een 
hele boel ongedierte rondlopen bij ons thuis, namelijk drie kippen, twee 
schapen, drie katten en een hond genaamd Lucy.
Tijdens het middelbaar versleet ik mijn broek in het Klein Seminarie, 
waar ik Latijn-wiskunde studeerde. Momenteel zit ik in mijn tweede 
jaar Toegepaste Economische Wetenschappen, aan de UGent. Mijn 
favoriete en enigste hobby is natuurlijk KSA.
Indien je me nodig hebt of gewoon een babbeltje wil slaan kunnen jullie 
me bereiken via jan.stockman34@gmail.com of op het nummer nulvie
rhonderdeenenzeventigvierhonderdeneenzevenhonderdachttien. Als ik 
niet in de KSA te vinden ben, kun je me waarschijnlijk thuis vinden in de 
Palfreniersstraat 34.
 
Tot op startdag!
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WARRE VANDAELE

Dag beste Kabouters,
Mijn naam is warre vandaele (17 jaar)en 
vanaf vandaag kan ik met trots zeggen dat 
ik leider ben bij de beste, mooiste en tofste 
KSA van heel belgië. 
Sinds 27 april 2002 vergezel ik mijn 
ouders, zus en kleine broertje in kwadestraat 16A. Na 
een jaar de geuren en kleuren van thuis op te nemen ging ik voor 
het eerst naar school. Ik startte mijn carriere in De Verrekijker en 
ging daarna naar het Klein Seminarie Roeselare waar ik nu mijn 
6de en laatste jaar zal afwerken in de richting Wetenschappen-
Wiskunde.
Naast school heb ik natuurlijk nog andere interesses, als je die 
wil weten dan is dat niet moeilijk om het antwoord te kennen 
want ik ben nen babbelaar die graag mensen aan het lachen 
maakt.
Naast de KSA, ben ik ook nog een hevige supporter van de 
beste ploeg van het land Club Brugge, maar wat is er nog 
leuker dan het supporteren? Zelf voetballen natuurlijk! Ik ben 
heel mijn leven lang aanvaller geweest bij de ploeg van ‘t stad 
ksv rumbeke en heb daar veel plezier beleefd, maar sinds dit 
jaar kon ik dit niet langer combineren met mijn favoriete hobby. 
De KSA! Sinds vorig jaar ben ik begonnen met zwemmen en zo 
kan ik er dus voor zorgen dat ik in topconditie ben om het hele 
jaar met jullie te ravotten. Ik kijk er naar uit om er samen met 
jullie een fantastisch jaar van te maken en zo een goede start te 
nemen als nieuwe leider van KSA torrewachters Rumbeke
Voor verdere vragen vragen kan je mij altijd bereiken via het 
nummer 0496 33 00 24 of via het email adres warrevandaele@
live.beIk verheug me er al op jullie te zien op startdag en dan 
zullen we er samen met alle kabouters het beste jaar ooit van 
maken!

Leider Warre Vandaele
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RENEAU DEVOS

Hoi piepeloi! 
Mijn naam is Reneau Devos, ook wel bekend 
als brüno.
Dit is m’n eerste jaar als leider, als eerste groep geef ik leiding aan 
de kabouters. Ik doe dit niet alleen, samen met kombi, tobi, warre, 
bosmans en collette.Ik zal me eventjes voorstellen hé..
Ik ben geboren op 25 februari 2002 te Roeselare. Ik woon te 
rumbeke namelijk de izegemsestraat dus echt niet ver van de KSA. 
Namelijk de plaats waar ik al 11 jaar (bijna) iedere zaterdag vertoef.
Ik volg film, montage en beeld dit in het KTA van brugge.Ik verlang 
al om leiding te geven aan de jongste groep, dit vind ik ook de 
belangrijkste groep want ik heb daar ook mijn beste vrienden leren 
kennen en daarmee kan ik nu dit jaar een nieuw deel van mijn KSA-
verhaal beginnen.
Ik hoop dat jullie talrijk aanwezig zullen zijn op de startdag. Ik doe 
alleszins al mijn best om het tofste jaar te maken dat jullie ooit zullen 
mee maken...
tot op startdag!!
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MATTHIJS DE LOMBAERDE 

Dag kabouters!!!!!!
Tot jullie spreekt leider Kombi, jawel dat lees 
je goed de enige echte Kombi. Velen van jullie 
zullen mij waarschijnlijk al kennen maar toch 
stel ik me even voor.
Zo’n 6 887 dagen geleden werd ik geboren 
in het stedelijk ziekenhuis te Roeselare als “Matthijs Luc De 
Lombaerde”. Bijna 19 jaar later heb ik het geluk aan jullie, de 
kabouters, leiding te mogen geven. Elke zaterdag zal ik er 
staan om met jullie beestig leuke activiteiten te beleven.
Maar jullie vragen zich waarschijnlijk af wat doet die Kombi 
toch als hij niet in de KSA is? Wel, de weinige tijd die ik niet in 
de KSA spendeer, spendeer ik thuis of in Gent. Mijn nederig 
stulpje is gelegen in de Sterrenstraat nummertje 5. Daar 
woon ik samen met mijn ouders en mijn broer. De tweede jaar 
kabouters zullen hem wel nog kennen mijn broer is namelijk 
Lowie De Lombaerde, beter bekend als “Lombie”. Hij heeft de 
KSA nog maar net verlaten en is nu dus oudleider. Tijdens de 
week zal je mij jammer genoeg niet veel vinden in het prachtige 
Rumbeke want dan ben ik in Gent. Daar zit ik op kot en studeer 
ik Bedrijfsmanagement in de Arteveldehogeschool, dit jaar 
begin ik aan mijn tweede jaar.
Verder moet je misschien nog weten dat dit ondertussen al mijn 
4de jaar als leider is. Na 2 maal piepjongknapen te geven en 
1 maal kabouters ben ik het zeker, de kabouters zijn de beste 
groep ooit! Dit jaar zal dan ongetwijfeld ook weer super zijn.
Als je graag zou weten wat mijn lievelingskleur is of wat mijn 
schoenmaat is kan je mij altijd bereiken op het nummer 0470 
28 63 33 of een mailtje sturen naar matthijs.delombaerde@
telenet.be

Tot op startdag!!!!!
Kombi
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Kalender kabouters

21/09  STARTDAG

28/09  DE ZWARTE SMURFEN

05/10  HET EI EN DE SMURFEN

12/10  DAT MOET JE SMURFEN!

19/10  SMURFENSOEP

26/10  GEEN ACTIVITEIT (PLANNINGSWEEKEND LEIDERS)

02/11  DE OLYMPISCHE SMURFEN

9/11   GELDSMURF

16/11  EEN KUSJE VOOR SMURFIN

23/11  WAAR IS GROTE SMURF? 

30/11  SMURFENPRETPARK

07/12  SMURFENPARADIJS

14/12  GARGAMEL IS VERLIEFD

21/12  KERSTFEESTJE
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Piepjongknapen

Geachte piepjongknapen,

Tot jullie spreken Asterix en Obelix met een uiterst belangrijke 
boodschap!  Heel Europa is reeds veroverd door de Romeinen, 
grootsteden zoals Parijs, Londen, Berlijn, Brugge, Antwerpen en 
Roeselare moesten allemaal op de knieën voor de kwade Romeinen. 
Het volledige Europese vasteland maakt dus deel uit van het grote 
Romeinse rijk! De plaatselijke bevolking heeft niets meer te zeggen 
en de Romeinse keizer mishandelt hen. Wij wouden vermijden dat 
ons prachtige dorp, in het centrum van West-Vlaanderen, Rumbeke 
genaamd ook werd opgeslorpt door de boze en kwaadaardige 
Romeinen. Dat is ons tot op de dag van vandaag steeds gelukt, een 
reden daarvoor is onder andere dat Asterix veel slimmer is dan de 
Romeinen en dat Obelix veel sterker is dan de Romeinen. 

De laatste tijd treden er echter steeds meer problemen op, waardoor 
onze verdediging aan het verzwakken is en de Romeinen met een 
aanval misschien toch Rumbeke zouden kunnen veroveren…. Wij 
willen koste wat het kost vermijden dat ons mooie dorp in de handen 
komt van deze kwade bende, stoute Romeinen. De problemen en 
bijhorende verzwakking die optreden zijn echter zeer ernstig. In de 
eerste plaats neemt de superkracht van Obelix jaar na jaar af. Die 
kracht verkreeg hij door als kind in een ketel met toverdrank te vallen! 
Het zal dus nodig zijn om nieuwe toverdrank te maken, de ingrediënten 
zijn echter zeer zeldzaam en moeilijk te vinden! Daarbij is er vorige 
week ontdekt dat de slimheid van Asterix afneemt. 
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Zijn geniale plannen om de Romeinen weg te houden zullen dus 
in de toekomst minder voorkomen.Om zijn volledige slimheid 
terug te krijgen zal Asterix opnieuw veel geheugentraining 
nodig hebben. In de Rumbeekse straten is ons daarnaast 
ter ore gekomen dat de Romeinen weet hebben van al onze 
verzwakking en een jaar vol zeer zware aanvallen aan het 
plannen zijn. Het werd ons snel duidelijk dat we deze uitdaging 
niet alleen zouden aankunnen…

We bekeken samen wie ons zou kunnen helpen maar deze 
Rumbeekse verenigingen bleken allemaal veel te zwak. Tot het 
moment we aan een vereniging kwamen die blijkbaar ijzersterk 
is, en dat was de KSA natuurlijk! Binnen de KSA vernamen we 
dat de piepjongknapen de allerbeste en sterkste groep waren. 
We dachten direct: ‘Die moeten we hebben!’ Bijgevolg namen 
we contact met jullie leiders en zij zagen het direct zitten mee 
te helpen. Ze lieten ons weten dat de 
piepjongknapen wel nog een korte 
opleiding nodig hadden om te leren 
hun dorp te verdedigen. Daarna 
zouden ze vast en zeker klaarstaan 
om ons te helpen in deze extreem 
zware en moeilijke opdracht. We 
rekenen op jullie hulp, want alleen 
halen we het niet!

