Leidingsboekje
KSA Lotenhulle-Poeke Jongens

Voorwoord
Beste leden en ouders
Na een lange zomer zonder KSA is het eindelijk weer zover, het werkjaar 2017–
2018 is van start gegaan. Dit jaar gaan we jullie opnieuw bekogelen met toffe
activiteiten, bosspelen, stadspelen, evenementen, een zomerkamp en nog zo
veel meer.
Een grote verandering in onze ploeg dit jaar, is de samenstelling van de
leidingsgroep. We nemen afscheid van 3 ervaren rotten in het vak en
verwelkomen 7 groentjes. Gorik, Karel en Felix hebben dit jaar een punt achter
hun mooie KSA-carrière gezet. Ze zijn alle 3 nog hoofdleiding geweest en
hebben meegeholpen de KSA te doen groeien tot waar we nu staan.
Er is ook een verschuiving van de macht in de leidingsgroep. Frederic, Jules en
Thomas zijn vanaf nu de hoofdleiders van KSA Lotenhulle-Poeke Jongens.
Frederic, Jules en Thomas hebben zich reeds voorgenomen om het beste van
hunzelf te geven, en nemen de taak als hoofdleider met veel enthousiasme op!
We sluiten deze inleiding graag af met een woordje van dank! Dank aan de
leiding voor alle vrije tijd, energie en moeite die ze er toch altijd weer in steken.
Dank aan onze ouders die ons ook steunen in alles wat we doen voor de KSA,
en voor het vele weg zijn van huis. Dank aan de leden, voor hun enthousiasme
en die stralende glimlach die ons altijd weer de kracht geeft om verder
activiteiten te geven. En vooral dank aan u, ouders voor het vertrouwen dat u
in ons stelt.

Voorstelling jaarthema
Jong zijn in een wereld zonder snaps, tweets, tags, memes, vlogs … lijkt
prehistorisch. KSA surft mee op de digitale stroom! Dit werkjaar des te meer,
want we gaan voluit geniaal digitaal!
We willen geen digigeeks worden, want daarvoor staan we te graag met onze
voeten in de speelse natuur. Toch zeggen we geen nee tegen wat digitalisering
in onze spelen of tegen het gebruik van sociale en digitale media in onze
communicatie.
Ook om de communicatie naar leden, ouders en de rest van je netwerk vlotter
te laten verlopen, krijgen sociale media binnen KSA de nodige speelruimte. Je
neemt je volgers op sleeptouw door de avonturen van je groep te delen en
digitale promo voor acties en evenementen te posten. Allerlei digitale
platformen bieden de leidingsgroep nieuwe mogelijkheden om te
communiceren, zowel naar buiten toe als binnen de groep.
Toch willen we erover waken dat het digitale gebeuren niet allesbepalend
wordt binnen KSA. We zijn ons bewust van extra drempels en van nieuwe
gevaren. Daarom werpen we onze kritische blik over bepaalde schaduwzijden
of valkuilen van het digitale gegeven. Denk maar aan privacyregels,
cyberpesten of te veel schermtijd van kinderen en jongeren.
Kortom, we smijten ons al spelend en communiceren nog steeds offline, maar
we pimpen onze werking met online tricks! Als dat niet geniaal digitaal is!

Leidingsgroep
Frederic Dhaeyere
Frederic is 20 jaar en begint aan zijn 6de jaar als leider
en behoort daarmee tot de meer ervaren leiding. Naast
zijn passie voor de KSA beoefend hij ook nog een
andere hobby, namelijk karate. Frederic start dit jaar
ook zijn 3de en laatste jaar als bachelor in de chemie.
Vorig jaar gaf Frederic leiding aan de jongste leden,
maar de groep waar hij dit jaar leiding zal aangeven is
nog een goed bewaard geheim. Wat hij alvast kan verklappen, is dat
amusement gegarandeerd is! Tot dan!!!

Thomas Vandenbussche
Thomas was vanaf de start lid van de KSA. Na 2 jaar als
leiding vat hij nu zijn 3de jaar aan als hoofdleider. Zijn
doel is om van de KSA een heel grote en toffe
jeugdbeweging te maken voor jong en oud. Thomas
studeert voor industrieel ingenieur aan de KU Leuven.
Hij sjort ook heel graag en klimt zeer graag in bomen.
Als Thomas eens niet op de KSA zit, zal hij
hoogstwaarschijnlijk aan het werken zijn bij een of andere neef van hem.

