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Beste leden, ouders en KSA-
sympathisanten, 

Vorig jaar was een jaar dat wat anders 
verliep als normaal. Met de hele wereld op zijn 

hoede voor het corona-virus werden ook onze activiteiten geschrapt 
vanaf 13 maart tot het eind van het werkjaar. Het hoogtepunt van het 
jaar, ons kamp in Mol, mocht gelukkig wel doorgaan waardoor we toch 
een mooie afsluiter hadden van het toch wel kort 91e werkjaar. 

Dit is ook het tweede jaar op rij dat we geen individuele weekenden 
hebben kunnen organiseren voor de kleinere bannen en dat willen we 
dit jaar zeker en vast spectaculair maken! Deze weekenden zijn meestal 
een soort voorbereidingen en het doorslaggevende moment van op 
kamp te gaan of niet. Maar, ondanks geen weekend en het virus was er 
weer een record aantal leden mee op kamp. Met een goede 125 leden 
en leiders ingeschreven was kamp opnieuw een geslaagde editie! Met 
of zonder mondmasker maakten de leden en leiders er iets onvergetelijk 
van! Bedankt aan iedereen voor het vertrouwen in de KSA! 

Na kamp was er enige tijd twijfel over het al dan niet doorgaan van 
ons Kermiscafé. We besloten uiteindelijk om het af te gelasten, met veel 
pijn in het hart. Evenementen zoals KSA-Kwist of Fifa toernooi gingen 
niet meer door. Dit maakt de honger voor volgend jaar nog groter en 
dus een editie om naar uit te kijken. Kermiscafe 2021, here we come!.

Normaal gingen de opbrengst van dit jaar rechtstereeks Naar de 
verbouwingen van onze bovenverdieping . Deze zal van start gaan 
in de paasvakantie en krijgt een heuse transformatie met muren die 
kunnen verplaatsen, verwarming installatie en meer opbergruimte’s 
voor nieuw materiaal. De leiders zijn alvast zeer enthousiast en meer 
informatie kan je vinden op onze site! 

Woordje van de 
hoofdleiding
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Na het zeer kortere jaar moeten we jammer genoeg afscheid van 5 gedreven 
leiders die jarenlang engagement, creativiteit en enthousiasme gaven aan de 
KSA. Met Tibo Gheysen (6j leider), Thomas Delputte (6j leider), Maxime Gontier 
(5j leider), Jasper Deforche (5j leider) en Simon Chambart (4j leider) zijn dit 
ervaren leiders die hard zullen worden gemist. Een dikke merci is hier dan ook 
op zijn plaats!!! 

Dit verlies zal worden opgevuld door 2 nieuwe leiders genaamd Staf Houthoofd 
en Robbe Devlies. Dit brengt onze leidersaantal op een mooie 26 leiders die er 
opnieuw een spetterend jaar zullen van maken. 

Dat spetterend werkjaar bestaat uit de jaarlijkse evenementen zoals onze 
Startdag. Dit zal plaats vinden op 19 september waar we de nieuwe leden en 
huidige leden verwelkomen in de KSA. Met een nieuw en verbeterd concept 
ontvangen we ze en zorgen we ervoor dat we onze inschrijvingen nog in de 
hoogte kunnen jagen.

Vervolgens valt onze spaghettiavond die dit jaar op 17de oktober valt. Dat we 
voor de 7e maal met de Chiro van Rumbeke ‘Chirumbero’ samen organiseren. 
Deze zal doorgaan op zijn normale plaats, het Kerelsplein te Roeselare. Tot dan 
allesinds! 

Andere evenementen hun info volgt nog dus hou zeker de mail en Facebook 
in de gaten! We kijken met veel enthousiasme uit naar het 92e werkjaar en we 
zien jullie op 19 september op de startdag!! 

Hoofdleiding KSA Torrewachters Rumbeke

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

Jerom Wallican
Hoogstraat 154
0492/88.45.43

Kamiel Collette 
Louis Leynstraat 
0471/56.15.01 

Scan me!
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Woordje van de        
ouderraad

Beste KSA’ers en ouders,

We staan opnieuw aan de start van een 
nieuw KSA werkjaar. Het voorbije jaar was 
er één om niet snel te vergeten. Het zat 

boordevol leuke en creatieve activiteiten op zaterdagnamiddag. 
Maar het werkjaar werd nogal abrupt afgebroken door een virus die ons 
dagelijks leven serieus in de war heeft gestuurd. Vreugdekreten bij de 
KSA’ers en hun ouders toen het nieuws kwam dat jeugdkampen toch konden 
doorgaan. Het bubbel kamp was een succes zonder noemenswaardige 
problemen. Na de verdiende rust startte de leidingsploeg met de 
voorbereidingen van de afsluiter van het werkjaar, het Kermiscafé. Maar 
jammer genoeg bleek het moeilijk dit op een veilige manier de organiseren. 
De leiding nam daarom de moedige beslissing dit jaar geen Kermiscafé te 
organiseren. Het is geen eenvoudige periode, vanuit de ouderraad willen we 
de leidingsploeg bedanken voor de goede en doordachte aanpak.

Vanaf midden september kan uw zoon iedere zaterdag weer genieten van de 
reguliere activiteiten. Verzamelplaats is het ruime KSA lokaal op het Kerkplein. 
Vanaf dit punt verspreiden de KSA’ers zich naar de vele mooie locaties in 
Rumbeke. Laat ons hopen dat dit langzaam aan terug kan gebeuren volgens 
het “oude normaal”.

Nu kort wat informatie over de ouderraad zelf. Momenteel bestaat de groep 
uit  14 personen. We ondersteunen de KSA-werking waar nodig. Praktische 
voorbeelden zijn: een handje toesteken op de startdag, BBQ tijdens de 
Zwientjeskermesse, ondersteuning in het onderhoud van het lokaal, enz...  
Persoonlijk contact 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 vragen of voorstellen.

Met de ouderraad komen we een 3-tal keer per jaar samen om te vergaderen 
met de leiding. Dit op een weekdag rond 20.00u. Onze eerste bijeenkomst is 
voorzien eind september. Heeft u ook interesse om actief deel te nemen aan 
het KSA gebeuren, aarzel dan 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 Rumbeke Oud-Leiders 
Vereniging. Ondertussen bestaat het Kolv meer 
dan 20 jaar en telt de vereniging een 40-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 de toog verzorgen, en de Rolmarathon 
faciliteren. Ook de Kidsrun valt onder onze organisatie. Dit jaar moesten we 
dit jammer genoeg annuleren door het coronavirus, maar volgend jaar staan 
we er zeker weer! 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. In 2020 zouden we naar 
Barcelona willen gaan, maar ook daar zal het virus hoogstwaarschijnlijk roet 
in het eten gooien. 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 .

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

Groeten en hou jullie taai!

Tom Sabbe

‘t Kolv   
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Spaghettiavond 
KSA en Chiro  

Rumbeke

Beste leden, ouders en sympathisanten

Ook dit jaar organiseren wij een spaghettiavond samen met de CHIRO 
van Rumbeke. Voor het 7de jaar op rij slaan wij de handen in elkaar om de 
lekkerste spaghetti van het land te maken. 

De spaghettiavond zal doorgaan de 17de oktober in het Kerelsplein.

Voor 12 euro kan een volwassene zijn buik helemaal vol eten, de kinderen 
kunnen dit al voor 8 euro. We sluiten ons assortiment af met de vegetarische 
spaghetti voor slechts 9 euro. Deze kaarten zijn verkrijgbaar bij de KSA-leiders 
en de CHIRO-leidsters.

Kan je er niet bij zijn? Wees niet getreurd!  Wij verkopen ook potten saus die u 
kan afhalen op het Kerelsplein.

Zoals ieder jaar zullen de kinderen zich niet vervelen want er is kinderanimatie 
voorzien!

De leiders en leidsters houden 
een hoge moed dat het dit 
jaar zal doorgaan.

Alvast tot dan!
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Kabouters

Beste Kabouters

Tot jullie spreekt Viking Rollo. Ik ben het hoofd van een grote vikingstam 
genaamd Tuna in het verre en koude Scandinavië. Jarenlang leefden wij een 
rustig leven in ons gezellig dorpje. We leefden in vrede samen met bijna alle 
andere Vikingstammen uit heel Scandinavië. Maar al jarenlang hebben we 1 
vijand: de stam van Sven Gaffelbaard. Sven Gaffelbaard is het hoofd van een 
andere Vikingstam in het noorden van ons genaamd Björkö. Nooit durfden 
ze ons aanvallen, tot nu…

Op een zonnige zondag waren wij met onze stam aan het werken op het veld: 
om de koude winter te doorstaan, hebben we een grote voorraad voedsel 
nodig. Die avond was er ook een feestmaal ter ere van de 50ste verjaardag 
van ons opperhoofd, Rollo. Tijdens het feestmaal werden wij aangevallen 
door Björkö. Wij, Tuna,  waren hier totaal niet op voorbereid. Vele hadden 
al wat gedronken, sommigen lagen zelfs al te slapen. We werden compleet 
overvallen. 

