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Voorwoord
Beste leden en ouders
Na een lange zomer zonder KSA is het eindelijk weer zover, het werkjaar 2018
– 2019 is van start gegaan. Dit jaar gaan we jullie opnieuw bekogelen met toffe
activiteiten, bosspelen, stadspelen, evenementen, een zomerkamp en nog zo
veel meer.
De grootste verandering in onze leidingsploeg dit jaar is dat we met een paar
personen minder zijn. We moeten afscheid nemen van 4 mensen. Jules, Pieter,
Branco en Andreas. Zij hebben dit jaar een punt achter hun mooie KSA-carrière
gezet.
In de hoofdleiding is er geen verandering. Thomas en Frederic zijn net zoals
vorig jaar de hoofdleiders van KSA Lotenhulle-Poeke Jongens. Frederic 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.
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Voorstelling jaarthema
KSA, dat is samen de wereld ontdekken, samen groot worden en je stap voor
stap ontwikkelen tot wie je bent en hoe je in het leven staat. We kunnen de
meerwaarde van onze jeugdbeweging als plaats om te groeien niet genoeg in
de kijker zetten, maar we doen een poging met het jaarthema!
Als lid word je geprikkeld om talenten in te zetten en te ontwikkelen binnen je
KSA-groep. Groeien zit daarbij in zowel grote als kleine dingen: vrienden
maken, je plaatsje zoeken in een groep, samen op ontdekkingstocht gaan, de
wereld rondreizen in je eigen lokaal, van boom tot boom slingeren in een
stoere commandotocht, accepteren dat iemand anders is, je smijten op het
podium van het ouderfeest, personen durven aanspreken in een stadspel, de
zevenkoppige draak verslaan, de natuur intrekken en geen sporen nalaten, je
mooiste schilderkunsten vereeuwigen in het lokaal… Je hebt plezier en je leert
jezelf kennen en uitdagen. Je leert grenzen verleggen, je leert oordelen wat kan
en niet kan en groeit zo op vele verschillende vlakken als persoon. Daarbij is er
geen haast of verplichting, iedereen groeit op z’n eigen tempo.
Ook de vriendengroep versterkt. Je leert elkaar door en door kennen en
smeedt vriendschappen voor het leven. Dat stimuleert nog eens je persoonlijke
groei. Je durft jezelf ‘smijten’, je vertrouwt en rekent op elkaar, je haalt het
beste in elkaar naar boven.
Je staat er niet altijd bij stil hoeveel levenservaring je in die tijd in KSA al
opgebouwd hebt. Andere keren sta je wel stil bij je groeiproces en wil je bewust
een aantal zaken bijleren. Daarvoor biedt KSA vorming aan. Het zorgt ervoor
dat ervaring en expertise binnen KSA bewust doorgegeven wordt, dat er van
elkaar geleerd wordt. Dat is ook zeker een meerwaarde om als groep en als
persoon te groeien.
KSA geeft je de kans om te ontpoppen zoals nergens anders. Samen baan je
je een weg doorheen de leeftijdsgroepen om uiteindelijk met zoveel
ervaringen en vaardigheden uit jezelf te groeien!
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Leidingsgroep
Zonder de leidingsgroep is er uiteraard geen KSA mogelijk. Iedereen uit de
leidingsgroep is net zoals jullie nog jaren ingeschreven geweest als lid in de
KSA. Ze weten dus als geen ander welke activiteiten ze moeten voorbereiden.
Binnen de leidingsgroep zijn er ook twee hoofdleiders. Net zoals vorig jaar
zullen Thomas en Frederic deze taak op zich nemen. Indien u vragen,
opmerkingen, klachten… heeft, kan u zich altijd wenden tot de hoofdleiding.
Zij zullen met veel plezier en alle ernst er alles aan doen om u te helpen.

Frederic Dhaeyere
Als ervaren rot begint Frederic Dhaeyere aan zijn 7de
jaar als leider waarvan drie als hoofdleider.
Frederic is 21 jaar en heeft tal van hobby’s. Zijn
belangrijkste hobby’s, buiten de KSA, zijn: karate, lopen
en van het leven genieten.
De groep waaraan Frederic leiding zal geven, is nog een
geheim, maar een kleine tip: hij heeft al eens leiding
gegeven aan deze groep. Wat geen geheim is, is dat de leden zich 200% zullen
amuseren!!!