Tot gauw,

Asterix, Obelix en jullie leiders 
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Leiding piepjongknapen

MAXIME GONTIER 

Hallooo,
Hier spreekt leider Maxime ofwel leider “Xime” voor 
de meeste onder jullie zal die naam wel bekender 
in de oren klinken. Het is namelijk al mijn 5de jaar 
leiding in KSA Rumbeke. 
Dit jaar geef ik voor de tweede maal leiding aan de 
piepjongknapen. In mijn 2de jaar als leider heb ik 
ook aan deze ban leiding gegeven, dat vond ik super tof 
daarom heb ik gekozen om dit jaar opnieuw leiding te geven aan 
deze ban. 
Mijn hobby is natuurlijk KSA waar ik pas ingegaan ben als 
jongknaap. Hiervoor heb ik allerlei sporten geprobeerd zoals 
tennis, voetbal, turnen maar deze bevielen mij niet. Ik wou eens 
iets nieuws proberen en deed eens mee aan de startdag van 
de KSA en dit beviel mij direct en vanaf dan is mijn KSA carrière 
gestart. 
Ik ben geboren op 23 juni 1999 in het ziekenhuis van Roeselare 
waar ik 3 weken heb moeten verblijven voordat ik naar huis 
mocht gaan met mijn ouders. Ik woon al heel mijn leven in de 
Oudstrijderslaan 23 te Rumbeke samen met mijn ouders, mijn zus 
die in de Chiro van Rumbeke zit, een hondje genaamd Coco en 
nog een paar vissen die momenteel in de vijver rondzwemmen, er 
is dus altijd leven in huis. 
Momenteel breng ik veel tijd door in de Vives in Kortrijk waar ik de 
richting Business Management & Entrepreneurship studeer. 
Wil je mij een vraag stellen mag je zeker een belleke geven op 
het nummer 0474/13 22 85 of kan je me een mailtje sturen op mijn 
e-mail adres gontier23@gmail.com 
Hopelijk tot op startdag en zeker tot op de eerste activiteit!!
Groetjes
Leider Xime
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RUBEN VANHULLE 

Dag pieps!

Dit jaar ben ik, Ruben Vanhulle, ook wel bekend als 
DVH (derde vanhulle) jullie nieuwe leider. Ik ben 
al lid van de tofste jeugdbeweging van België sinds de 
kabouters en begin nu aan mijn 13de jaar KSA Rumbeke. Jullie mogen 
jezelf gelukkig prijzen aangezien jullie het tofste jaar tegemoet gaan. Dit 
wordt mijn 2de jaar als leider. Goed, voor degene die mij niet zo goed 
kennen heb ik een beetje meer info. Ik heb 2 broers; KVH en VH. Beiden 
kan je vinden bij ‘t kolv. Naast mijn allergrootste hobby (ksa natuurlijk!) 
ga ik dit jaar terug beginnen met basketbal bij bbc wytewa. Ook eet ik 
zeer graag lekkernijen, je kan het ook wel een hobby noemen. 

Ik ben in juni 2019 afgestudeerd in de VMS aan de richting economie-
moderne talen. Dit jaar ga ik een nieuw hoofdstuk tegemoet namelijk 
studeren aan de universiteit van Gent. Je kan me vinden in de sint-
blasiusstraat 23 vlakbij een handvol andere leiders zoals steven, 
Brackx, Verstrasse en Tobi. Ik ben dolenthousiast om het werkjaar te 
starten en jullie een zot jaar te geven. 

Ik ben bereikbaar op het nummer 0494775221 en moest je een mailtje 
moeten sturen kan dit naar vanhulle.ruben8800@gmail.com. 

Tot op de startdag!

DVH
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JAN VERSTRAETE
Dag allerbeste, leukste, tofste piepjongknapen

Voor ik me introduceer kan ik jullie al iets verklappen 
over het komende jaar…. We gaan er het beste KSA jaar 
ooit van maken! Nog een zekerheid die ik jullie al kan 
verklappen, is dat de piepjongknapen weer de tofste 
groep van KSA Rumbeke en ver daarbuiten zullen zijn! 

Nu vraag je je misschien af wie die leider is die jullie al 
deze interessante informatie aan het vertellen is? Wel, ik ben Jan 
Verstraete of in de KSA soms ook wel Verstraße of Straatje geheten. Volgend 
jaar zal ik voor het tweede jaar in de leiding staan. Na een jaartje jongknapen 
leek het me ideaal om over te schakelen naar de allerbeste groep, de pieps! 

Voor ik verder ga, zal ik jullie nog een geheimpje vertellen. Ik vind de 
piepjongknapen namelijk stiekem de tofste groep van de KSA! Goed, dat was 
genoeg lof voor de pieps. Nu even een verhaaltje over wie of wat ik ben. Op 2 
augustus 2001 werd de wereld een beetje beter, ik werd namelijk geboren. Ik 
woon samen met mijn beide ouders en zus, die volgend jaar leidster zal zijn in 
de Chiro van Rumbeke (maar de KSA is uiteraard VEEEL beter!), in de Sint-
Blasiusstraat 21 in Rumbeke. 

Ik zal daar volgend jaar, tijdens de week, echter niet veel meer vertoeven, 
omdat ik op kot ga in het verre Leuven. Daar zal ik toegepaste economische 
wetenschappen studeren aan, uiteraard, de KU Leuven. In het weekend zal ik 
wel thuis zijn in Rumbeke, maar natuurlijk niet op zaterdagnamiddag, want dan 
is het tijd voor de KSA.

Zowel nu als vroeger is de zaterdagnamiddag voor mij hét moment van de 
week. Tot voor kort had ik naast de KSA, die natuurlijk altijd op één stond, 
nog een hobby. Die hobby was toneel spelen. Vorig jaar studeerde ik hierin 
af, alsook ik op school afstudeerde. Het is me een wonder hoe me dat gelukt 
is, maar ik behaalde het diploma humane wetenschappen in het college van 
Izegem. 

Zo, dat was een hele boterham. Ohja, één van mijn lievelingsgerechten 
is trouwens een boterham met echte West-Vlaamse of zelfs Rumbeekse 
‘bjeenespe’. Genoeg geleuterd, tot slot heb ik nog een boodschap voor de 
pieps. Xime, DVH, Lorre, Laconte, Cuvelier en ik zullen er voor jullie een 
prachtig jaar van maken, mag ik jullie dan ook vragen om massaal af te komen 
op startdag? Hoe meer zielen, hoe meer vreugd is namelijk mijn levensmotto!

Tot op startdag!

Verstraße out
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LOUIS LACONTE

Een goeiedag aan alle toffe leden van de met voorsprong 
beste en leukste KSA van het land, en natuurlijk ook aan 
alle ouders.

Mijn naam is (Louis) Laconte. Dat je mij nog niet zo goed 
kent daar verschiet ik niet van. Ik start namelijk dit jaar 
mijn eerste jaar als leider. (Hier heb ik al sinds de kabouters 
naar uitgekeken.) Daarom denk ik dat ik mezelf best al eens kort 
voorstel. Zo komen jullie al wat meer over mezelf en over wat ik leuk vind te 
weten.

Voor mij begon het allemaal 17 jaar geleden op 21 juni 2002 in het stedelijk 
ziekenhuis van Roeselare. Mijn hobby’s zijn natuurlijk KSA, waar ik al van 
in het begin lid van ben, voetbal was er ook een van, tot vorig jaar heb ik 
in KSV Rumbeke gespeeld samen met vele van de andere nieuwe leiders. 
Uiteraard heb ik voetbal laten vallen om mij volledig te kunnen focussen op 
de KSA. Ik deed vroeger ook nog tennis en dictie. Als ik nog tijd over heb 
zet ik graag eens een stapje in de wereld met mijn vrienden, ook hou ik er 
van om eens rustig een mooie film te kijken of muziek te luisteren.

Net zoals velen van de andere leiders zit ik ook in het Klein Seminarie te 
Roeselare. Hier studeer ik economie en moderne talen, op 2 september 
ben ik begonnen aan mijn 6de en laatste jaar in het middelbaar. Ik woon in 
de kwadestraat 54 te Rumbeke met mijn ouders en jongere broer. Je kan 
me altijd bereiken op mijn gsm nummer 0479461790 of via mijn e-mailadres 
louis@laconte.be

Ik kijk er zeker al naar uit om samen met de andere leiders en natuurlijk de 
Pieps er een spetterend jaar van te maken.