Gelukkig zijn we met een aantal van onze beste krijgers, onze tovenaar 
en onze schepenbouwer kunnen vluchten. We zijn met ons Vikingschip 
beginnen varen op zoek naar een rustige plaats om ons kamp op te slaan. 
Na een lange en zware tocht hebben we ons kamp gebouwd in Rumbeke, 
en dit door wel één bepaalde reden. We hebben namelijk gehoord dat de 
Kabouters van KSA Torrewachters Rumbeke echte Vikingkrijgers in opleiding 
zijn.

Zien jullie het zitten om samen 
met ons echte Vikingen te worden 
en samen de stam van Sven 
Gaffelbaard te verslaan?

Komen jullie allemaal naar onze 
startdag om ons te helpen?

Tot dan

Scan me!
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Leiding kabouters

JAN STOCKMAN "BOSSIE"

                                                                                                                                       Dag beste kabouters! 

Viking Rollo vroeg me om wat over mezelf te vertellen 
aan zijn nieuwe vrienden, dus bij deze:

Tot jullie spreekt Jan Willem Louis Stockman, oftewel 
leider Bosmans, Bossie of Bossende. Dit jaar start ik mijn 
15e jaar in de KSA, mijn vijfde jaar als leider. Ik startte dus 
in het eerste leerjaar op vijfjarige leeftijd, samen met enkele vrienden 
die nu ook leider zijn.

Mijn vijfde jaar als leider vat ik aan als leider van de kabouters. Dit is 
mijn derde jaar als leider van de kabouterban. Tussendoor gaf ik een jaar 
leiding aan de knapen, en een jaar aan de jongknapen. De conclusie uit 
deze jaren aan iets oudere KSA’ers, is dat de kabouters nog altijd de beste 
zijn.

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 hernieuwers zit. Wie weet krijgen jullie in de toekomst nog eens 
leiding van hem. Naast mijn drie zussen hebben we nog wat ongedierte 
rondlopen bij ons thuis, namelijk twee 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 derde jaar 
Toegepaste Economische Wetenschappen, aan de UGent. Tijdens de 
week ben ik dus ook in Gent te vinden. 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 nulvier
honderdeenenzeventigvierhonderdeneenzevenhonderdachttien. 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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MATTHIJS DE LOMBAERDE "KOMBIE"

Dag kabouters!!!!!!

Tot jullie spreekt leider Kombi, jawel dat lees je goed 
de enige echte Kombi. Sommigen van jullie zullen mij 
waarschijnlijk al kennen maar toch stel ik me even 
voor.

Zo’n 7.251 dagen geleden werd ik geboren in het stedelijk ziekenhuis te 
Roeselare als “Matthijs De Lombaerde”. Bijna 20 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. 
Sommigen zullen hem wel nog kennen mijn broer is namelijk Lowie De 
Lombaerde, beter bekend als “Lombie”. Hij heeft de KSA al verlaten en is nu 
dus oudleider. Als je mij niet in het prachtige Rumbeke vindt, dan ben ik 
waarschijnlijk in Gent. Daar studeer ik namelijk bedrijfsmanagement aan 
de Arteveldehogeschool.

Verder moet je misschien nog weten dat dit ondertussen al mijn 5de jaar 
als leider is. Na 2 maal piepjongknapen te geven en 2 maal kabouters 
ben ik het zeker, de kabouters zijn de beste groep ooit! Dit jaar zal dan 
ongetwijfeld ook weer super zijn.

Na al dit moois is er jammer genoeg ook wat minder goed nieuws. In het 
tweede semester zal ik namelijk gaan studeren in het verre Canada. Je 
zal mij dus in het tweede semester moeten missen, maar ik kom voor het 
kamp zeker terug naar België!

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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KAMIEL COLETTE "COLET"

Nr1
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RENEAU DEVOS "RENO"

Dag kabouters!

De helft van jullie zullen mij al kennen van vorig jaar 
maar voor degene die mij nog niet kennen:

Mijn naam is Reneau Devos en ik ben geboren op 25 
februari 2002 dit maakt mij 18 jaar oud. Dit jaar zal ik beginnen aan mijn 
3de jaar FILM in het KTA van brugge. Dit zal hopelijk ook mijn laatste jaar 
aan het middelbaar worden. Ik woon te Rumbeke in de Izegemsestraat 
25.

Als ik nog wat extra tijd heb zou ik wel durven een spelletje te spelen op 
mijn computer samen met mijn vrienden. Ik zit al 13 jaar in de ksa en zal 
nu als 2de jaar leider nog eens leiding geven aan de kabouters

Samen met Collette, Bossie, Wyffels en Kombie zullen we Staf opvangen 
als 1ste jaar leider. Ik heb gekozen om leiding te geven aan de kabs omdat 
ik vorige jaar een zéér tof jaar heb gehad.

Samen met mijn medeleiders zal ik dit jaar weer mijn best doen om er 
een super jaar te van te maken.

Moesten jullie nog vragen hebben ben ik altijd bereikbaar op het nummer: 
0476 83 82 73 of op mijn e-mail adres: reneau.devos@icloud.com.

Hopelijk zijn jullie talrijk aanwezig op startdag!!
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VICTOR WYFFELS "WAFELS"

Dag kabouters.

Tot jullie spreekt jullie nieuwe leider. Jullie hebben me 
waarschijnlijk al eens gezien in de KSA. Toch denk ik dat 
jullie nog niet alles over mij weten. Daarom stel ik me 
nog eens kort voor.

Mijn naam is Victor Wyffels maar jullie mogen we wafels noemen. 
Ik begin aan mijn 3de jaar leider in de KSA. Ik heb eerder al leiding 
gegeven aan de piepjongknapen en de jongknapen. Dit jaar heb ik 
besloten om aan de tofste groep leiding te geven (jullie dus)!

Tijdens de weekdagen ben ik niet in Rumbeke te vinden maar wel 
in Gent. Daar begin ik aan mijn 2de jaar bedrijfsmanagement in de 
Artevelde Hogeschool. In het weekend ben ik grotendeels in het 
KSA-lokaal te vinden. Als ik daar niet ben kan je me in mijn huis 
vinden in de Mandellaan 497. Daar leef ik samen met mijn zus en 
mijn ouders. Naast KSA heb ik geen hobby’s. 

Samen met leider Kombie, Stockman, Collette, Staf en Reneau 
maken we er een top jaar van!

Als jullie nog meer over mij willen weten kunnen jullie me altijd 
contacteren via mijn e-mail, victorwyffels@hotmial.be, of via mijn 
gsm nummer, 0471 39 81 33. 

Tot op startdag!
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STAF HOUTHOOFD "RAF"

Hallo iedereen, maar vooral hallo kabouters, 

Ik ben Staf Houthoofd en na 11 jaar lid te zijn van 
KSA Rumbeke kijk ik er nu naar uit om jullie leider te 
worden.

Even iets over mezelf: ik zag zo’n zeventien jaar geleden op 24 
april 2003 het levenslicht. Ik woon in Roeselare en heb één jongere 
broer, Tuur, die ook in de KSA zit.

Het begon allemaal in september 2010 , toen ik in het eerste leerjaar 
zat, in de Verrekijker. Ik koos voor de KSA! Een keuze waarvan ik na 
11 jaar nog steeds geen spijt heb of spijt van zal krijgen.

Binnenkort begin ik aan mijn laatste jaar in het Klein Seminarie, in 
de richting economie-moderne talen. Naast de KSA, wat uiteraard 
mijn favoriete hobby is, doe ik ook nog aan judo en kijk ik wel graag 
eens een film.

Wil je mij bereiken dan kan dat via mijn gsm nummer: 0475 68 63 53 
of via mail: staf.houthoofd2003@gmail.com of via fax. 

Hopelijk tot snel! 

Staf Houthoofd. 



 16 

Kalender kabouters

19/09  STARTDAG: DE VIKINGS: WIE ZIJN ZE? WAT DOEN ZE? WAT   
 DRIJFT HEN?

26/09  GAFFELBAARD, DE SCHRIK VAN HET NOORDEN.

3/10  ROLLO GEEFT ZICH NIET GEWONNEN.

10/10  ‘KAMP RUMBEKE’ HOUDT STAND. 

17/10  DE STERKSTE, DAPPERSTE, MEEST HELDHAFTIGE VIKING.

24/10  HET (ZALIGE?) LEVEN VAN DE VIKINGS. 

31/10  GEEN ACTIVITEIT (PLANNINGSWEEKEND LEIDERS)

7/11  ROLLO’S PLAN.

14/11  DE VLAG VAN DE DRAKAR. 

21/11  HET ZWAARD VAN ROLLO.