Thomas Vandenbussche
Thomas was er vanaf het ontstaan van de KSA bij. Hij
begint nu aan zijn 4de jaar als leiding en 2de jaar als
hoofdleiding. Thomas is 19 jaar en studeert voor
industrieel ingenieur aan de KU Leuven. Een grote
verandering in tegenstelling tot vorig jaar is dat hij geen
leiding meer zal geven aan de leden, maar zich volop
zal focussen op de administratieve zaken en alles wat
er zich achter de schermen afspeelt. Als Thomas eens niet op de KSA zit, zal
hij hoogstwaarschijnlijk aan het werk zijn aan of ander wereldveroverend
project.
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Ruben Vanparys
Ruben Vanparys is ondertussen ook een vaste waarde
binnen de KSA. Deze 21-jarige leider studeert ICT aan
de hogeschool Odisee te Gent. Ruben zijn voornaamste
hobby’s buiten de KSA zijn computeren en uitgaan. De
KSA vindt Ruben een plaats waar je helemaal jezelf
kunt zijn en plezier kan maken.

Michael Ally
Michael -François voor de KSA'ers- zal als enige Poekse
leider ook dit jaar de eer van Poeke hooghouden. Hij
begint aan zijn derde jaar Rechten aan UGent en is in
zijn vrije tijd een gedreven politicus. Aan welke groep
hij dit jaar leiding heeft kan hij nog niet verklappen,
maar een kleine quote konden we hem wel al
ontfutselen: "Mijn gamel ligt alvast klaar, voor een
nieuw KSA-topjaar!".

Pieter-Jan Vandaele
Heyhoplahoi, beste KSA-kinderen. Ook dit jaar is
Pieter-Jan Vandaele weer van de partij. Deze
intussen doorgewinterde leider studeert
Burgerlijk ingenieur aan de UGent. Naast de KSA is
hij ook actief in de jeugdsterrenwacht van Gent.
De bewijzen zijn ernaar dat ook dit jaar weer een
fenomenaal jaar wordt! Verwacht jullie alvast aan
een hele resem innovatieve activiteiten en vooral veel plezier.
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Niek Pauwels
Niek begint dit jaar voor de vierde maal aan wat opnieuw
een fantastisch KSA-jaar als leider zal worden. De 19jarige student volgt de richting Fysica en Sterrenkunde
aan de Universiteit van Gent en vervult naast zijn studies
en de KSA ook zijn passie voor de sterren in de
sterrenwacht van Gent. Ook dit jaar zal deze leider weer
elke twee weken zijn hoofd kunnen vrijmaken door
zonder remmen te kunnen ravotten op het vertrouwde gras in Poeke.

Maarten Verhaeghe
Maarten Verhaeghe begint aan zijn derde jaar als leiding.
Maarten is 18 en volgt humane wetenschappen op het
koninklijke atheneum Voskenslaan te gent. Buiten KSA
en school probeert maarten zoveel mogelijk te genieten
van het leven. Net zoals hij van het volgende KSA
werkjaar zal genieten.

Robin Vanhoeijen
Robin Vanhoeijen start met goede moed aan zijn tweede
jaar als leiding. Hij studeert zijn laatste jaar
wetenschappen-wiskunde aan Emmaüs Aalter. Robins
hobby's buiten de KSA zijn karate, op reis gaan en
jeugdwerking geven bij de gemeente. De leden van zijn
groep mogen zich alvast verwachten aan originele, nooit
eerder geziene activiteiten!
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Seppe Van Der Sichel
Na een jaar leiding te hebben gegeven, is Seppe Van Der
Sichel klaar om opnieuw het beste van zichzelf te geven.
Hij volgt Latijn-wiskunde op Leiepoort campus SintHendrik en naast de KSA gaat hij ook gaan skiën. Seppe
kijkt al heel erg naar uit om jullie spetterende
activiteiten te geven!

Louis Verstuyft
Zijn naam is Louis Verstuyft en zijn doel is de leden
helemaal los laten gaan op zijn hard voorbereide
activiteiten, Louis studeert elektrische installatie
technieken aan het VTI Deinze en naast KSA heeft louis
een mooie gamecarrière lopen die nog steeds lopende
is. Volwassen worden is nog geen optie maar
verantwoordelijkheid nemen kent hij wel. Hij heeft
alvast zin in het volgende werkjaar!

Georges Sucaet
Georges Sucaet geeft nu voor het 2de jaar leiding, na dat
hij al een lange tijd lid was. Georges is 17 jaar en volgt
schilder-decoratie werk op VTI Brugge. Na school geeft
hij heel wat hobby’s zoals KSA natuurlijk. Hij ziet het
nieuwe werkjaar zeker zitten en zal hem er 100% voor
inzetten voor de leukste activiteiten ooit !!!
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Artur Roelandts
Artur zal nu voor het tweede jaar leiding geven na zelf
vele jaren lid geweest te zijn. Naast de KSA volgt hij
economie moderne talen op Emmaüs, voetbalt hij bij
Lotenhulle en werkt hij in het Koffieboontje. Net als het
voorbije jaar heeft hij weer heel veel zin om activiteiten
te verzinnen en de kinderen te entertainen.