Daarom hoop ik dat jullie talrijk aanwezig zullen zijn op de startdag, zo kan 
ik jullie ook al beter leren kennen en kunnen we het jaar goed starten! Tot 
dan!

Laconte out.
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LORENZ DESLOOVER

Beste pieps,

Mijn naam is Lorenz Desloover of door anderen 
ook wel aangesproken als leider Lorre.

Dit jaar ben ik een van jullie nieuwe enthousiaste 
topleiders. 

Nu even wat interessants over mezelf. Ik ben 17 jaar jong, ik 
studeer aan het Klein Seminarie te Roeselare waar ik mijn laatste 
jaar heb aangevat. Hier houd ik mezelf bezig met wetenschappen 
en moderne talen. Ik woon in Rumbeke -> Schaapsstraat 36. (Altijd 
welkom) Hier woon ik met mijn ma en mijn zus die trouwens leidster 
is in de Chiro van Rumbeke. Ik heb dezelfde hobby als elke andere 
KSA-leider. KSA !!!  Jammer genoeg heb ik wel mijn andere hobby 
voetbal moeten opgeven, maar ik ben blij dat ik de keuze heb 
gemaakt. Ook luister ik graag muziek en kijk ik nu en dan eens een 
Netflix serie.

Dit jaar wordt mijn eerste jaar als leider en het belooft het leukste 
jaar ooit te worden! Logisch als je kijkt wie er allemaal jullie leiders 
zijn. Ik kijk er enorm naar uit. Hopelijk jullie ook. Neem zeker al jullie 
vriendjes mee naar startdag.

Tot snel!

Lorre

(PS. Ouders kunnen mij altijd bereiken via dit nummer -> 
0471445784 of kunnen mij een mail sturen via lorenz.desloover@
telenet.be)
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MICHIEL CUVELIER

Hallo lieve pieps
Ik ben Michiel Cuvelier, 17 jaar en geboren en 
getogen in Rumbeke city. Ik leef er gelukkig 
samen met mijn schatten van ouders en lieve 
zus. Mijn twee grootste zussen zijn al het huis uit.
Maar nu genoeg over mijn gezinnetje, laten we overgaan naar 
interessantere deel namelijk mezelf!
Ik startte mijn carrière in de verrekijker en zit nu al 5 jaar in het 
Klein Seminarie te Roeselare, waar ik momenteel wetenschappen 
moderne talen studeer. Heel deze periode was/ben ik een fervent 
lid van de tofste jeugdbeweging van Vlaanderen en omstreken: 
KSA Torrewachters Rumbeke!
Naast de KSA heb ik al heel mijn leven lang gevoetbald bij de 
ploeg van ’t stad namelijk KSV Rumbeke, met mijn vrienden ging 
ik elke zaterdagochtend met plezier een wedstrijd gaan spelen. 
Ik speelde ook tennis in mijn jonge jaren en pakte dit dan ook erg 
serieus. De bekers in mijn toernooienkast zijn niet te overzien. 
Toch heb ik deze millioenencarrière aan mij laten voorbij gaan 
door mijn grote passie voor de KSA! 
Ik start dit jaar als leider bij de meest stoere groep van allemaal: 
de pieps. Dit is iets waar ik lang naar uitkeek en nu gaat die 
jongensdroom eindelijk in vervulling. Ik kijk erg uit naar een 
wonderbaarlijk jaar met jullie allemaal en mijn collega-leiders!
Voor verdere vragen kunnen jullie mij zeker een bezoekje komen 
brengen op het adres Hoogstraat 39  of stuur me een berichtje 
op het nummer 0468229129
Tot op startdag lieve pieps en breng maar veel vriendjes mee! 
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Kalender piepjongknapen

21/09  STARTDAG

28/09  DORPSVERDEDIGERS IN OPLEIDING

05/10  HET HEMELSE WATER

12/10  ASTERIX EN ZIJN VRIENDEN 

19/10  HET GEHEIM VAN DE TOVERDRANK

26/10  GEEN ACTIVITEIT (PLANNINGSWEEKEND LEIDERS)

02/11  EEN INDRINGER

9/11   ROMEINEN IN ZICHT

16/11  LEKKER SNOEPEN MET OBELIX

23/11  EEN ONGEWENSTE GAST

30/11  ASTERIX ONTDEKKING

07/12  DE REUZACHTIGE VOOBEREIDING 

14/12  DE GROTE AANVAL

21/12  KERSTFEESTJE
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Jongknapen

 Nu de vakantie bijna gedaan is zijn jullie leiders al volop 
bezig met de voorbereiding om het nieuwe KSA jaar van 
start te laten gaan. We hadden onze activiteiten al mooi 
klaar gelegd en er was al nieuw materiaal aangekocht 
zodat het nieuwe KSA jaar weer op en top zou zijn. Helaas, 
toen we de dag erna nog eens samenkwamen bekroop de 
angst ons. De ruiten van het lokaal waren ingeslagen onze 
deur was ingebeukt. Toen we voorzichtig naar binnen 
liepen zagen we dat heel ons lokaal overhoop gehaald 
was. Al onze activiteiten waren weg, de geldkas was 
leeggeroofd en al onze dierbare bezittingen waren weg. 
Toen we op de muur een zwart/rood symbool zagen waarin je met enige verbeelding 
een stropdas in kon zien, wisten we meteen hoe laat het was…

Ons vermoeden werd bevestigd toen de Chiro en de Scouts met hetzelfde verhaal 
afkwamen. Ook hun lokalen waren leeggeroofd en beide hadden hetzelfde symbool 
gezien. Dit kon maar één iets betekenen: De maffia bende van Don Plastron en El 
Mascarpone waren terug om Rumbeke City onveilig te maken. 

 Hun families, de Plastrone en Mascarpone, zijn berucht voor het inpalmen van kleine 
steden waaruit weinig tot geen weerstand kan komen. Deze keer is Rumbeke City 
aan de beurt en wij zijn niet van plan om zonder een gevecht onze prachtige stad 
af te geven. Helaas hebben wij, de Torriwachti onze beste jaren gehad en zijn we 
langzaamaan aan het uitbloeien. Van de 
Scouts en de Chiro mogen we ook niet 
veel hulp verwachten, lafaards als het zijn 
hebben ze hun boeltje gepakt en zijn ze 
gevlucht naar het verre Roeselare. 
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Wij, de Torriwachti, zijn de enige hoop om Rumbeke te redden 
van deze criminele maffiosi. Helaas blijft slechts 6 man over van 
de befaamde familie van weleer : Buzze, Viaene, Matthijs, Wafels, 
Zwansen en Blondeel Torriwachti. Wij, de 6 laatste erfgenamen van 
de Torriwachti, zijn dan ook dringend opzoek naar nieuwe rekruten 
om onze familie te versterken, zodat we de Plastrone en Mascarpone 
voor eens en altijd uit Rumbeke City  kunnen verdrijven en onze  
familie weer zijn verloren glans terug kunnen geven.

 We hebben tijdens de vakantie niet stil gezeten en hebben al enkele 
plannen op tafel gelegd en besproken. Zo hebben we een plan om 
de dochter van Don Plastrone, Bella Mozarella, te ontvoeren tijdens 
haar wekelijkse zaterdagnamiddag wandelingen in het sterrenbos. 
Ook aan een spion hadden we gedacht, maar dat lijkt ons zeer gevaarlijk en 
bovendien zouden ze ons veel te snel ontmaskeren.
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Leiding jongknapen

RUBEN BLONDEEL
Helaba lieve jongknaapjes,

Mijn naam is Ruben Blondeel, maar als jullie braaf zijn 
mogen jullie me ook Blondie noemen. Aangezien dit 
mijn 4de jaar als leider is zullen jullie me vast wel al een 
paar keer hebben kunnen bewonderen in de KSA. Maar 
wie ben ik juist, wat drijft mij en waar kom ik vandaan?

Ik ben geboren op 20 maart 2000 en dat toeval brengt dat 
mijn verjaardag dit jaar opnieuw op 20 maart zal zijn. 

Naast een vader, een moeder, een stiefvader en stiefmoeder heb ik ook nog 
enkele andere vreemde schepsels lopen hier thuis. Even een opsomming 
: 4 katten (Jack, Chess, Duvel & Tripel), 2 konijnen (Poef en Pruts),1 hond 
(Sammy), enkele kippen (de familie Sloefkes, mr. Haan en de uit een ei 
ontstaanden), 3 geiten (Christoffel, Kartoffel en Pantoffel),2 vijvers vol met 
vissen (Blub & Co) en een zus.

Elke zaterdag kunnen jullie me aanschouwen in de KSA, maar moesten jullie 
niet zo lang kunnen wachten kan je me altijd een bezoekje brengen op 1 van 
mijn 2 woonplaatsen : Skaldenstraat 29 (Roeselare) of  de Roeselaarsestraat 
135 (Ardooie). Maar als je geen zin hebt om deze kilometers te overbruggen, 
kan je me ook bereiken via het nummer 0471423464 of via een mailtje naar 
ruben.blondeel@hotmail.com

In mijn vrije tijd lees ik wel graag eens een boek, kijk ik een film, luister ik  
muziek, speel ik ‘wat’ op mijn PS4/computer of aanschouw ik mijzelf in de 
spiegel, maar het liefst van al breng ik mijn tijd door in de KSA! 