28/11  GEVAAR OP KOMST! 

5/12  SPAANSE VIKING

12/12  GAFFELBAARD KRIJGT HET MOEILIJK. 

19/12  KERSTFEESTJE
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Piepjongknapen

Dag beste pieps,

Dit jaar is een bijzonder jaar, ééntje die voor altijd zal herinnerd worden. Het 
begint allemaal bij de …

BOEM!!! 
Was dat nu juist de oerknal?? Ja, jullie horen het goed. Het ontstaan van ons 
heelal. Ik hoor jullie al denken, een heelal wat is dat nou weer? Nou waar 
zullen we beginnen … 

Na de oerknal werd het melkwegstelsel gevormd, de aarde begon zijn vorm 
te krijgen en er ontstond leven.  

Het leven dat ontstaan was, was geen normaal leven. Er waren dinosauriërs, 
mammoeten, apen enzovoort. Zoals sommigen onder jullie waarschijnlijk al 
weten evolueerden sommige apen tot een andere soort, de mens! 

Scan me!
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De familie Flintstone weet hier alles van! Zij zijn namelijk de eerste familie 
die tot leven kwam op de hele wereld. De familie bestaat uit Fred en Wilma 
Flintstone. Hun droom is om een gezellig huisje te bouwen en een kindje 
op aarde te brengen. MAAR dat is tegen de wil van de dinosauriërs. Deze 
mega grote beesten zijn met veel, kei veel. Hun opperleider is REX. Die 
opperleider, REX, vindt dat er teveel soorten aanwezig zijn op aarde. Hij 
vertelde dit aan al zijn mede dinosauriërs en maakte hen duidelijk dat hij 
een paar soorten weg wil van de aarde. Alle dinosauriërs stemden hiermee 
in. Wat betekent dit nu juist voor de familie Flintstone? Je raad het al, zij zijn 
de eersten die moeten verdwijnen volgens REX. Hij zou er alles aan doen 
om hun weg te werken. 

De familie Flintstone zit nu natuurlijk met een groot probleem! Zij kunnen 
het nooit halen tegen al die grote, sterke dinosauriërs. MAAR wat als ze 
steun krijgen van een aantal andere mensen? Dan kan het probleem 
misschien opgelost worden! Ongeveer een week geleden, ontvingen 
we in de KSA een brief van de Flintstones. In deze brief staan een aantal 
belangrijke zaken die jullie zeker moeten bekijken. Lezen jullie mee?

Hopelijk willen jullie samen met Fred en Wilma in opstand komen tegen 
de dino’s. 

Zijn jullie er klaar voor?
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Leiding piepjongknapen

JONATHAN DEJONCKHERE "JOELLE"

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 - Augustus 2017

Leider Jongknapen

September 2017 - Augustus 2018

Leider Kabouters

September 2018 - Augustus 2019

Leider Knapen

September 2019 - Augustus 2020

Leider Jonghernieuwers

INTERESSE


Tennis

Zwemmen

Economie


Reizen

Kaarten

WEETJES

één broer: Jonas. Deze is één jaar ouder dan mij en
studeert industrieel ingenieur in Brugge
Ik zit op kot in Gent
Lievelingkleur: grasgroen
Ik ben Redder aan Zee

TALENKENNIS

MEDELEIDERS BIJ DE PIEPS

Maarten Buyse
Michiel Cuvelier
Mathijs Rosseel
Robbe Devlies

Leider Piepjongknapen

  Ruiterijstraat 4

8800 Rumbeke

 
  20.01.2000  

+32 497 74 07 37

jonathan.dejonckheere@hotmail.be

Engels

French

Nederlands

Duits

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

JONATHAN DEJONCKHEERE

Ik begin aan mijn 5de jaar als leider bij KSA Torrewachters Rumbeke. Sommigen zullen mij
misschien al kennen van bij de Kabouters 3 jaar geleden.
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MAARTEN BUYSE "BUZZE"

Dag beste Pieps

Dit jaar heb ik het geluk om leiding te mogen geven 
aan jullie.Jullie zullen me nog niet goed kennen, maar 
misschien wel herkennen, dus stel ik me best even voor.

Ik ben Maarten Buyse, maar jullie mogen mij altijd aanspreken met mijn 
bijnaam Buzze. Na mijn schoolcarrière in het college is het tijd om mijn 
leven deeltijds in Gent door te brengen. Ik ga daar Handelswetenschappen 
studeren aan de UGent. Mijn 2de jaar als leider gaat van start na mijn 
fantastisch 1ste jaar met de jongknapen. Ik ben sportief, alhoewel ik nu niet 
actief sport beoefen. Daarom probeer ik zoals de andere leiders mooi slank te 
blijven. Dat lukt van de ene al wat beter dan de andere, dus laten we hopen. Ik 
kijk wel graag naar een matchke voetbal (vooral Club Brugge!). Je kan van mij 
een leider verwachten die veel lacht en vaak onnozel doet.

Onthoud dit: ik ben niet de grootste, maar wel de tofste leider ;)

Vroeger heb ik nog in de scouts gezeten voor een paar jaar. Ja, ik weet het 
ssshtt...

Gelukkig heb ik de juiste keuze gemaakt en zie waar ik nu sta.

Ik weet nu al dat het een ongelooflijk tof jaar gaat worden samen met de 
andere leiders Thijs, Joëlll, Ronny & Diepvries. Ik heb er enorm veel goesting 
in!! Ik hoop jullie ook?! (hopelijk zonder al te veel van dat corona gedoe)

Jullie kunnen me altijd bereiken via het volgende:

maarten.buyse@outlook.com

0471/03.41.99

Tot op startdag!

Groetjes leider Buzze
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MATHIJS ROSSEEL "THIJS"

Gegroet beste pieps

Dit jaar ben ik één van jullie mega coole leiders! 
Sommigen onder jullie zullen mij waarschijnlijk al 
kennen. Ja, ik hoor jullie al denken, de leider met 
zijn lange haren. Ja inderdaad, dat ben ik! Je kan het nu mooi 
vinden of iets minder, het speelt allemaal geen rol voor mij!

Nu zal ik jullie eens kennis laten maken met mijn hobby’s. Ten eerste is 
mijn allergrootste hobby ..... de KSA natuurlijk!! En vooral de KSA van 
Rumbeke! Naast KSA hou ik mij vooral bezig met het kijken van voetbal, 
wielrennen of Netflix   Ook zal je me soms zien spelen op mijn Playstation 
4, dit vooral als het slecht weer is of als ik mij echt verveel. De spelletjes 
die ik hier op speel variëren, maar vooral Warzone behoort tot één van 
mijn favorieten.

Misschien een minder belangrijk onderdeel van mijn voorstelling, 
mijn schoolcarrière. Ik ben dit jaar afgestudeerd in de Burgerschool in 
Roeselare, in de richting Marketing & Ondernemen. Na een lange tijd 
twijfelen heb ik er uiteindelijk voor gekozen om volgend jaar de richting 
Handelswetenschappen te volgen aan de Ugent. Dit zal natuurlijk veel 
werk vergen. Maar ik zal dit werk goed inplannen zodat ik nog altijd tijd 
genoeg heb voor jullie. 

Indien jullie mij willen contacteren, waarin jullie al je geheimpjes weten te 
zeggen aan mij, kan je ze hieronder vinden:
Tel: 0492 87 33 05
E-mail: mathijs.rosseel@telenet.be

Adres: Rosmolenstraat 84, 8800 Oekene

Nu jullie ongeveer alles weten over mij, is het aan jullie om te vertellen 
over jezelf! De geschikte plaats hiervoor is natuurlijk de KSA. Naast de 
activiteiten, het weekend en het kamp kunnen jullie zeker ook eens 
tussendoor een babbeltje slaan met mij. Ik zal altijd goed luisteren naar 
jullie interessante verhalen waar ik nog niets van weet. Ik hoop dat ik jullie 
heb kunnen overtuigen om aanwezig te zijn in de KSA. Nu is het aan jullie 
om te bewijzen als piep hoe tof het wel niet kan zijn!

Als laatste wil ik jullie nog meegeven dat er dit jaar een zeer speciaal 
thema zal zijn! Zeker ééntje om niet te vergeten. Ik verlang al, jullie ook?

Tot dan, 

Leider Thijs
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MICHIEL CUVELIER

Beste pieps  

Ik schrijf dit tekstje zodat jullie alvast kunnen 
kennismaken met jullie, voor sommigen, nieuwe 
leider. Ik ben Michiel Cuvelier maar jullie mogen mij 
Ronny noemen. Jullie kunnen mij herkennen aan mijn 
lange gestalte. Ik ben 18 jaar en zal me dit jaar, als alles 
goed meevalt, naar de universiteit mogen begeven. Mijn hobby’s zijn 
natuurlijk de KSA maar ik had ooit nog een professionele carrière in het 
voetbal en was gekwalificeerd voor Wimbledon in het tennis. Deze 
hoopvolle carrières heeft jullie spierbundel achterwege gelaten om jullie 
op te leiden tot echte KSA'ers!   