Jules Haelvoet
Jules start dit jaar aan zijn derde jaar als leider, hij zal
dit jaar samen met Thomas en Frederic de rol als
hoofdleider op zich nemen. Jules zijn grootste hobby is
voetbal dus hij zou jullie wel wat truckjes kunnen
bijleren. Hij is 18 jaar. Jules wil samen met de andere
leiders de KSA een plaats maken waar iedereen plezier
kan maken. Hij studeert houtbewerking in het VTI van
Tielt. Naast sport zal je Jules ook veel buiten vinden. Verder ben je voor de
domste grappen bij hem altijd aan het juiste adres.

Ruben Vanparys
Ruben is 20 jaar en start dit jaar aan zijn 6de jaar als
leider. Hij studeert elektronica-ICT aan de hogeschool
Odisee. Ruben vindt de groepssfeer, de lachende
kinderen, het ravotten en de bosspelen in de KSA het
allerleukste. Naast de KSA houdt Ruben ervan om af en
toe eens een frietje met stoofvlees te stekken!

Michael Ally
Michael - François voor de KSA’ers - is ondertussen een
vaste waarde in de leidingsploeg. De vele schildjes op
zijn hemd verklappen dan ook dat hij al heel wat jaren
in de KSA zit (enkele jaren zelf tegelijk in Poeke en
Vinkt). De grootste KSA-droom die Michael heeft is
fuseren met de KSA-meisjes, maar dat is misschien nog
niet meteen aan de orde. Hij studeert rechten aan de
UGent en woont in Poeke: het schoonste dorp van Vlaanderen! Nog een klein
wist-je-datje: Michael zijn leuze is (met dank aan de Knapen) "YEAH BOY"!

Pieter Van Parys
Pieter is 21 jaar en begint aan zijn 2de jaar als leider,
vorig jaar heeft hij de Jonghernieuwers getemd. Dit jaar
is een andere groep aan de beurt want de
Jonghernieuwers zijn geëvolueerd in volwaardige
leiders. Hij kijkt ernaar uit een andere groep te
entertainen en plezier te laten beleven. Pieter houdt
van een feestje af en toe, plezier maken met vrienden draagt hij hoog in het
vaandel. Pieter start dit jaar zijn 4de en laatste jaar industrieel ingenieur
elektromechanica. Laat het nieuwe jaar maar snel beginnen!!!

Pieter-Jan Vandaele
Na een fantastisch kamp kijkt Pieter-Jan al met
veel goesting uit naar het nieuwe werkjaar,
ongetwijfeld met even enthousiaste en
aangename leden als in de vorig jaren. Nu dat er
veel nieuwe leiders bij zijn gekomen, hoopt hij dat
we dit jaar ook veel nieuwe leden mogen verwelkomen. Dit jaar begint hij aan
zijn opleiding burgerlijk ingenieur aan de UGent. In de weken waarop er geen
KSA-activiteiten voorzien zijn, is hij ook leider bij de jeugdsterrenwacht van
Gent.

Branco Bruyneel
Branco is 18 jaar en begint aan zijn derde jaar als leider.
Hij studeert IT en Netwerken aan Leiepoort SintVincentius te Deinze. Hij zit al van jongs af aan in de KSA
en hoopt nu ook nog vele leuke jaren te beleven. Buiten
de KSA houdt hij zich vooral bezig met computers en af
en toe speelt hij ook weleens een spelletje.

Andreas Huysman
Andreas begint vol verwachtingen aan zijn derde jaar bij
de beste KSA van het land! Hij is 18 jaar en begint aan
zijn eerste jaar geneeskunde te Gent. Hij verblijft in de
week meestal op kot in Gent maar vindt het zeker niet
erg om in het weekend naar Poeke af te zakken,
integendeel! Naast de KSA is hij vaak te vinden in het
zwembad en geeft hij leiding op kampen voor
gehandicapte jongeren.