Dit jaar heb ik samen met mijn medegeleiding de eer om leiding te geven 
aan jullie, de Jongknapen van KSA Rumbeke. Wij hebben er al vast zin in om 
er een bestig jaar van te maken. Jullie ook?

Tot op de startdag!

Blondie out!
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VICTOR WYFFELS

Hey hoy. Leider Wyffels hier. 

Proficiat! Jullie hebben dit jaar de eer om mij, leider 
wafels, tot jullie favoriete leider te benoemen. 

Julllie mogen dit KSA-jaar, vanaf nu, het leukste 
jaar ooit noemen. Samen met leider Hanssens, 
Buzze, Blondeel, Viane en Mathijs maken we er 
een top jaar van! 

Maar even genoeg over de ksa. Nu wat meer over mij. Mijn 
volledige naam is Victor Wyffels. Ik ben 18 jaar en woon samen 
met mijn mama en papa, en mijn zus in de Mandellaan 497. 
Volgend jaar mag ik, eindelijk, beginnen aan mijn hogere studies. 
Ik ga op kot in Gent waar ik bedrijfsmangement zal leren aan de 
Artevelde Hogeschool. KSA is natuurlijk mijn grootste en favoriete 
hobby. Maar naast KSA heb ik natuurlijk ook andere hobby’s  en 
interesse’s zoals films en series kijken.

Als leider van de jongknapen (leukste ban ter wereld) is het 
natuurlijk belangrijk om altijd beschikbaar te zijn. Daarom deel ik 
graag volgende contactgegevens. Je kan me altijd bereiken via 
mijn gsm: 0471 39 81 33 of jullie kunnen me een mailtje sturen 
via mijn e-mail adres: victorwyffels@hotmail.be

Ik hoop jullie allemaal te zien op de startdag!

See you there!
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ARHTUR HANSSENS

Dag beste jongknapen, 
Volgend jaar zullen jullie leiding krijgen van niemand 
minder dan mezelf, namelijk leider Arthur Hanssens. 
Mijn volledige naam mogen jullie eigenlijk zo vergeten. 
In de KSA spreekt iedereen mij aan met “Zwanssens” of 
“Hanssens” waarbij die laatste mijn lichte voorkeur krijgt. Ik begin aan 
mijn tweede jaar als leider in de KSA en sta te trappelen om dit met 
de jongknapen te doen na een geslaagd jaartje bij de kabouters. 
Sommigen onder jullie zullen mij wel kennen, maar weten jullie wel 
echt wie leider Hanssens is? Ik zal wat meer over mezelf vertellen 
zodat we het jaar goed kunnen inzetten. Ik heb vorig jaar mijn 
middelbare studies afgewerkt in de VMS te Roeselare. Volgend jaar 
trek ik naar Gent om er (hoogstwaarschijnlijk) Handelswetenschappen 
te studeren. Ik doe natuurlijk veel liever andere dingen dan naar 
school gaan. Mijn grootste hobby is natuurlijk KSA (die van jullie 
toch ook?). Naast de KSA is sport ook een groot deel van mijn leven. 
Zowel het zelf sporten en het kijken ernaar is voor mij een dagelijkse 
bezigheid. 
Nu jullie me al wat beter kennen zou ik graag wat praktische zaken 
meegeven. Fanmail kunnen de jongknapen altijd sturen naar de 
Bergstraat 29 in (je raadt het al) RUMBEKE!!. Ik woon er samen 
met mijn ouders, een oudere zus en een jongere broer die ook lid 
is van de KSA. Verder kunnen jullie me altijd bereiken op mijn gsm 
nummer +32499727231 of via een minder actief emailadres arthur.
hanssens.1@gmail.com. 
Tot op Startdag!
Leider Hanssens
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LARS VIAENE

Elk een goede dag jongknapen,

ik ben leider Lars Viaene, je mag me altijd ook Voane 
noemen, en start dit jaar mijn eerste jaar als leider. Ik 
kijk er al lang naar uit om jullie elke zaterdagmiddag te 
vermaken in de KSA. Maar voor we aan dit epische jaar gaan starten 
moet ik wel eerst iets meer vertellen over mezelf en m’n interesses.

Eerst en vooral is KSA natuurlijk mijn favoriete hobby waar ik al 11 jaar (bijna) 
elke zaterdagmiddag heb komen plezier maken.Naast KSA heb ik ook altijd 
gevoetbald bij ksv Rumbeke maar dat heb ik gestopt om leider te kunnen 
worden, maar natuurlijk blijf ik wel graag een balletje trappen.

Naast het voetballen zelf ben ik ook een fanatiek supporter van de beste 
ploeg ter wereld, natuurlijk niemand anders dan FC Barcelona, nee grapje 
Club Brugge natuurlijk.Wanneer ik thuis ben, luister ik vaak muziek en liefst 
naar een beetje rap of snellere muziek met een goeie beat.

Ik ben geboren op 22 oktober 2002 in Roeselare en heb al altijd in Koestraat 
25 te Rumbeke gewoond.Ik woon daar samen met mijn ouders en mijn twee 
broers die ook altijd al in de KSA hebben gezeten, het is er dus altijd wel 
gezellig thuis (en genoeg kabaal).Dit jaar start ik aan mijn zesde jaar in het 
Klein Seminarie waar ik de richting wiskunde wetenschappen volg.

Als je mij nog voor de een of andere reden nodig hebt, kan je me altijd 
bereiken op mijn e-mail larsviaeneson@gmail.com of via gsm op het nummer 
0497 67 14 12

Ik verwacht jullie allemaal op de startdag en alle activiteiten doorheen het 
jaar.

Tot dan,

Voane
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MAARTEN BUYSE

Juuuuww dag beste ouders & KSA’ers,

Ik ben 1 van de nieuwe leiders, leider “buzze”

Jullie weten waarschijnlijk nog niet veel van mij, 
maar dat komt nog wel. Ik ga mezelf al even kort 
voorstellen. Ik ben Maarten Buyse, ik ben 17 jaar 
en ik woon samen met Bartel (ook KSA’er) Paulien en mijn ouders in de 
Ruiterijstraat nr.2 in Rumbeke. Ik ga volgend jaar naar het 6de middelbaar 
in het Klein Seminarie waar ik economie-moderne talen studeer. Ik ben 
nen enthousiaste sociale dwerg die het liefst zijn tijd samen met zijn maten 
doorbrengt en waar kan je dat het beste doen?? In de KSA NATUURLIJK! 
Ik ben zeer sportief. Ik heb een mooie tijd beleefd bij de voetbalploeg KSV 
Rumbeke, maar voetbal heb ik helaas moeten laten vallen. Ik ben een 
fanatieke supporter van de beste ploeg van België, Club Brugge. Als ik 
meedoe met een spel weten ze van mij dat ik zeer competitief ben en ik 
niet zo goed tegen mijn verlies kan. Ik speel ook saxofoon. Als ik tijd heb 
speel ik ook graag eens op de PlayStation met mijn vrienden of kijk ik films. 
Muziek luister ik elke dag, ik kan niet echt zonder. Bij lekker eten kan je 
altijd een glimlach op mijn gezicht zien.

Ik mag met veel plezier zeggen dat ik volgend jaar leiding mag geven 
aan de jongknapen. (Yes thema mafiaaa) Ik weet nu al dat we er een 
onvergetelijk jaar van gaan maken! 

Ik zie jullie binnenkort op de startdag!

Tot dan!

Buzze out 
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MATHIJS  ROSSEEL 

Dag beste jongknapen,
Ik ben Mathijs Rosseel en vanaf dit jaar zal 
ik leiding geven aan jullie. Het komende jaar 
zal er zeker eentje worden om niet te vergeten 
samen met; Blondeel, Zwanssens, Wafels, Buzze en 
Viaene, zal ik van jullie tijd in de KSA een zeer aangename 
periode maken!!
Nu me best even voorstellen, ik studeer Marketing & 
Ondernemen in de Burgerschool. Ik ben geboren op 19 maart 
2002 in Kortrijk. Ik startte mijn periode in de KSA als kabouter, 
maar toen was het nog niet echt mijn ding. Doorheen de jaren 
wou ik mijn passie voor de KSA verder zetten en ben ik bij de 
jonghernieuwers opnieuw begonnen. De 2 laatste jaren als lid 
heb ik mij rot geamuseerd met mijn beste vrienden. Mede door 
hun heb ik ervoor gekozen om leiding te geven aan jullie. In 
het begin zal het wel nog eventjes wennen zijn, maar door mijn 
medeleiding komt dat zeker goed!
Genoeg gepraat over mezelf, nu is het aan jullie om je te 
bewijzen als lid hoe leuk het wel niet kan zijn in de KSA. Ik zie 
het al zitten, jullie ook?

Tot op startdag!
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Kalender jongknapen

21/09  STARTDAG

28/09  EL WIE? 

05/10  TORRIWACHTI REKRUTEERT

12/10  CRIME SCENE 

19/10  GEVAARLIJK WERK

26/10  GEEN ACTIVITEIT (PLANNINGSWEEKEND LEIDERS)

02/11  MOOI EN MEEDOGENLOOS

9/11  EL MASCARPONI OP DE VLUCHT 

16/11  KIDNAPPEND

23/11  DON PLASTRON MOET DE DAS OM

30/11  WIE NIET SLIM IS MOET... 