Ik verheug me erg op om er dit jaar een topjaar van te maken en samen 
met jullie allerlei avonturen te beleven met de Flinstones! Zijn jullie klaar 
voor de ontdekking van de spannende geheimen van de prehistorie?  

Als jullie nog dringende vragen hebben, kunnen jullie mij 
een mailtje sturen op het adres van michiel.cuvelier@telenet.be of een 
berichtje sturen naar het nummer 0468/229129. Brieven of cadeaus 
kunnen jullie sturen naar het adres Hoogstraat 39 gelegen in de 
grootstad Rumbeke.  

 

Ik hoop jullie snel te zien!  

Je medeontdekker Ronny  
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ROBBE DEVLIES "DIEPVRIES"

Dag lieve pieps,

Ik ben Robbe Devlies, sommigen noemen mij ook 
wel Diepvries. Ongeveer 17 jaar geleden begon 
het allemaal voor mij, want op 6 oktober 2003 om 
15u03 zag ik het licht. Sinds dat moment woon ik 
samen met mijn ouders en mijn zus Ine (die leidster is in de Chiro) 
in de Kaasterstraat 45.

Mijn schoolcarrière begon in De Vlieger en na een toffe periode in de 
lagere school, koos ik het Klein Seminarie te Roeselare. Daar begin ik dit 
jaar aan mijn laatste jaar latijn wiskunde.

Ik had over de jaren veel hobby’s, zoals badminton, turnen, waterpolo. 
Er bleef maar een hobby over degene die ik al sinds mijn eerste leerjaar 
doe: KSA, en na 11 jaren en vele activiteiten heb ik gekozen om leider te 
worden.

Bij vragen, kan je me altijd bereiken op het nummer  0489 69 48 87 of via 
mijn e-mailadres robbedevlies@gmail.be

Dit wordt dus mijn eerste jaar als leider en ik kijk er naar uit om samen 
met de pieps en andere leiders een fenomenaal jaar van te maken. Breng 
dus zeker al je vriendjes mee op startdag waar we elkaar nog beter zullen 
leren kennen.

Tot dan,

Diepvries 
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Kalender piepjongknapen

19/09  STARTDAG

26/09  DE BELEVING VAN DE PREHISTORIE

3/10  VERZAMELEN!

10/10  EERSTE ONTMOETING MET DE VIJAND REX

17/10  PFIEW, DAT WAS NIPT!

24/10  HET JUISTE MATERIAAL IS ESSENTIEEL

31/10  GEEN ACTIVITEIT (PLANNINGSWEEKEND LEIDERS)

7/11  EEN ONVERWACHTE AANVAL! 

14/11  HULP INSCHAKELEN IS NOODZAKELIJK

21/11  ZAMBEZA DE VRIEND

28/11  WILMA IS NIET OP HAAR GEMAK

5/12  WAAR EEN WIL IS, IS EEN WEG

12/12  WRRRRRRAAAAAAAAWW

19/12  KERSTFEESTJE
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Jongknapen

Gegroet jongknapen,

Op 15 augustus 1919 werden jullie leiders Obi, Smetn, Voane en Vandaele 
aangesproken door de generaal van het Belgische leger. Het leger schreef in een 
geheime brief over de opkomende wereldoorlog en hoe wij het Belgische leger 
kunnen helpen. Het is een noodgeval en het leger heeft jullie, de jongknapen 
nodig.

Geachte jongknapen van KSA Torrewachters Rumbeke

Wij, generalen van het Belgische leger hebben de plicht u en alle andere Belgische burgers in te 
lichten over de politieke situatie in de wereld. Er is een strijd losgebroken tussen Duitslang en 
Frankrijk waarbij uw stad Rumbeke tussen beide fronten ligt. Uw stad Rumbeke is in groot gevaar 
want de Duitsers zullen er alles aan doen om via Rumbeke naar Frankrijk te trekken en zo de 
oorlog te winnen. Daarom is het heel belangrijk dat de jongknapen het Belgische leger helpen om de 
Duitsers tegen te houden. Verzamel al jullie krachten en manschappen en verdedig jullie stad met 
hart en ziel, want eenmaal Rumbeke ten onder gaat, is heel België verloren.

Hoogachtend,    

Generaal Janssens        

Zoals jullie net hebben kunnen lezen, nadert er een oorlog. De leiders zullen 
jullie dus moeten klaarstomen voor wanneer de Duitsers onder leiding van 
generaal Zambeza ons Rumbeke zouden invallen. 

We verwachten jullie op startdag, waar we er direct invliegen. Tot dan!

Gegroet,

de jongknapenleiding

Scan me!



 26 

Leiding jongknapen

LARS VIAENE "VOANE"

Goeiedag jongknapen,

hier leider Voane die u allen toespreekt. Ik ben Lars 
Viaene, beter gekend als leider Voane in de ksa. Ik 
ben geboren op 22 oktober 2002, zelf ben ik dus nog 
17 jaar en in de fleur van mijn leven.

Ik heb twee jongere broers namelijk Siebe en Ben 
die beiden ook lid zijn van onze top ksa, waarmee ik leef in 
de Koestraat 25 Rumbeke. Tot juni zat ik op school in het Klein Seminarie 
Roeselare waar ik afgestudeerd ben in de wetenschappen wiskunde. 
Vanaf september zit ik in Gent op school waar ik bio-ingenieur zal sturen 
aan de UGent. Wanneer ik niet bezig ben voor school of de ksa speel 
ik graag eens een match voetbal met mijn vrienden. Als ik dan niet 
buiten voetbal ben ik vaak te vinden achter de PlayStation of achter mijn 
computer minecraft te spelen.

Sinds het 1ste leerjaar zit ik al in de ksa, dus nu start ik aan mijn 13de jaar 
in de ksa, waarvan mijn tweede jaar als leider. Vorig jaar gaf ik leiding aan 
de topban, de jongknapen en dit jaar doe ik dit met alle plezier opnieuw. 
Ik zie het al helemaal zitten om weer leiding te geven aan de beste ban 
die er is samen met leider Smetn, Warre en Obi!!

Voor een gezellig babbeltje kan je mij bereiken op de volgende kanalen:

Email: larsviaeneson@gmail.com

Gsm: 0497 67 14 12

Ik zie het al helemaal zitten, hopelijk jullie ook.

Tot startdag!!!

Gegroet,

Jullie leider Voane
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WARRE VANDAELE "DALLE"

Dag beste Jongknapen

Hier spreekt jullie nieuwe zotste leider, leider 
Vandaele. Samen met mijn medeleiders Smetn, 
Voane en Obi zullen we er zonder twijfel het 
machtigste jaar ooit van maken. LAKOEKE!!!

Aangezien dit nog maar mijn tweede jaar is als 
leider en jullie mij nog niet als leider hebben 
gehad, zullen jullie mij waarschijnlijjk nog niet zo 
goed kennen.

Daarom is hier wat informatie over mezelf:

Mijn naam is Warre Vandaele en sinds 27 april 2002 vergezel ik mijn 
ouders (Chris en Sigrid), zus (Kato) en broer (Tuur) in de kwadestraat 
16A.

Ik startte mijn schoolcarriere in De Verrekijker en ging daarna naar 
het Klein Seminarie Roeselare waar ik dit jaar mijn diploma secundair 
onderwijs (wetenschappen wiskunde) heb behaald. Volgend jaar start 
ik mijn studies Industriële wetenschappen aan de Universiteit Gent en 
hoop deze succesvol te kunnen afronden.

Buiten school heb ik ook nog andere interesses. Ik ben namelijk een 
echte sportfanaat. Ik heb in mijn jeugd de lucht van het voetbal, 
basketbal, tennis en van het zwemmen opgenomen, maar heb dit 
allemaal laten vallen voor mijn favoriete hobby. DE KSA!!! Verder ben 
ik een zeer actief persoon die altijd het beste van zichzelf geeft en tot 
het einde doorgaat. Deze mentaliteit zal ik met veel plezier aan jullie 
overbrengen. Daarnaast ben ik ook een hevige supporter van de beste 
ploeg van het land Club Brugge.

Voor verdere vragen kan je mij altijd bereiken via:

het nummer 0496 33 00 24 of via het email adres warrevandaele@live.
be. Ik verheug me er al op aan jullie leiding te geven en er het beste 
jaar ooit van de maken.

Met vriendelijke groet Warre Vandaele
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EMIEL DESMET "SMETN"

Ewa jongknapen

Tot jullie spreekt een van de beste leiders van 
het land aka Leider Smetn. Dit jaar ben ik 18 jaar 
geworden op 25 februari, dus ben ik geboren op 
25/02/2002. Mijn leven was eigenlijk maar saai tot 
dat ik in het 1ste leerjaar heb besloten om in de KSA te 
gaan.