Niek Pauwels
Niek begint dit werkjaar voor de derde keer vol
enthousiasme als leider. Hij is nu 18 jaar en daarmee
klaar de grote stap richting universiteit te zetten waar hij
zal starten in zijn eerste jaar fysica en sterrenkunde. Dat
hij deze richting zou kiezen was ook al te zien aan zijn
grootste hobby naast de KSA, namelijk sterrenkunde.
Voor Niek is de KSA vooral een plek waar je veel levenservaring opdoet en
plezier kan maken.

Maarten Verhaeghe
Maarten is 17 en begint aan zijn tweede jaar als leiding
in onze KSA. Hij studeert humane wetenschappen aan
het Koninklijke Atheneum Voskenslaan te Gent. In zijn
vrije tijd speel Maarten badminton en gaat hij vaak gaan
fietsen. Hij is er zeker van dat dit werkjaar het beste tot
nu toe zal worden voor onze KSA!

Robin Vanhoeijen
Robin is lid sinds de start van de KSA. En begint dus zijn
eerste jaar leiding als een volleerd KSA-lid. Robin
studeert wetenschappen-wiskunde in Emmaüs. Naast
de KSA beoefent Robin ook karate in Aalter. Wees maar
zeker dat hij ervoor zal zorgen dat jullie een tof jaar voor
de boeg hebben.

Seppe Van Der Sichel
Seppe is ook al lid sinds de start van de KSA. Na 10 jaar
heeft hij nu ook gekozen om jullie spetterende
activiteiten te geven! Seppe volgt de richting Latijnwiskunde op Leiepoort Campus Sint-Hendrik en gaat
naar de KSA om jullie een onvergetelijke tijd te
bezorgen. Naast het ploeteren in de modder, gaat
Seppe ook graag skiën in de kerstvakantie.

Louis Verstuyft
Een nieuw gezicht bij de leiding is Louis Verstuft, die al
sinds het bestaan van onze KSA deelneemt aan de
activiteiten. Naast de KSA is Louis bezig met gamen en
computer. Louis studeert elektrotechnieken in het VTI
Deinze. Hij telt alvast af naar het nieuwe werkjaar en zal
zijn taak als leider zo goed mogelijk uitvoeren.

Georges Sucaet
Georges Sucaet is zijn KSA-carrière begonnen bij de
pagadders. Het is nu zijn eerste jaar als leider. Georges
studeert schilder- en decoratiewerken in VTI Brugge.
Georges zit in de KSA voor de sfeer en de vriendschap
en de leuke momenten die nog zullen komen. Naast de
KSA helpt hij graag zijn ouders op de boerderij.

Artur Roelandts
Artur is er al bij vanaf het eerste leerjaar. Hij zit nu
in zijn het vijfde jaar op Emmaüs in Aalter waar hij
economie-talen volgt. Artur is er op gebrand om
het goed te doen als leider. Buiten de KSA werkt
Artur in 't Koffieboontje. Maar hij zet de KSA op de
eerste

Wannes Dejaegere
Wannes studeert industriële wetenschappen aan het
VTI in Brugge. Zijn droom is om af te studeren met een
master industrieel ingenieur. Hij vult zijn vrije tijd met
sporten en het bekijken van series. Van sport doet
Wannes momenteel fitness en lopen. Hij is ook van plan
om volgend jaar mee te doen aan de Viking Run.

Brecht Van Hoecke
Brecht is 16 jaar en geeft dit jaar voor het eerst leiding.
Hij is, net zoals vele andere leiders al lid sinds de start
van de KSA. Brecht studeert Latijn-Wiskunde aan de
Leiepoort campus Sint-Hendrik in Deinze. Hij heeft er
heel veel zin in om jullie supertoffe activiteiten voor te
schotelen en kijkt uit naar de mooie momenten die
zeker nog zullen komen.

Contact
Voor elke vraag, opmerking of probleem kan u bij ons terecht.
Dit kan gebeuren via:
•
•

E-mail: ksa.lopoe@gmail.com
Telefonisch:
Frederic Dhaeyere – 0471/01.79.07
Jules Haelvoet – 0474/19.94.58
Thomas Vandenbussche – 0498/05.81.52

Voor meer info over activiteiten, evenementen, het bekijken van foto’s, enz.
Kan u steeds terecht op onze nieuwe website.
www.ksalotenhullepoeke.be
Facebook: KSA Lotenhulle-Poeke Jongens