07/12  DUBBELSPION

14/12  THE WAR BEFORE WINTER

21/12  KERSTFEESTJE
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Knapen

Gegroet knapen of mogelijke K3, 
Zoals je het wel hebt gehoord zijn de nieuwe K3’s het al bijna beu, daarom 
zoekt Gert Verhulst direct al zijn nieuwe groep. Deze keer wilt hij het eens 
anders doen. Hij zoekt dus 3 nieuwe K’s (Knapen), aan de hand van een jaar 
observatie komen we te weten wie er de nieuwe K3 groep zal zijn. Er zijn 
wel verschillende testen die jullie gaan moeten doen,t zoals zingen, dansen 
en zelfs catwalks. Maar die dingen komen er nog! 
Wees maar gereed, want elke week wordt er een nieuwe K3 trio gekozen 
die grote voordelen zullen krijgen in de volgende activiteit. Doe dus zeker 
je best vanaf het begin van het jaar zodat je op het eind van het jaar met de 
naam en eer van een echte K3-er kan rondlopen! 
Wij kijken er alvast naar uit!
WELKOM TOT 
“Do you think you are K3 got talen factor?!?! - 2019 - knapen editie” 

De Jury, 
Pêchn, Maartje, Wallican, Smetn, Obi 
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Leiding knapen

JEROM WALLICAN

Gegroet,
Hier heer Wallican, 
Ik stel me even voor, heel kort maar 
krachtig. Details van me zal je wel te weten 
komen als je naar superawesome activiteiten komt! Ik heb 
al 19 jaar versleten en zit nu 13 jaar in de KSA.
Ik zit ook op school, uiteraard, ik studeer Cinematografie in 
het Ritcs Brussel. Door mijn creatieve richting zal je dus altijd 
originele activiteiten krijgen en daardoor zal je me dan ook 
af en toe eens met een camera zien wandelen om de lollige 
momenten vast te leggen die jij en je vrienden meemaken. Pas 
maar op dat je braaf bent, want mijn camera en ik, zien alles!
Ik had ook een andere hobby, namelijk voetbal. Voetballen 
doe ik niet meer in een vereniging, maar ik trap soms nog 
eens een balletje voor het plezier. Onderschat mijn kunsten 
dus niet! 
Maar daarnaast kunnen jullie me 24/7 bereiken op mijn 
telefoonnummer  0492/55.45.43 en mijn nederig stulpje staat 
ook altijd open voor u. Die is gelegen in de Hoogstraat 154 te 
Rumbeke (over Café Mango voor de kenners).
Toedels en tot op de startdag vrienden!          
 Muchos kisses Wallican 
–xxx-



 37 

THOMAS DELPUTTE

Beste Knapen

Na mijn buitenlandse ervaring in Brazilië ben ik de 
Nederlandse taal wat verleerd. Af en toe sluipen er hier 
en daar nog wat woorden Portugees in mijn zinsbouw, desculpa.. 
Om het reïntegratieproces in dit Belgenland te bevorderen, heb ik een 
nieuw Facebookaccount aangemaakt, muito legal néh? Mijn naam klinkt 
nog steeds Thomas Delputte, al mag je me steeds Pêchn noemen. Naar 
gringo luister ik -na 5 maand in het buitenland- jammergenoeg ook. 
Gelukkig ben ik na die tijd ook meer bronzeado dan te zien is op mijn 
huidige profielfoto. Nemen jullie gerust calmamente mijn profiel eens 
door, al heb ik nog veel meer te vertellen dan hier te lezen staat. Elke 
sábado à tarde* afkomen is dus de bedoeling!

Ciao ciao!
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MARTIJN VANDERSCHELDEN

Dag knapen,
Ik ben Martijn Vanderschelden en dit jaar ben ik 
één van jullie 5 leiders.Op de 2de dag van de 
2de maand in het jaar 2000 speelde het kleine 
schoppertje niet langer verstoppertje en kwam ik 
naar buiten.
Nu een kleine 20 jaar later zal ik beginnen bij onze KSA al beginnen 
aan mijn 4de jaar als leider.De eerstejaars zullen mij misschien nog 
wel een beetje kennen als leider Mwoartn toen ik tentijde leiding 
gaf aan hun als piepjongknaapleider. Voor de anderen ben ik 
waarschijnlijk een nobele onbekende, daarom stel ik mijzelf snel 
nog even voor.
Woonplaats:   door de week: GENT
    in het weekend: RUMBEKE
Ouders:    2
Broers/zussen:  1 zus
Kinderen:   nog geen
Positieve eigenschap: met mij altijd plezier op de eerste rij
Mindere eigenschap:  ik lijk op mijn vader (maar de dokter   
    zegt dat het goed komt xs)
Favo muziek:   Raymond van het Groenewoud –   
    Liefde  voor muziek
Lievelingseten:  Alles wat uit de zee komt
Dit wil ik graag worden: Baas van mijn personeel

Ziezo hopelijk weten jullie nu al een stuk meer over mij, maar 
mochten jullie toch nog iets willen weten kan je mij gerust bellen op  
0494 110 229.
Tot op Startdag ! 
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OBI PATOOR

Gegroet knapen!

Ik ben Obi Patoor en ik kijk er al naar uit om vanaf dit jaar leiding te 
geven aan jullie in KSA Rumbeke. Maar dan moet ik mezelf natuurlijk 
eerst eens voorstellen. Ik ben geboren op 19 maart 2002 in Waregem, 
maar ik woon al mijn hele leven in Rumbeke. Ik heb een oudere broer, 
een jongere broer en een jongere zus. Ik ga naar school in het Klein 
Seminarie in Roeselare en doe daar nu mijn zesde middelbaar in de 
richting Economie Moderne Talen. Ik woon in een nederig stulpje met 
mijn ouders in de Mandelstraat nr. 2 in Rumbeke. Daar ben ik bijna 
altijd te vinden.

 Mijn interesses zijn muziek (vooral rap), films kijken en ik heb vroeger 
nog voetbal en hockey gespeeld. Maar mijn favoriete bezigheid 
is KSA natuurlijk. Ik ben altijd telefonisch bereikbaar op het Nr. 
0495.26.97.29. En ik sta altijd open voor een mailtje op het adres 
obi2patoor@gmail.com . 

Alvast tot startdag

Obi
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EMIEL DESMET

Ik ben Emiel Desmet ook wel beter bekend onder mijn 
leidersnaam SMETN.

Ik ben geboren en getogen in Rumbeke, de MOOISTE 
STAD van’t land.In Rumbeke woon ik samen met mijn ouders 
(Mieke en Mark) en 2 broers (Arthur en Victor aka leider Struisse) op 
het adres Kwadestraat 18. Mijn hobby’s zijn NATUURLIJK KSA maar ik hou 
ook van sporten zoals voetbal, zwemmen, lopen en al de andere sporten 
behalve dansen wat dat is geen sport. Ik hou ook van muziek vooral rock 
en soms ook wat hardere platen.Ik ben nu 17 jaar en begin aan een nieuw 
hoofdstuk in mijn leven namelijk leider in KSA RUMBEKE

Ik heb hier al sinds de kabouters naar uitgekeken en eindelijk is het zover ik 
heb super veel zin om leiding te geven en zeker aan de knapen wat in toch 
wel de beste groep vind.

Ps: voor een date kan je mij altijd bereiken op het nummer: 046851416  

En ik hoop dat ik jullie allemaal ga zien op De startdag

Tot dan schatjjessss x

Grtjes SMETN xoxo
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Kalender Knapen 

21/09  STARTDAG

28/09  ACTIVITEIT

05/10  ACTIVITEIT

12/10  ACTIVITEIT

19/10  ACTIVITEIT

26/10  GEEN ACTIVITEIT (PLANNINGSWEEKEND LEIDERS)

02/11  ACTIVITEIT

9/11  ACTIVITEIT

16/11  ACTIVITEIT

23/11  ACTIVITEIT

30/11  ACTIVITEIT

07/12  ACTIVITEIT

14/12  ACTIVITEIT

21/12  KERSTFEESTJE
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Jonghernieuwers

Beste JHN’s, welkom in de subreddit r/MEMESksaTorrewachtersRMBK

Jawel, je leest het goed. Memes. Daarover gaat het een volledig jaar, van de gestorven 
classics (Type F in comments) tot de meest trending dank memes van 2019-2020 
(Alabama 100).  

Memes zijn overal dezer dagen en in de toekomst zal dit niet anders zijn. De meme-
industrie draait op volle toeren, miljoenen al dan niet eenzame zielen vullen er hun 
uitzichtloze dagen mee. 

Deze onuitputtelijke goudmijn vond geleidelijk aan zijn intrede in het leven van de mens. 
Tekeningetjes gemaakt in Paint namen het internet stilletjesaan over. Derp en Derpina 
werden internet-helden. De wereld stond niet stil, de commerce evolueerde, scenes uit 
films, tekenfilms en zelfs strips moesten eraan geloven. Tientallen acteurs en actrices 
werden ondergedompeld in de wereld van het internet en werden bekroond tot Meme. 

Ondertussen bleven memes en hun aanhangers groeien. De eerste dank memes doken 
op, Vine ontpopte, meme-compilations op YouTube scoorden miljoenen views. Het 
was niet te stoppen. Ze namen het leven van de gemiddelde millenial in handen, om 
uiteindelijk tot het besef te komen dat we niet meer zonder kunnen.  