Ik startte mijn carrière in de KSA als kabouter en ben 11 jaar lang lid 
gebleven tot ik vorig jaar leider werd. Ik heb nu mijn eerste jaar achter 
de rug als knapen leider. Dit jaar mag ik leiding geven aan een nog 
toffere en beter ban De jongknapen. Maar natuurlijk draait niet heel 
de wereld om KSA Rumbeke (grotendeels wel). Dus laten we eens 
praten over wat minder belangrijke dingen.

Op 30 juni ben ik afgestudeerd aan de burgerschool te Roeselare waar 
ik accountancy en IT studeerde (een moeilijke naam voor boekhouden 
en informatica). Nu ga ik verder studeren aan de HOGent waar ik 
toegepaste informatica zal studeren en dit in gent natuurlijk. Als 
ik niet bezig ben met de KSA of school dan zal jij mij waarschijnlijk 
vinden achter mijn computer waar ik mij uren bezig houd met gamen. 
Niets beters dan een potje Fortnite of spelen op mijn survival in 
Minecraft. 

Als je eens gezellig wil babbelen of een potje fortnite wil spelen 

Kan jij mij bereiken op volgende kanalen.
Email: EmielDesmet88@gmail.com
Gsm: 0468511416

Fortnite: SMeTN

Ik verlang al heeeeeeeel hard naar volgend jaar, hopelijk jullie ook!?!

Tot op startdag!!

Hoogachtend 

Leider Smetn
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OBI PATOOR

Gegroet, beste jongknapen!

Voor dat we van start gaan dit jaar met onze toffe 
bende, is het misschien wel handig dat jullie het een 
en ander over mij weten. Ik maak mijn ouders al 18 jaar 
gelukkig op deze planeet, die ik moet delen met mijn oudere 
broer en jongere broer met daarop nog eens een jongere zus. Ik ben zojuist 
afgestudeerd aan het Klein Seminarie Roeselare en ben van plan mijn 
studies verder te zetten te Gent.

Nadat ik mijn carrière als KSA-lid heb afgesloten, was ik vorig jaar leider bij 
de knapen. Ik heb er vertrouwen in dat we dit jaar nog 100x beter zullen 
maken dat het vorige! Buiten KSA houd ik me vooral bezig met het bekijken 
van films/ series en soms durf ik ook wel eens een videogame te spelen. 
Mijn favoriete kleur is appelblauw zeegroen, maar ik ben kleurenblind dus 
eigenlijk ben ik dat niet zo zeker.

Voor een gezellige babbel of vragen kan je me altijd contacteren via de 
volgende gegevens: GSM: 0495269729

E-mail: obi2patoor@gmail.com

FAX: 1323555145

Tot op startdag dan maar hé. Obi out



 30 

Kalender jongknapen

19/09  STARTDAG

26/09  DE MOORD OP DE KROON-PRINS

3/10  DE FRONTEN

10/10  DUITSLAND VALT RUMBEKE BINNEN

17/10  DE SLAG OM HET STERREBOS

24/10  DE SLAG VAN DE REGENBEEK

31/10  GEEN ACTIVITEIT (PLANNINGSWEEKEND LEIDERS)

7/11  ZWARE WINTER

14/11  NOODBEL WEERKLINKT

21/11  SLACHTOFFERS IN BLOEMENWIJK

28/11   HET VERZET

5/12  SINTERKLAAS OP BEZOEK

12/12  DE ONDERHANDELING

19/12  KERSTFEESTJE
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Knapen

De Torrewachtermoord
O p de nacht van vrijdag 14 augustus en zaterdag 15 augustus is 
de burgemeester van Rumbeke op de meest gruwelijke wijze om 
het leven gebracht. Zijn lichaam werd gevonden door zijn minnares 
Kira Andrejva. De Russische vrouw trof het lichaam van onze 
burgemeester aan toen ze zaterdag ochtend langskwam voor haar 
dagelijks bezoekje. Lisa Meas, de echtgenote van de burgemeester is 
opgepakt op verdenking van moord op haar man. Niet enkel de vrouw 
van de burgemeester is verdacht gevonden. Ook zijn tegenstander Dirk 
Lievens, die graag zijn positie wou overnemen. Deze persoon zal dus 
goed onderzocht moeten worden. Daarnaast ging onze burgemeester 
graag eens naar zijn stamcafé ‘De Tonne’. Blijkbaar moest hij daar 
enkel betalen op het einde van de maand, maar dit gebeurde niet 
altijd. Waardoor een afrekening van ‘The bill’ hier ook een aanleiding 
kan zijn. Als de burgemeester dan naar zijn stamcafé ging, stopte hij 
vaak bij ‘Frituur Platse’. Van anonieme getuigen hebben wij te horen 
gekregen, dat hij vaak ruzie had met Solange. Of er hier meer achter 
zit, weten we niet. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen wat er 
precies gebeurd is. Banleider van de Knapen van KSA Torrewachters, 
leider Zwanssens, reageert als eerste op de feiten. “Heel Rumbeke 
is in chock over wat er met de burgemeester is gebeurd. We zullen 
het onderzoek opstarten, maar eerst zullen we ons speurders moeten 
oproepen. Zij zullen er zeker alles aan doen om de dader achter de 
tralies te krijgen.”

31
Scan me!
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Leiding knapen

LORENZ DESLOOVER "LORRE"

What’s poppin knapen,

Zoals jullie weten of zullen te weten komen ben ik 
leider Lorre. Knapste en kindvriendelijkste leider van 
onze KSA. Mijn échte naam is Lorenz Desloover. De 
29e van de 1e maand ben ik 18 geworden. Met jullie 
zal ik mijn 2e leidingsjaar aanvangen. Ik heb mijn broek versleten op 
de Roeselaarse schoolbanken van het Klein Seminarie en hoop tegen 
startdag hier ook afgestudeerd te zijn. Ik woon in het pittoreske Rumbeke. 
Voor fanmail graag adresseren naar Schaapsstraat 36. Als jullie mij willen 
bereiken kan dat via 0471/44.57.84.

Verder over mezelf. Naast de hobby KSA ben ik een echte boekenwurm. Ik 
verslind ze als snoep. Zoals jullie zullen zien ben ik ook vrij sportief. Padel, 
petanque en puzzelen behoren tot mijn wekelijkse agenda. Ook trek 
ik zoals vele leiders richting Gent. Waar ik iets wat me nog vreemd is ga 
studeren. Ik ben er nog niet uit. Tijd zal raad brengen. Ook hier zul je me 
vinden in de bibliotheken en boekhandels. 

Ziezo dat was ongeveer het interessantste wat er over mezelf te vertellen 
viel. Als jullie ouders vragen hebben kunnen ze altijd een e-mail sturen 
naar lorre.isbeast@telenet.be of lorenz.desloover@telenet.be . Verder kan 
ik niet wachten om er aan te beginnen. Hopelijk zo corownavrij mogelijk.

Tot snel!

PS: Ik heb al een eerste opdracht voor jullie. Stuur tegen startdag een zo 
origineel mogelijke selfie naar banleider Brackx. Een winnaar zal gekozen 
en geprezen worden. 
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ALEXANDER BRACKX "BRAX"

Goeiedag, bonjour, güten Tag, die enim bona,

Dit jaar hebben jullie het grootste geluk van de wereld. 
Jullie krijgen namelijk leiding van de enige echte 
Alexander Brackx. Na vorig jaar de nieuwe leiders op te 
leiden, geef ik dit jaar opnieuw leiding aan ‘de oudsten’. 
Samen met 2 van mijn leeftijdsgenoten, namelijk DVH en Hanssens. 
Maar ook met Lorre, die start aan zijn 2 de jaar leiding. Ondertussen 
heb ik al 2 jaar ervaring achter de rug. Vorig jaar gaf ik leiding aan de 
Hernieuwers en 2 jaar geleden aan de Jongknapen. De meesten van 
jullie hebben mij dan al gehad als leider.

Hopelijk kennen jullie mij al een beetje door de vorige jaren. Anders 
kan je me dit jaar nog beter leren kennen. Ik bespaar jullie al het 
speurwerk om mijn persoonlijke informatie te weten te komen. Bij 
deze heb ik het meeste eens opgesomd :

Ik ben geboren op 9 juni 2001 te Roeselare. Ik woon samen met mijn 
zus (21) en mijn ouders in de Karel de Ghelderestraat 3 te Rumbeke.
( de buurt waar je andere KSA leiders en oudleiders kunt vinden, 
zoals Verstraete, DVH, KVH, VH, Stevn en Tobi). Thuis leeft er een 
klein monster bij ons, die je soms kan horen blaffen. Zijn naam is 
Basiel en is een Golden Retriever. Ik heb een carrière in het Klein 
Seminarie achter de rug. En heb intussen ook al een jaar les gevolgd 
aan Arteveldehogeschool, waar ik Bedrijfsmanagement studeer. ( 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 durf ik wel eens een 
potje FIFA te spelen op de Playstation. Sommige leiders kunnen nog 
veel leren van me, maar ik zal geen namen noemen.