Brecht Van Hoecke
Brecht begint zijn tweede jaar als leiding met veel
enthousiasme en goede moed. Hij zit momenteel in het
zesde jaar Latijn-Wiskunde aan Leiepoort campus SintHendrik. De KSA is een plaats waar school even kan
vergeten worden en er kan ontspannen worden. Hij wil
er voor zorgen dat de leden een spetterend jaar
beleven en heeft daar alvast zeer veel zin in!
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Evenementen
Naast de tweewekelijkse activiteiten op zaterdagnamiddag, organiseert de KSA
ook nog tal van andere evenementen. Sommige zijn specifiek bedoeld voor de
leden en anderen voor alle inwoners uit Lotenhulle en Poeke. Al de winst die
we uit deze evenementen halen is bedoeld voor het aankopen of onderhouden
van het spelmateriaal en het organiseren van activiteiten.
De belangrijkste evenementen vindt u hieronder terug, met telkens een klein
woordje uitleg er bij.

KSA Kick-Off (8 september)
De KSA Kick-Off is een nieuw
evenement in de geschiedenis van de
KSA. Met dit evenement willen we alle
ouders en leden uitnodigen voor een
gezellige avond met een hapje en een
drankje, enkele randactiviteiten voor
de leden en natuurlijk de leiding een
beetje beter leren kennen.

Startactiviteit (15 september)
De startactiviteit is, zoals het woord zelf zegt, de eerste activiteit van het
werkjaar. Op deze namiddag zijn alle reeds ingeschreven leden alsook de nog
niet ingeschreven leden welkom om eens te komen proeven van wat de KSA
exact inhoudt.

Eetfestijn (16 november)
Het eetfestijn is het eerste “grote” evenement van het jaar. Op deze
vrijdagavond organiseren we al sinds jaar en dag een gezellige avond waarbij
zowel de leden, als familie en vrienden van harte welkom om frietjes met
stoofvlees te komen eten.
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Filmnamiddag (12 januari)
De eerste activiteit na een drukke kerstvakantie is de
filmnamiddag. Dit is een evenement dat samen met de
meisjes-KSA georganiseerd wordt. Tijdens deze
middag worden er 3 films afgespeeld afgestemd op de
leeftijd van uw zoon.

Snoepverkoop (9 maart)
Iedereen die in Lotenhulle of Poeke woont weet hoogstwaarschijnlijk wel al
wat de snoepverkoop inhoudt. Tijdens deze volledige dag gaan alle leden van
de KSA op stap in Lotenhulle en Poeke om snoepjes te verkopen.

Zonde van de Fuiftijd (13 april)
Zonde van de Fuiftijd is de grootste fuif in Lotenhulle en ook het grootste
evenement dat de KSA organiseert gedurende het werkjaar. Het merendeel
van de leden is nog iets te jong om naar een fuif te komen maar de leden uit
de oudere groepen zijn natuurlijk wel altijd welkom om zich eens helemaal uit
te leven op de dansvloer.

Slotactiviteit (29 juni)
Om het werkjaar af te sluiten organiseren wij op de eerste zaterdag van de
zomervakantie een daguitstap op verplaatsing. Naar waar deze uitstap dit jaar
zal gaan is nog een groot bewaard geheim. Het is wel geen geheim meer dat
dit een dag wordt om niet te vergeten.
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Zomerkamp (7 tot en met 13 juli)
Een week na de slotactiviteit vertrekken we al met de vier oudste groepen op
zomerkamp. De jongste groep, de leeuwtjes, zullen op 9 juli vertrekken. De
voornaamste reden waarom de leeuwtjes iets later vertrekken is omdat we uit
ervaring weten dat een volledige week iets te lang is voor de jongste leden.
Het zomerkamp is eigenlijk de kers op de taart van een volledig werkjaar.
Tijdens deze periode zijn we een weekje weg van thuis en kunnen we ons eens
goed amuseren met de grootste en tofste activiteiten die er bestaan.
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Contact
Voor elke vraag, opmerking of probleem in verband met de KSA kan u bij ons
terecht. Wij zullen er alles aan om u zo rap en goed mogelijk te helpen.
Contact met ons opnemen kan via onderstaande media:
•

E-mail: ksa.lopoe@gmail.com

•

Telefonisch:
Frederic Dhaeyere – 0471/01.79.07
Thomas Vandenbussche – 0498/05.81.52

•

Facebook: KSA Lotenhulle-Poeke Jongens

Voor meer info over activiteiten, evenementen… of voor foto’s van de
activiteiten te bekijken, kan u steeds terecht op onze vernieuwde website.
www.ksalotenhullepoeke.be
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