“GaAn WiJ gEwOoN eEn HeEl JaAr MeMeS bEkIjKeN eN nIeTs DoEn??!!??”, zie ik jullie 
etterbakjes al reageren op onze laatste reddit post. Neen, beste Jonghernieuwers. 
Jullie zullen in de harde wereld van de meme-business strijden om de beste meme, de 
meeste upvotes, de meeste “angry-reacts”, … noem maar op. Jullie ultieme doel is om 
een gerespecteerde meme – lord te worden. Doorheen het jaar zullen jullie op de regels 
van de kunst gewezen worden door jullie doorgewinterde meme – oversten Stevin, 
Joël, Struise en Van Damme. Het is dan ook aan jullie om hen te bekoren en zo te stijgen 
in aanzien in het nooit eindende gevecht der memes. Hou de heer Avishay Robi in het 
achterhoofd, misschien schoppen jullie het ooit zover als hem. 

Tot op de startdag! Waar de strijd der memes reeds begint … 

Zoenen van jullie kapoenen, 

Stevin, Joël, Struise en Van Damme
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Leiding jonghernieuwers

VICTOR DESMET 

Daggggggg jonghernieuwers, 

Ook ik zal mij ook dit jaar opnieuw voorstellen. Ik ben leider 
Struise. 19 jaar jong en ja, ik heb ook een echte naam: Victor Desmet maar die 
is nu eenmaal wat minder relevant in ksa verband. 

Naast KSA hou ik ook enorm van voetbal. Zowel het spelen als het volgen ervan. Mijn 
favoriete ploeg is Club Brugge en heb er het volste vertrouwen in dat het dit jaar een 
topseizoen wordt.

Wat studies betreft start ik volgend jaar aan mijn tweede bachelorjaar in 
handelswetenschappen in het mooie Gent, waar ik ook mijn weken doorbreng op kot. 

Aangezien ik stilletjes aan een oude mens aan het worden ben vliegen mijn fantastische ksa 
jaren gelijk zot. Ik kan mezelf amper geloven als ik zeg dat ik nu start met mijn 4de jaar als 
leider. Maar helaas lieg ik niet...

Na één jaartje kabouters en twee jaar bij mijn geliefkoosde piepjongknaapjes word ik 
dit jaar getransfereerd naar de jonghernieuwers. Samen met topleiders: Vandamme, joel 
en steven zullen we er ook dit jaartje alles aan doen om jullie een super tijd in de ksa te 
bezorgen. Ik heb alvast heel veel zin in deze nieuwe uitdaging! 

Met vriendelijke KSA groetjes en tot op startdag,

Victor Desmet/0497742111
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ROBBE VAN DAMME  
Bonzouuuur tout le monde, 

Oui, les gars, dit jaar hebben jullie het plezier en genoegen 
om je onder mijn vleugels te begeven, samen met leiders 
Stevin, Joël en Struise. Voor de meesten onder jullie zal het 
wellicht niet de eerste keer zijn, na mijn eerdere passages bij 
de Jongknapen en de Knapen. Hopelijk kunnen we er een 
even beestig jaar van maken zoals toen! Ik heb er alvast 
een goed oog in, die etterbak-streekjes van vroeger zullen 
jullie nu wel al verleerd zijn. 

Ik hoor jullie al denken : wat doet die Vandamme eigenlijk iedere dag wanneer hij 
niet in de KSA is ? Na een wat minder geslaagd jaar Geschiedenis aan de UGent 
ga ik het over een andere boeg gooien: dit jaar begin ik aan de opleiding secundair 
onderwijs aan de Vives te Torhout. Wie weet komen we elkaar in de toekomst wel 
eens tegen op school, tijdens een van mijn stagemomenten!

Naast de KSA speel ik ook graag een potje voetbal en ga ik soms een wedstrijd 
gaan bekijken van de beste ploeg ter wereld, Clubtje Bruhhe! 

Ik ben geboren in het gezegende jaar 2000, op de 25ste juli. Dat maakt 19 
doorgewinterde jaren. Thuis leef ik samen met mijn mama, papa en een lief 
puberend zusje. Vroeger hoorden daar ook twee cavia’s bij, maar die zijn 
jammergenoeg al vertrokken naar de eeuwige jachtvelden. 

Weten jullie nog steeds niet genoeg over mij ? Hier heb je nog enkele interessante 
weetjes :

 ⁃ weten jullie dat ik de speciale eigenschap heb om wakker te 
kunnen blijven, ook al zijn mijn ogen toe? Dit is dus al een boodschap voor op 
kamp lieve kindjes, zodat je me niet om de 5 seconden agressief door elkaar 
schudt 

 ⁃ weten jullie dat mijn papa vroeger in de Scouts zat ? Ik heb dus 
toch de eer van de familie kunnen redden door in de KSA te gaan!

 ⁃ weten jullie dat ik een trotse verzameling oude voetbaltruitjes 
heb? Mijn persoonlijke favoriet is een truitje van Club Brugge uit jaargang ‘76-‘77. 

Weten jullie nu nog steeds niet genoeg over mij of missen jullie me nu al ? Je kan 
me steeds bereiken om mijn gsm nummer (0491/087258) of mijn e-mail adres 
(robbe.vandamme@outlook.com). 

Hopelijk mag ik jullie al talrijk verwelkomen op de startdag! Tot dan JHN’ers ! 

Beaucoup bisous, leider Vandamme
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JASPER DEFORCHE 

Yeeeet, beste Jonghernieuwers.

Tot u spreekt Jasper Deforche, beter bekend onder de 
naam Steven of Stevin.

Once again, sta ik dit jaar bij jullie, ik verwelkom mezelf 
terug als leider van de Jonghernieuwers. Dit jaar zal ik 
opnieuw met overvloeiend enthousiasme elke zaterdagmiddag, 
weekend en kamp te vinden zijn in jullie gezelschap.

Genoeg over het feit dat ik terug Jonghernieuwers geef, laten we overgaan 
naar iets interessanter, namelijk mezelf.

Op 9 oktober 1998 werd ik in Roeselare op de wereld gezet, daar kwam in 
terecht in een familie van 4 (die zich vanzelfsprekend uitbreidde naar 5.) Na 
wat te chillen in het moederhuis mocht ik mee met mijn nieuwe familie naar 
de Sint-Blasiusstraat 35 in Rumbeke, waar we nog steeds resideren. In deze 
familie word ik vergezeld door mijn ouders en mijn tweelingzussen, die 5 
jaartjes ouders zijn dan mij en al iets verder staan in hun leven.

Na jaren mijn broek te verslijten op de schoolbanken van de Burgerschool te 
Roeselare, ben ik er toch buiten geraakt om vorig jaar te beginnen aan mijn 
eerste jaar hogere studies te beginnen. Dit jaar start ik aan mijn tweede jaar 
Communicatiemanagement aan de Artevelde Hogeschool te Gent.

School is nu niet één van mijn grootste hobby’s, maar welke zijn dat dan wel? 
Ik hoor het u al zeggen: KSA natuurlijk. KSA is mijn favoriete hobby en deze 
neemt ook het meeste tijd in. (En jammer vind ik het niet!) 

Naast KSA geniet ik ervan om op de skipistes te staan, mijn koptelefoons 
verslijten met classics, een plonsje te doen of gewoon (Netflix)-series 
bingewatchen. Ik probeer ook graag een bal mooi tegen de netten te plaatsen, 
maar daar ben ik niet echt goed in. 

Moest het u interesseren, ik heb ook nog wat interesses! 

Op één: Geschiedenis. De tijdsperiode van 1770 tot nu vind ik fantastisch 
interessant.

Ten tweede, motorsport en voetbal: ik kijk niet veel TV, maar als ik voor de TV 
zit, is het om Formule 1, GT, WEC of voetbal te bekijken! (Ik supporter voor 
Bayern München moest je het nog niet weten.)

Dat is het zo een beetje, moest je nog vragen hebben over mij, de KSA of het 
opkomend jaar, kan je me contacteren op het nummer 0479400630 of via mijn 
email j-deforche@hotmail.com.

Tot op de startdag!
Grtz Steven
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JONATHAN DEJONCKHERE

Ik begin aan mijn 4de jaar als leider in KSA Torrewachters.

SCHOOLCARRIÈRE

09.2003 - 06.2012

De Ark

09.2012 - 06.2018

Klein Seminarie Roeselare

Latijn-Wiskunde

09.2018 - Nu

Universiteit Gent

TEW

ERVARING

September 2016 - Juli 2017

Leider Jongknapen

September 2017 - Juli 2018

Leider Kabouters

September 2018 - Juli 2019

Leider Knapen

INTERESSES


Tennis


Zwemmen


Reizen


Kaarten


Economie

MEDELEIDERS

Robbe Van Damme
Victor Desmet
Jasper Deforche

TALENKENNIS

WEETJES

1 broer Jonas
zit op kot in Gent
heeft geen huisdieren
lievelingskleur: grasgroen

JONATHAN DEJONCKHEERE
Leider Jonghernieuwers

  Ruiterijstraat 4

8800 Rumbeke

 
  20-01-2000    0497/74.07.37

jonathan.dejonckheere@hotmail.be

Nederlands

     

French

   

Duits



Engels

   

U bent op de hoogte van dhr. Jonathan Dejonckheere zijn meest noemenswaardige vermeldingen. Voor meer vragen kan u
terecht bij dhr. Dejonckheere
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Kalender 
Jonghernieuwers

21/09  STARTDAG

28/09  STONKS

05/10  BOB PEETERS – THE MAN, THE MYTH, THE LEGEND

12/10  LAW AND ORDER: SPECIAL VICTIMS UNIT 

19/10  THE END OF AREA 51?