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

Verlang om jullie allemaal terug te zien op Startdag !

BRACKX

(Ps. 1 naam geef ik jullie toch al : Vandamme)
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Dag beste Knapen, 

Na een half (corona) jaartje bij de jongknapen beland 
ik dit jaar bij jullie, de Knapen. Ja, je hoort het goed. 
Volgend jaar zullen wij onze zaterdagnamiddag samen 
doorbrengen. Oei, ik ben mezelf vergeten voor te stellen. Mijn naam 
is Arthur Hanssens en ik ben 19 jaar. Die volledige naam is eigenlijk 
maar van weinig belang. In de KSA spreekt iedereen me aan met mijn 
achternaam “Hanssens” of bijnaam “Zwanssens”. 

De meesten onder jullie zullen mij wel kennen, ik loop namelijk al 10 jaar 
als lid en 2 jaar als leider rond in onze KSA. Om jullie wat inzicht te geven 
met wie jullie volgend jaar te maken hebben stel ik mezelf even kort voor. 
Ik studeer Handelswetenschappen te Gent waar ik ook op kot zit. Na een 
succesvol eerste jaar beland ik in september in mijn tweede jaar. Net als 
jullie doe ik liever andere dingen dan naar school gaan. Het is een cliché, 
maar mijn grootste hobby is en zal altijd KSA blijven (die van jullie toch 
ook?). Naast de KSA speel ik elke zondag voetbal bij een amateurploegje. 
Naar het voetbal zelf kijken is ook een dagelijkse bezigheid van mij. 

Nu even enkele praktische zaken. Ik woon op de Zilverberg, Bergstraat 
29. Ik woon er samen met mijn ouders, jongere broer en oudere zus. Jullie 
kunnen me 24/7 bereiken op het nummer +32499727231. Daarnaast heb 
ik een minder actief emailadres arthur.hanssens.1@gmail.com. 

Tot op stratdag !

Leider Hanssens

ARTHUR HANSSENS "ZWANSSENS"
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RUBEN VANHULLE "DVH"

Dag knapen!

Als derde jaar leider sta ik voor de 2de keer bij de 
knapen. Mijn naam is Ruben Vanhulle, beter bekend 
als DVH. Ik ben een student aan de Artevelde 
hogeschool in Gent. Ik studeer bedrijfsmanagement en zit nu in het 
2de jaar. Naast de KSA, de aller tofste jeugdbeweging van de streek, heb 
ik nog een andere hobby namelijk zwemmen. 

Thuis ben ik met 2 broers opgegroeid die beiden ook in de KSA zaten 
en zich nu bevinden bij ’t Kolv. We hebben alle 3 sinds de kabouters in 
de KSA gezeten en dit is dus voor mij mijn 14de jaar KSA Torrewachters. 
Ik woon in de Sint-Blasiusstraat 23 te Rumbeke. Naast mij woont leider 
Brackx en leider Verstraete. 

Samen met de andere knapenleiders ben ik er zeker van dat we een 
fantastisch jaar tegemoet gaan! Als jullie mij nodig hebben kunnen jullie 
mij altijd bereiken op het nummer 0494 77 52 21. Stuur je liever een 
mailtje kan dat zeker ook op het mailadres vanhulle.ruben8800@gmail.
com. 

Na dit allemaal gezegd te hebben hoop ik dat ik jullie allemaal zie op 
startdag! 

Tot dan

Leider DVH 
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Kalender Knapen

19/09  STARTDAG

26/09  THE CRIMESCENE

3/10  SHERLOCK ZWANSENS

10/10  WAPEN

17/10  SERGEY VANHULLUTJOV

24/10  DE TIP

31/10  GEEN ACTIVITEIT (PLANNINGSWEEKEND LEIDERS)

7/11  55° 45' NB, 37° 38′ OL  14:35

14/11  OPERATION DEETJE

21/11  MOORD 2

28/11  ALEXANDRA BEENHESPOVA

5/12  SPAANS BEZOEK

12/12  NIEUWE AANWIJZINGEN

19/12  KERSTFEESTJE
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Jonghernieuwers

Lois: it seems today, That all you see. Is violence in movies and sex on t.v.
Peter: but where are those good old fashion values On which we used to rely!

All: lucky, there's a family guy!
Lucky there's a man who, positivly can do, All the things that make us

Stewie: laugh and cry!
All: he's--a--fam'ly--guy!!!

Giggity giggity Jonghernieuwers,

Voor sommigen onder jullie klonk de bovenstaande goddelijke intro als 
heerlijke muziek in de oren. Voor sommigen onder jullie waren dit wellicht 
een aantal random zinnen. Behoor jij tot de tweede categorie maak jij best 
een minuutje op 7329 vrij om de 349 aflevering van de beestig hilarische serie 
Family Guy te bekijken.

Zoals jullie wellicht al doorhebben 
nemen wij jullie dit jaar mee naar 
het prachtige Quahog. Een klein 
stadje in Rhode Island, America 
waar de one and only ‘family 
guy’, Peter Griffin en zijn gezin 
woont. Doorheen het jaar zullen 
wij jullie laten kennismaken met 
de speciale figuren uit Peters 
familie; Lois (vrouw), Chirs ( zoon) 
Meg (kutdochter) , Stewie (a.k.a. 
Mwoartn, zoon) en Brain (doggo). Jullie zullen natuurlijk ook kennis maken 
met Peter zijn homies ; Glenn Quaqmire (fixer), Joe Swanson (kipper politie) en 
Cleveland Brown ( zwarte man). Samen met deze absolute legends wordt het 
een jaar vol verassingen, nare situaties en ééntje met veel gelach. 

Wij kijken er alvast al naar uit om er een ‘Family Guy’ fanatisch jaar  van te maken 
samen met jullie! 

Tot op startdag & veel kijkplezier,

Jullie leiding: Bertn Brain Laconte, Mwoartn Stewie Vanderschelden, Juanitho 
Chris Verstraete en Struise Peter Desmet

Scan me!
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Leiding jonghernieuwers

VICTOR DESMET "STRUISE"
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MARTIJN VANDERSCHELDEN "MAARTEN" 

Yeet jonghernieuwers

Ik ben Martijn Vanderschelden, maar in de KSA word ik 
soms ook Mwoartn of Maartje genoemd.

Waarschijnlijk kennen jullie mij niet zo goed, daarom 
heb ik speciaal voor jullie een gedicht over mezelf 
geschreven.

Doordeweeks in Gent
In het weekend in Rumbeke
Maar in beide regio’s gekend

Als de beste FIFA-speler van de streke
Klein van gestalte

Groots in z’n daden
Eerder laag vetgehalte

Geen al te grote fan van zonnebaden
In 2000 geboren

De oudste generatie der leiders
Thuis word ik verzorgd  door 2 senioren 

Dankzij hun zijn mijn zus en ik geen hongerlijders
’s Zomers kaal

’s Winters harig
Niet vertrouwd met een vreemde taal

2 februari jarig
Leiding met Strusse, Bertn en Verstraete

Junder zotste jaar komt eraan
Ter preventie: mijn dart shots zijn niet de meest accurate

Ga dus bij een potje niet naast me staan
Tot slot nog even dit

Mijn laatste woorden als poëet
In de KSA draagt u een kunstgebit
Indien u reeds uw tanden versleet

Tot op startdag

Vg

Mwoartn
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JAN VERSTRAETE "VERSTRASSE" 

Gegroet jonghernieuwers

Ik zal mezelf even kort introduceren. Ik ben Jan 
Verstraete, beter bekend als Verstrasse, Straatje, 
Juanitho en alle mogelijke varianten hierop. 

Dit jaar start ik mijn 3de jaar als leider en heb ik de 
eer om aan jullie leiding te mogen geven.

Ik studeer TEW in Leuven en daarnaast zijn mijn hobby’s naast KSA, wat 
natuurlijk sowieso het belangrijkste in mijn leven is, kleiduifschieten, 
macrame bandjes maken en potten bakken. 

Beeldhouwkunst ligt me nauw aan het hart, ik ben hier dan ook een echte 
kenner van. 

Zoals je leest zal ik jullie uit mijn bovenstaande hobby’s veel aan jullie 
kunnen bijleren dit jaar en daarom zal het super interessant en boeiend 
worden. 

De eerste activiteit kunnen we al beginnen met een analyse van de evolutie 
van de beeldhouwkunst omtrent zwaluwen door de jaren heen. Dit kan van 
laaghangende tot en met hoogvliegende zwaluwen gaan. 

De rest van de insteek van dit jaar kan ik nog niet verklappen, maar we 
zullen alvast veel boeken moeten lezen om ons intellect op peil te houden. 
Voorts hoop ik dat jullie er door dit tekstje vooral veel zin in gekregen 
hebben om naar de KSA te komen dit jaar. 

Tot op startdag

VerstraBe
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LOUIS LACONTE "BERTN"

EJ BERTN VINT,

Neenee, deze keer zijn er geen problemen met gehakt 
dat verloren geraakt is, het is de moment om mezelf 
eens voor te stellen. Zoals jullie zien ben ik leider Bertn 
ofwel Laconte, je noemt me maar hoe het voor jou best 
past. Om te beginnen deel ik jullie al mee dat we, de 
jonghernieuwerleiding en de Griffins er een machtig jaar 
van zullen maken samen met jullie. 

Ten tweede stel ik mezelf best eens voor, een deel kent me misschien al, 
maar er zijn misschien toch dingen waar je verstelt van kan staan. Zoals dat ik 
bijvoorbeeld wel graag eens een liedje zing, maar nooit voor een heel groot 
publiek, daarom niet een minder enthousiast publiek. Zingen is niet de hobby 
waar ik het meest van hou en op focus, dat  is natuurlijk de Ksa. Reeds elf jaar 
lang was ik een trots lid van onze jeugdbeweging en ik ben verheugd dat ik 
mijn tweede jaar als leider mag beginnen, na vorig jaar aan de pieps leiding te 
geven voel ik me bevoorrecht om nu de kans te krijgen om voor deze bende 
toffe gasten te staan. 

Geboren ben ik op de 21ste juni van het jaar 2002 te Roeselare. Mijn 
schoolcarrière ben ik begonnen in de Verrekijker, hierna verhuisde ik naar 
het Klein Seminarie waar ik sinds deze zomer afgestudeerd ben. Volgend jaar 
start ik met goeie moed en veel van de leiders uit het jaar 2002 in Gent, hier 
zou ik handelswetenschappen proberen tot een goed einde te brengen (voor 
plezier zal ook een plaatsje kunnen zijn) Ik eet niet veel maar sommige dingen 
eet en drink ik toch wel graag zo eet ik graag een frisco en drink ik graag een 
coca cola! Ik kijk naar veel mensen enorm op, maar toch het meest naar Muze 
& Vantorre, ze inspireren mij met hun wonderbaarlijke liedjesteksten.

Tot slot kan je mij altijd bereiken voor vragen groot of klein, dit op mijn gsm-
nummer 0479 46 17 90 of via mail louis@laconte.be

Dit was al een kleine intro van mezelf, volgend jaar zullen we elkaar zeker nog 
beter leren kennen!

Tot in den draai

Bertn
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Kalender Jonghernieuwers

19/09  STARTDAG

26/09  MEET THE GRIFFINS

3/10  CHRIS CROSS (S11,EP13)

10/10  LOIS KILLS STEWIE (S6,EP5)

17/10  SAVING PRIVATE BRIAN (S5,EP4)

24/10  MEG STINKS (S12,EP19)

31/10  GEEN ACTIVITEIT (PLANNINGSWEEKEND LEIDERS)

7/11  JEROME IS THE NEW BLACK (S8,EP7)

14/11  PETER’S LOST YOUTH (S15,EP17)

21/11  THE KING IS DEATH (S2,EP7)

28/11  TRUMP GUY (S17,EP11)

5/12  DE SINT OP BEZOEK IN QUAHOG

12/12  GO, STEWIE, GO! (S8,EP13)

19/12  KERSTFEESTJE, TURKEY GUYS (S13,EP5)
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Beste Hernieuwers

Tot jullie spreekt de penningmeester van Il Pende d’Hernieuwia. Aan jullie is 
het woord gericht door voortgenoemde hoogbeklede voorzitters, die ook zo 

aangesproken wensen te worden: 

Sïr. Wallican, Mistàh Blond en Kazasker Vandamma

Deze woordenwisseling is de voorbode van een nakende, schriftelijke invitatie. 
Alle verdere communicatie zal via dat medium zijn. Het is dus ontomtbeerlijk 

om uw brievenbus goed in de gaten te houden. 

Wij zijn de nieuwe mens.
Wij zijn de verbeterde versie. 
Alles onder ons is verzuim, 
en wij zijn de hogere macht.

Meer kunnen wij jullie, door de minderwaardige mee-lezers, jammergenoeg 
nog niet vertellen. 

Hernieuwia æternum, sempiternum Hernieuwia, non plebisque.

Hernieuwers

Scan me!
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Leiding hernieuwers

JEROM WALLICAN 

Beste Hernieuwsters, 

“life is better with a Wallican in your leidersgroep”  

“Wow he is the musclairsten leider ever” (nu dat Pechn gestopt is, is 
dit ook wel veel duidelijker). 

“Why is he so creatief en cool, if I was a meisje that start with a A or J skip ik everyone 4 him” 

3 quote’s die me wel wat omschrijven als leider en persoon

Maar dat zal je wel merken over het komende jaar 

Maar genoeg over mij... hier wat dingen moest ik een wikipedia pagina 
hebben. 

- Ik studeer Cinematografie in RITCS Brussel. Dus ja, ik ben later 
werkloos. 

- Begin nu aan mijn 5e jaar leiding en hoopte eens een deftige mede-
leiders te hebben, tevergeefs.

- Zat in De Vlieger in het lager, dus die van de Verrekijker komen mogen 
nu al 2 toertjes lopen. 

- Ben 20jaar oud en heb dus al 20 verjaardagen gehad, dus een 
feestbeest kan je me zeker en vast noemen. 

- Ik speel in een zondagsploegje genaamd "het zwarte gat" samen met 
leider Van Domme, Zwanssens en Struise. 

Meer moet je niet weten, maar moest je echt geïnteresseerd zijn in mijn 
leven (wat ik volledig snap) geef me een seintje: 0492/88.45.43 (steek dit 
maar al in je gsm) 

Wallican Out. 
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ROBBE VAN DAMME "VAN D(A/O)MME"

Bonzouuuur tout le monde, 

Oui, les gars, dit jaar hebben jullie opnieuw het plezier en 
genoegen om je onder mijn vleugels te begeven, samen 
met leiders Wallican en Mistah Blondeel. We kennen 
elkaar al redelijk goed, dus ik heb er alvast een goed oog 
in dat ook dit jaar opnieuw fantastisch zal worden. Die etterbak-streekjes van 
vroeger zullen jullie nu wel al verleerd zijn zeker? 

Ik hoor jullie al denken : wat doet die Vandamme eigenlijk iedere dag 
wanneer hij niet in de KSA is? Ik studeer voor leerkracht Nederlands-
Geschiedenis secundair onderwijs aan de Vives te Torhout. Naast de KSA ga 
ik graag een rondje koersen en speel ik ook graag een potje voetbal. Soms 
ga ik ook 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 20 doorgewinterde jaren. Thuis leef ik samen met mijn mama, papa, 
een lief puberend zusje en zeven schattige visjes. 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. De 
laatste die ik heb kunnen toevoegen aan mijn selectie is een exemplaar van 
Marokko en Fulham, volgend jaar in de Premier League te bewonderen 

- weten jullie dat ik bij Frituur Rumbeke Platse altijd een kleintje met 
satékruiden bestel, samen met een jagersworst in ’t vet? Ook Joppie-saus 
mag zeker niet ontbreken! 

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). Wanneer je het via de oude weg wil 
doen een een postduif wil versturen, zend hem dan naar Izegemsestraat 31 
8800 te Rumbeke. Hopelijk mag ik jullie al talrijk verwelkomen op de startdag! 

Tot dan Hernieuwsters! 

Beaucoup bisous, leider Vandamma



 46 

RUBEN BLONDEEL "BLONDI"

Goede morgen, middag of avond

Mijn naam is Ruben Blondeel maar doorheen de jaren 
heb ik al enkele andere dingen te horen gekregen: 
Blondie, meester, Mr.Blond, Mistah… dus zoek maar 
zelf uit hoe je me aanspreekt. 

Dit jaar begin ik aan mijn 13de  jaar KSA en mijn 5de 
jaar als leiding. Helaas hebben jullie nog nooit de eer gehad om van 
mij leiding te krijgen en zullen jullie me dus ook niet zo goed kennen. 
Vandaar dat ik me kort eens zal voorstellen. 

Zoals ik al zei is mijn volledig naam Ruben Blondeel, een 2de naam was 
niet verplicht dus heb ik ook niet gekregen. Mijn verjaardag valt al 20 jaar 
op een rij op 20 maart en zal  dit jaar waarschijnlijk voor de 21ste keer ook 
op die datum vallen. 

Vroeger ging ik naar de kleuterschool in de Verrekijker maar sprong toen 
over naar het lager in de Vlieger. 6 jaar later besloot ik naar het Klein 
Seminarie te gaan waar ik 6 jaar Latijn wiskunde gevolgd heb. Na een 
sukkeljaartje aan de universiteit besloot ik Global Business Management 
te gaan “studeren” aan VIVES Brugge waar ik dit jaar met meer succes kan 
beginnen aan mijn 2de jaar.