26/10  GEEN ACTIVITEIT (PLANNINGSWEEKEND LEIDING)

02/11  LOOK AT MIE, AI AM THIE KAPTIEN NOW

9/11  NUL – DERTIGER BETER AS NENNNN NUL – TWINTIGER 

16/11  IS HET WESP OF WEPS?

23/11  EN VOORAL ALS DE SHOWS MET DE MANNE ZSIJN DAT IS HET 
HELEMAAL MOOI - NEEEEEEEEEEH

30/11  MY HUSBAND IS ANTIKÈÈÈRE

07/12  BOOOOOOOWDSCHAAAAAAAAP

14/12  IK BEN EEN GELICENSEERD RADIO-ZENDAMATEUR

21/12  KERSTFEESTJE



 48 

Hernieuwers

Hernieuwers, dachten jullie nu echt dat jullie laatste jaar als lid in de KSA een jaar zou 
zijn waarin jullie afbollen? In tegendeel, jullie zullen dit jaar tot jullie maximum op 
de proef gesteld worden. Het thema is vanzelfsprekend, “survival of the fittest”, jullie 
zoveel mogelijk aanpassen aan de omstandigheden waarin jullie zich zullen bevinden. 
Grenzen zullen afgetast worden. Niet enkel fysiek, maar ook mentaal zullen jullie op 
de proef gesteld worden. Van overleven met niets tot elkaar afslachten tot de laatste 
strijder overblijft. Jullie zullen zien dat alles mogelijk is als je in jezelf gelooft. 

Jullie hebben nog veel te leren. Jullie moeten ten slotte klaar zijn om op jullie eentje in de 
wildernis te overleven, dus er is nog veel werk aan de winkel. Nieuwe technieken zullen 
jullie aangeleerd worden om de nieuwe “bushmasters” van roeselare en omstreken te 
worden. Dat het niet jullie makkelijkste jaar zal worden in de KSA staat vast, maar dat 
jullie dit jaar van kind tot man zullen veranderen ook.

Laten we zeggen dat er dit jaar veel afgezien zal worden, jullie innerlijke beest zal zich 
moeten uiten om dit jaar te overleven!

Wij, als leiders, zullen ervoor zorgen dat jullie laatste jaar als lid er een zal zijn die 
jullie nooit meer zullen vergeten. 

Zoals onze vriend darwin zei: "It's not the strongest of the species that survives, nor the 
most intelligent, but the one most responsive to change" - Charles Darwin

 ARE  YOU READY?   SET,  GOOOO!!!!!



 49 

Leiding hernieuwers

SIMON CHAMBART
Elk zn dag, Chambie, Chambrang, Chambart, de tofste leider 
van de Hernieuwers (of hoe je me ook wilt noemen) hier. Na 
een jaartje leiding te geven aan de jongste groep van de 
KSA ben ik terug helemaal klaar om leiding te geven aan een 
mentaal even oude maar fysiek “iets” oudere groep. Voor we 
er helemaal in gaan vliegen, zal ik mezelf even voorstellen 
aan de leden waar ik nog geen leiding aan gegeven heb.

 Alles begon op 17 juli 2000 toen ene Carol (moeder van een rustig en vredevol 
gezin) beviel van een kind met veel te veel testosteron en energie (ik dus) die de 
rust in het gezin zeker zou verstoren. Tijdens  mijn jonge jaren heb ik veel sporten 
beoefend zoals lopen en eigenlijk enkel lopen . Ik heb een aantal jaar akoestisch 
en elektrisch gitaar gespeeld. Uiteindelijk ben ik niet meer naar de lessen gegaan 
maar ik tokkel regelmatig nog eens op mijn snaren als ik me verveel.

Niet te vergeten ben ik ook in de jeugdbeweging gegaan toen ik 6 was. Natuurlijk 
niet in de Chiro ofzo, maar in de enige echte… Scouts. Ja je leest het goed, ik 
heb 1 jaar van mijn leven verspild in de Scouts en godzijdank dat het er maar 
1 was. Als ik je zeg dat ik vanaf het jaar daarna tot nu in de KSA zit en je kan 
wat op je vingers tellen, zal je al snel begrijpen dat ik nu mijn 13e jaar begin 
in de KSA en ooow boyyy waren het een paar goeie en slechte jaren maar de 
KSA stond er iedere zaterdag om mijn frustraties op te vangen. Uiteindelijk ben 
ik nu al iets meer dan 2 jaar bezig met de sport die mij het meest interesseert 
nl. fitness. Voor dat je de wijsneus uithangt en zegt dat fitness geen “sport” is, 
fitness is wel een sport, degene die er niet mee akkoord zijn krijgen een 998 
tegen hun tats (mopje). Ook ben ik van plan om in Oktober te starten met boksen 
en mixed martial arts (voor de ongeruste ouders die dit lezen, het is niet omdat 
ik een agressieve bok ofzo ben. Ik ben gewoon gefascineerd in de grote schaal 
aan technieken die je er kunt leren). Op dit moment ben ik 19 jaar en studeer ik 
Industrieel Ingenieur aan de KU Leuven in Gent (waar de pitta’s verukkelijk en 
schandalig goedkoop zijn). 

I.p.v. over mijn geschiedenis te praten, kan ik ook wat over mijn toekomst 
vertellen. Tegen dat ik 30 jaar ben zal je mij soms op TV of het internet vinden 
als multimiljonair. Ik ben niet echt aan dure auto’s maar als je later langs een van 
mijn toekomstige villa’s passeert in dubai, ibiza, california etc. moet je maar eens 
een seintje geven en dan kunnen we samen een pintje drinken op het gemak.

Als je mij wilt contacteren kan dat zeker via het nummer 0470212555 of als je de 
zaterdagochtend geen paar uurtjes meer kan wachten om me te zien kan je me 
bezoek via het volgende adres: Valleistraat 32 8800 Rumbeke.

Greetzzzz
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ALEXANDER BRACKX

Beste, 

Je bent waarschijnlijk blij om de naam Alexander 
Brackx hier te zien staan. Dit jaar krijg ik de eer om 
aan ‘DE oudsten’ leiding te geven. Samen met el 
Chambart. Ondertussen heb ik al een jaartje ervaring 
gehad bij de Jongknapen. Waardoor het dit jaar mijn tweede jaar 
zal zijn als leider. 

Ik hoop dat je me al wat hebt leren kennen doorheen mijn eerste jaar 
anders kan je hier nog wat praktische info over me te weten komen: 

Ik ben geboren op 9 juni 2001 te Roeselare. Ik woon samen met mijn 
zus (20) en mijn ouders in de Karel de Ghelderestraat 3 te Rumbeke.
( de buurt waar je andere KSA leiders ook kunt vinden, zoals Stevn, 
Tobi en DVH). J’avais aussi un chien qui s’appelle Basiel (voor moesten 
jullie al wat Frans kennen). Ik heb mijn carrière in het Klein Seminarie 
dit jaar kunnen beëindigen. En daardoor start ik dit jaar met een nieuwe 
uitdaging aan Artevelde Hogeschool, waar ik Bedrijfsmanagement zal 
studeren ( je zal me dus vaak in Gent kunnen vinden). Buiten studeren, 
vul ik mijn tijd vooral met de KSA en als ik tijd over heb probeer ik eens 
binnen te springen in de fitness.#nopainnogain

Als er vragen of problemen zijn, kan je me altijd bereiken op het nummer 
0495762376 of je kan een mailtje sturen naar brackx.alexander@gmail.
com

À bientôt !

BRACKX
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Kalender Knapen, 
Jonghernieuwers  en Hernieuwers

21/09  STARTDAG

28/09  SURVIVAL OF THE WHAT?? 

05/10  TRAINING PHASE

12/10  BUSHMASTER…   ASSEMBLE!!

19/10  WHAT THE HELL IS A SHELTER?

26/10  GEEN ACTIVITEIT (PLANNINGSWEEKEND LEIDERS)

02/11  I KEEP RIDING ON MY OWN

9/11  JUNGLE COMBAT 

16/11  DO YOU SEE ME NOW?

23/11  TEST NR1

30/11  TEST NR2

07/12  ISOLATION PHASE

14/12  EXPEDITIE ROBINSON

21/12  KERSTFEESTJE
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Ook dit jaar kan KSA Rumbeke terugblikken 
op een geslaagd Kermiscafé. Naar jaarlijkse 
gewoonte knalden we het spektakel af op 
de eerste vrijdag van zomermaand augustus 
met onze ladiesnight. Daarna volgde ons 
kermisweekend. Ook dit jaar kregen we opnieuw de toestemming om 
de straat volledig verkeersvrij te maken.In de week volgden ook nog 
volgende evenementen: Manilletornooi, fifatornooi, quiz, breughelmaal 
en bloedgeven. Eén voor één successen, allemaal op hun eigen manier. 
Wij kunnen ons dus na 10 topdagen een tevreden leidingsploeg 
noemen. Voor de KSA is Kermiscafé ons belangrijkste evenement van 
het jaar. Tijdens deze 10-daagse proberen wij er elk jaar in te slagen de 
kassa genoeg te spijzen zodat wij tijdens het werkjaar altijd een extra 
centje ter beschikking hebben voor onder andere activiteiten, aankopen, 
verbouwingen en voor uw zoon. 