Ik ben een enorme dierenvriend en heb dus ook enkele beestjes 
rondlopen : 4 katten (Jack, Chess, Duvel & Tripel), een stuk of 10 kippen 
en 2 hanen, 3 geiten (Christoffel, Kartoffel en Pantoffel) en 2 vijvers vol 
met vissen (Blub & Co)

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 graag een  boek, kijk ik een film, speel ik op mijn 
speelstation vier of op mijn Commodere 64,  luister ik muziek of probeer 
ik wat te sporten, maar het liefst van al breng ik mijn tijd door in de KSA. 

Ziezo, nu weet je al wat meer over mij. Verdere onduidelijkheden of 
vragen zal ik met plezier toelichten doorheen het werkjaar. 

Ik heb er alvast zin in en beloof dat dit een beestig jaar zal worden!  

Bis bald! 
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Kalender Hernieuwers

19/09  STARTDAG

26/09  HUIS ARENBERG

3/10  HUIS CROŸ

10/10  LOBKOWICZ 

17/10  ARCONATI-VISCONTI

24/10  TRAZEGNIES

31/10  GEEN ACTIVITEIT (PLANNINGSWEEKEND LEIDERS)

7/11  HEER DE CROMBRUGGHE DE LOORINGHE

14/11  GRAAF BEAUFFORT

21/11  GRAVIN RADIGUES 

28/11  GRAAF DI SINOPOLI DI CALABRIA

5/12  GRAAF D'ALDIN 

12/12  HUIS DES HABSBURG-LOTHARINGEN

19/12  ADELFEEST
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Verslag  
Kermiscafé & Zwientjeskermesse

Beste KSA-sympathisanten

Het begin van de maand augustus kondigt normaal altijd het begin 
van ons Kermiscafé aan. Het is een tiendaagse periode waarin we 
de Rumbeekse gemeenschap samenbrengen op ons zomerterras. 
Ook tijdens onze evenementen doorheen de week (kermisquiz, 
breughelmaal, .. ) wordt ons KSA-lokaal ieder jaar omgetoverd tot een 
gezellig gebeuren.

Het was dan ook met pijn in het hart dat 
we als KSA Torrewachters Rumbeke, 
in overleg met de KSA Oud-Leiders 
Vereniging (’t KOLV), de beslissing 
hadden genomen om ons Kermiscafé 
dit jaar niet te laten doorgaan. We 
hadden hiervoor verschillende 
argumenten achter de hand: 

Voor KSA Torrewachters Rumbeke is het verbinden van de Rumbeekse 
bevolking de voornaamste reden om Kermiscafé te organiseren. Dit 
doel kwam door het uitblijven van de kermiskramers naar het Kerkplein 
meteen onder druk te staan. Bovendien ging ons Kermiscafé met 
een beperkte capaciteit moeten doorgaan. We hadden ook al eerder 
besloten om ook de Rolmarathon en Kidsrun, niet te laten doorgaan.

Ook tweede ging het ‘leutegevoel’ door al de vereiste maatregelen een 
stevige duw krijgen: het omheinen van ons Kermiscafé, het dragen van 
mondmaskers, het volgen van looplijnen, het opzetten van sanitaire 
stations, de registratie van contactgegevens, het klein aantal personen 
per tafel, .. Het zijn zaken die de sfeer in ons café zeker niet ten goede 
ging komen.

Ten slotte wilden wij de reeds getroffen Rumbeekse horeca het niet 
nog moeilijker maken door met ons café onrechtstreeks met hen te 
concurreren. Wij zijn een vereniging waarbij ons voornaamste doel 
reeds gezegd is. Voor hen daarentegen, is voldoende omzet draaien 
cruciaal om het hoofd boven water te houden.
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Wel hadden we nog besloten om nog steeds het Rode Kruis te 
steunen met onze jaarlijkse bloedinzameling. Door het coronavirus 
was er al een groter tekort aan bloedplaatjes, dus zijn we heel 
dankbaar dat we dankzij jullie inzet toch nog ‘KSA Bloedheet’ konden 
organiseren en zo mensen in nood konden helpen in deze moeilijke 
tijden. Een warme dankuwel vanwege de hele leidingsploeg! 

Ons hart bloedde bij het nemen van de beslissing om ons Kermiscafé 
te annuleren, maar het verstand juichte. Ons jeugdig positivisme 
moest dit jaar wijken voor de harde realiteit waar we niet om heen 
konden. Wij hopen iedereen volgend jaar terug te zien, met een 
dubbele portie ‘goesting’ en enthousiamse! 

KSA Torrewachters Rumbeke

‘t KOLV
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Beste KSA’ers! 

Hopelijk zijn de batterijen terug 
opgeladen na een alweer fantastisch 
kamp en begint iedereen opnieuw 
met veel enthousiasme aan het 
nieuwe KSA jaar! Het kamp in Mol 
zag er dit jaar weliswaar een heel 
stuk anders uit door het alom 
gekende coronavirus, maar daarom 
was het zeker niet minder leuk! 
Samen hebben we Covid-19 geen 
kans gegeven in en rond ons kamphuis. Iedere bubbel keerde moe, maar 
heel voldaan terug huiswaarts na een prachtig zomerkamp. 

Het gaf ons dan ook enorm veel voldoening dat 
we op zoveel steun konden rekenen uit veel 
verschillende hoeken. Hierbij willen wij nog 
eens enkele personen bedanken: het KOLV, 
onze oudleiders-vereniging, die de hongerige 
magen van de leiders en uw zoon vulden 
met super lekkere gerechten, de ouderraad, 
om ons te ondersteunen waar we hulp nodig 
hadden, en natuurlijk ook jullie, ouders, voor het 
onvoorwaardelijke vertrouwen dat we krijgen! 
Het deed deugd om te zien dat jullie ook in deze 
onzekere tijden ons het volle vertrouwen gaven. 

Hopelijk wordt ook dit jaar weer fantastisch en 
kunnen we volgende zomer terug een “normaal” 
kamp beleven! 

Jullie kampleiders, 

Van Damme en Maartje 

Verslag  
kamp
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Prik alvast de datum vast in je agenda voor 
het KSA-kamp van 2021! 

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

19/09     STARTDAG: EERSTE ACTIVITEIT

17/10    SPAGHETTI AVOND

19/12     KERSTFEESTJE

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

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

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

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

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

KABOUTERS

Kamiel Collette 
Louis Leynstraat 
0471/56.15.01 

Jan Stockman
Palfreniersstraat 34
0471/40.17.18

Matthijs De Lombaerde
Sterrenstraat 5
0470/28.63.33

Victor Wyffels 
Mandellaan 497 
0471/39.81.33 

Reneau Devos
Izegemsestraat 25
+32 476 83 82 73

Staf Houthoofd 
Sint-Elooisstraat 52
0475/68.63.53



 55 

PIEPJONGKNAPEN

Michiel Cuvelier 
Hoogstraat 39 
0468 22 91 29 

Jonathan Dejonckheere 
Ruiterijstraat 4 
0497/74.07.37 

Maarten Buyse
Ruiterijstraat 2 
0471 03 41 99

Mathijs Rosseel 
Rosmolenstraat 84
0492 87 33 05 

Robbe Devlies
Kaasterstraat 45
0489/69.48.87

JONGKNAPEN

Warre Vandaele 
Kwadestraat 16A 
0496/33. 00.24

Obi Patoor
Mandelstraat 2
0495/26.97.29

Emiel Desmet
Kwadestraat 18  
0468/51.14.16
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KNAPEN

Lars Viaene 
Koestraat 25
0497/67.14.12

Ruben Vanhulle
Sint-Blasiusstraat 23
0496/13.53.11

Arthur Hanssens 
Bergstraat 29 
0499/72.72.31

Alexander Brackx
Karel de Ghelderestraat 3 
0495/76.23.76 

Lorenz Desloover 
Schaapsstraat 36
0471/44.57.84
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JONGHERNIEUWERS

Victor Desmet
Kwadestraat 18
0497/74.21.11

Martijn Vanderschelden
Joseph Hanoullestraat 11
0494/11.02.29

Jan Verstraete 
Sint-Blasiusstraat 21 
0495/23.45.86 

Jerom Wallican
Hoogstraat 154
0492/88.45.43

Robbe Van Damme 
Izegemsestraat 31 
0491/08.72.58 

Ruben Blondeel
Skaldenstraat 29
Of Roeselaarsestraat 135
0471/42.34.64

Louis Laconte
Kwadestraat 54
0479/46.17.90

HERNIEUWERS



 58 

HTTP://BIT.LY/KSATORREWACHTERS

SCAN ME

Nog niet ingeschreven?

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