Daarnaast zijn wij jullie nog iets anders verschuldigd! Op de kampwake 
werden jullie ingelicht over onze affichewedstrijd omtrent Kermiscafé en 
Zwientjeskermesse. We beloofden jullie toen dat wij 3 personen gingen 
uitpikken. Deze personen zouden dan beloond worden met mooie 
prijzen uit onze eigen KSA tokshop. Het toverde altijd een lach op ons 
gezicht als je al fietsend een mooie KSA poster tegenkwam. Maar helaas 
kunnen er maar 3 mensen winnen. 

Daan Vanhove (Jongknapen)en Tuur vandaele (Jonghernieuwers) en 
Cedric Vandaele ( Jongknapen). Dikke proficiat aan de winnaars! Jullie 
kunnen jullie prijzen komen afhalen tijdens startdag.

Bedankt aan alle aanwezigen en tot volgend jaar!

Verslag  
Kermiscafé
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Verslag  
zwientjeskermesse

Dag beste KSA vrienden en vriendinnen, 

Onze KSA Kidsrun, Rolmarathon en Zwientjeskermesse anno 
2019 waren opnieuw een groot succes. Zowel zaterdag als 
zondag was er reeds kort na de middag al heel wat volk 
afgezakt naar ‘Rumbeke Platse’ dat ook dit jaar weer dienst 
deed als decor voor zowel onze KSA Kidsrun, de Rolmarathon 
en Zwientjeskermesse.

Aan de KSA Kidsrun -deze werd in goede banen geleid door 
’t Kolv- namen zaterdag meer dan 150 lopertjes deel, waarbij 
inschrijven kon voor kinderen van het eerste kleuter t.e.m. het 
zesde leerjaar. In wedstrijden per leeftijdsgroep gaven alle 
sportievelingen het beste van zichzelf. Ook de ouders konden 
het voorbeeld van hun kind volgen door mee te lopen in de 
wedstrijd waar niet de kinderen, maar de ouders voor de 
gelegenheid hun loopschoenen

aantrokken. Aan allen nog eens een dikke 
proficiat, want we weten allemaal dat deelnemen 
en plezier hebben belangrijker is dan winnen! 

Later op de dag was het tijd voor de 
eenentwintigste editie van onze Rolmarathon. 
Zaterdagavond werd er in verschillende 
competities gereden: ‘voor echt’, ‘vrouwen’, 
‘families’ en ‘jeugdbewegingen’, waarbij elke 
groep nummers als een sprint, een afvallingsrace, 
een tijdrit en een sprint met verplicht wisselen 
moesten afleggen. Alles verliep dankzij het Kolv van een leien 
dakje en het bleef zaterdagavond spannend tot de laatste 
seconde.
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Zondag werd er volgens de klassieke formule per team 30 minuten lang 
zoveel mogelijk kilometers bijeen gefietst waarbij elk team mocht genieten 
van een zonovergoten kerkplein. De drie finaleploegen kregen 50 minuten 
rollen voor hun kiezen. De 500 eters genoten echter nog méér van onze 
BBQ die bemand werd door Luc, Geert, Frank & Guido en die ook dit jaar 
meer dan in orde was. Verse groenten, sauzen en pastasalades werden 
opgeschept door de ouderraad die net als elk jaar ook deze editie van 
de partij was. Zondagavond was het na een woordje van ’t Kolv en de 
verantwoordelijken voor de Zwientjeskermesse van KSA Rumbeke tijd voor 
de prijsuitreiking: Weezer slaagde erin het grootste aantal kilometers bijeen 
te rijden en bekleedden de eerste plaats. Het was de derde maal dat ze de 
eerste plaats mochten bekleden en deze keer met een all-time record van 
maar liefst 163 km! Moe maar voldaan kijken alle leiders tevreden terug op 
dit zonnige, gezellige, maar toch met spanning gevulde weekend. Graag 
maken we van de gelegenheid gebruik om ’t Kolv, de Ouderraad en iedereen 
die ons dit weekend gesteund heeft, te bedanken!

Tot volgend jaar!

Robbe Van Damme en Kamiel Collette 
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Wat gaat de tijd toch snel! 

Kamp 2019 zit er alweer op. Ook dit jaar trokken we naar Limburg, 
meer bepaald naar Heusden-Zolder. Volgens de traditie vertrokken 
de oudsten een dagje eerder op een lange fietstocht van twee 
dagen. Het is ondertussen al het vierde jaar na elkaar dat we een 
tussenstop maakten in Antwerpen. 

Toen de oudsten aankwamen in het kamphuis, stonden de 
jongknapen hen op te wachten. Het eerste wat ons te doen 
stond was de tenten opzetten zodat we warm en droog de nacht 
kunnen doorbrengen. Van water hadden we echter niet veel last, 
want gedurende deze tien daagse waren de weergoden ons zeer 
gunstig! De tijd vloog voorbij door de leuke activiteiten en het 
lekkere eten van de koks. We waren nog maar goed genesteld 
en voor we het wisten stonden de piepjongknapen er al op 14 
juli. Vanaf die dag was het bijna geen moment meer stil in het 
kamphuis. De groep werd compleet toen ook de kabouters 
arriveerden op 16 juli. Naar jaarlijkse gewoonte trokken we op 
TUP-dag. Dit jaar was dit een meertje gelegen in de bossen met 
een strand en zwemzone. Nog nooit waren zoveel lachende 
kindergezichtjes aanwezig in deze plas! Ons kamp sloten wij 
af met een groot kampvuur, aangestoken door de 10 nieuwe 
leiders. Helaas namen we dit jaar ook afscheid van 3 leiders. Deze 
fantastische afsluiter van het kamp werd compleet gemaakt door 
een heerlijke BBQ, gemaakt door onze koks. 

Het was alweer een prachtig KSA kamp en verlangen alweer naar 
volgend jaar! 

Jullie kampleiders Toine en Kombi

Verslag  
kamp
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Prik alvast de datum vast in je agenda voor 
het KSA-kamp van 2020! 

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

KABOUTERS

Kamiel Collette
Louis Leynstraat 32
0471/56.15.01

Jan Stockman
Palfreniersstraat 34
0471/40.17.18

Tibo Gheysen
Karel De Ghelderestraat 6
0477/04.46.20

Warre Vandaele 
Kwadestraat 16A 
0496330024

Reneau Devos
Izegemsestraat 25
0476838273

Matthijs De Lombaerde
Sterrenstraat 5
0470/28.63.33
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PIEPJONGKNAPEN

Victor Wyffels
Mandellaan 497
0471/39.81.33

JONGKNAPEN

Jan Verstraete
Sint-Blasiusstraat 21
0495/23.45.86

Maxime Gontier
Oudstrijderslaan 23
0474/13.22.85

Arthur Zwansens
Bergstraat 29
0499/72.72.31

Ruben Vanhulle
Sint-Blasiusstraat 23
0494/77.51.21

Lorenz Desloover 
Schaapsstraat 36
0471/44.57.84

Louis Laconte
Kwadestraat 54
0479/46.17.90

Maarten Buyse
Ruiterijstraat 2 
0471034199

Michiel Cuvelier
Hoogstraat 39
0468229129
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KNAPEN

Thomas Delputte
Jachthoornstraat 15
0479/17.22.33

Jerom Wallican
Hoogstraat 154
0492/88.45.43

Ruben Blondeel
Skaldenstraat 29
0471/42.34.64

Martijn Vanderschelden
Joseph Hanoullestraat 11
0494/11.02.29

Emiel Desmet
Kwadestraat 18  
0468/51.14.16

Obi Patoor
Mandelstraat 2
0495269729

Lars Viaene 
Koestraat 25
0497 671412

Mathijs Rosseel
Rosmolenstraat 84
0492873305
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JONGHERNIEUWERS

HERNIEUWERS

Jasper Deforche 
Sint-Blasiusstraat 35
0479/40.06.30

Victor Desmet
Kwadestraat 18
0497/74.21.11

Jonathan Dejonckheere
Ruiterijstraat 4
0497/74.07.37

Robbe Van Damme
Izegemsestraat 31
0491/08.72.58

Simon Chambart
Valleistraat 32
0470/21.25.55

Alexander Brackx
Karel De Ghelderestraat 3
0495/76.23.76
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Belangrijke
DATUMS

 21/09    EERSTE ACTIVITEIT

 26/12    KERSTFEESTJE

 25/01   EERSTE ACTIVITEIT 2e TRIM  

 11/07 – 21/07/2020  GROOT KAMP 
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Belangrijke
OPMERKINGEN

• Zoals jullie waarschijnlijk weten is dat inschrijvingen nu ook online 
kunnen gebeuren! Kijk dus zeker eens op onze facebook of in uw mailbox 
en vul alle nodige gegevens in. 

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 onze facebook! 
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