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Voorwoord
Beste leden en ouders
Na een lange zomer zonder KSA is het eindelijk weer zover, het werkjaar 2019
– 2020 is van start gegaan. Dit jaar gaan we jullie opnieuw bekogelen met
toffe activiteiten, bosspelen, stadsspelen, evenementen, een zomerkamp en
nog zo veel meer.
De grootste verandering in onze leidingsploeg dit jaar is dat we van een paar
personen afscheid hebben moeten nemen, maar we verwelkomen ook graag
twee nieuwe leiders in de KSA.
We hebben afscheid moeten nemen van Frederic en Maarten. Zij hebben dit
jaar een punt gezet achter hun mooie KSA-carrière. Maar niet getreurd, Niels
en Alexander zullen ons team dit jaar versterken en met hun jeugdig
enthousiasme de beste activiteiten voorbereiden.
In de hoofdleiding is er ook een kleine verandering. Dit jaar zal er namelijk
maar één hoofdleider zijn en dat is Thomas geworden. Hij zal de taak als
hoofdleider van KSA Lotenhulle-Poeke Jongens opnieuw op zich nemen.
Thomas heeft zich alvast voorgenomen om terug het beste van zichzelf te
geven en de taak als hoofdleider met veel enthousiasme te volbrengen!
We sluiten deze inleiding alvast 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
Tien op Team, dat krijg je als KSA’er als je inzet op samenwerking!
In de KSA werken we samen, helpen we elkaar, rekenen we op elkaar en
vinden we steun bij elkaar. Als lid gebeurt dat bij het uitvoeren van
opdrachten, het plezier maken en het spelen tijdens uitdagende activiteiten.
Gaandeweg versterk je de band tussen de teamleden en ontstaan er hechte
vriendschappen voor het leven.
In KSA sta je nooit alleen. We mogen dankbaar rekenen op de steun van
talloze supporters. Niet in het minst oud-KSA’ers, maar ook ouders, familie,
vrienden, buren en andere sympathisanten zorgen voor de nodige
aanmoedigingen en creëren in nood een veilig vangnet.
Het netwerk strekt zich verder uit. De ene keer slaan we de handen in elkaar
met stedelijke of gemeentelijke partners, de andere keer zetten we een
samenwerking op met organisaties of de buurt. En sowieso vinden we steun
bij de koepel.
KSA staat voor grote verbondenheid, dankzij alle samenwerkingen. We zijn
steeds op zoek naar nieuwe verbindingen, naar wie het pad naar KSA nog niet
gevonden heeft. Dat daagt ons uit, samen gaan we voor Tien op Team!
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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 de leden geweldig zullen
vinden.
Binnen de leidingsgroep is er ook een hoofdleider. Thomas zal deze taak
reeds voor de derde keer op zich nemen. Als u vragen, opmerkingen,
klachten… heeft, kan u zich altijd wenden tot hem of iemand van de
leidingsgroep. Wij zullen met veel plezier en alle ernst er alles aan doen om u
te helpen.

Thomas Vandenbussche
Met het begin van zijn 5e jaar binnen de leidingsgroep,
start Thomas ook onmiddellijk aan zijn 3e jaar als
hoofdleider. Thomas is 20 jaar en studeert voor
industrieel ingenieur in de elektrotechniek aan de KU
Leuven. Net zoals vorig jaar zal hij geen leiding meer
geven aan de leden, maar zich volop focussen op de
administratieve zaken en alles wat er zich achter de
schermen afspeelt. In zijn vrije tijd is Thomas graag buiten, hij heeft zo pas
een roadtrip van 10 dagen door de Alpen achter de rug. Benieuwd wat zijn
volgende avontuur zal zijn.

Ruben Vanparys
Huts! Ruben is ook weer van de partij. Deze ervaren
leider heeft weer superveel zin om creatieve
activiteiten in elkaar te knutselen! Hij wordt ook wel
eens de tank van de KSA genoemd. Vandaar ook zijn rol
als potige smurf afgelopen zomerkamp. Buiten de KSA
houdt Ruben zich bezig met squashen, computeren en
frieten eten!
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Michael Ally
KSA’ers noemen hem soms wel eens François, al heet
deze ervaren leider eigenlijk Michael. Na enkele jaren
bij KSA Vinkt koos hij gelukkig toch voor KSA
Poekenulle. Als Michael niet op de KSA is vind je hem
waarschijnlijk achter zijn bureau als student Rechten of
in de gemeenteraad als politicus. Poeke vindt hij het
allermooiste dorp, al krijgt Lotenhulle ook een eervolle
vermelding.
En, kon jij de tip vinden en raden aan welke groep Michael dit jaar leiding
geeft? Niet getreurd, op de startactiviteit kom je het alleszins nog te weten!

Pieter-Jan Vandaele
Met 5 jaar als leiding op de teller is Pieter-Jan
ondertussen ook al een vaste waarde binnen de
KSA. Deze 20-jarige leider twijfelt er niet aan dat
dit jaar nog fenomenaler wordt dan alle
voorgaande, want de groep waar hij leiding aan
geeft bestaat stuk voor stuk uit fantastische
leden! Buiten het KSA-leven begint hij aan zijn derde jaar burgerlijk ingenieur
aan de UGent en is hij ook actief als leider bij de jeugdsterrenwacht van Gent.

Niek Pauwels
In het nieuwe werkjaar en met weer heel veel zin,
begint ook Niek aan zijn vijfde jaar als leiding bij de KSA.
Tijdens het jaar vind je hem ook aan de UGent in zijn
derde jaar Fysica en Sterrenkunde, maar als hij tussen
de boeken door eens buiten komt kun je hem vooral
herkennen aan zijn vertrouwde pet. KSA is voor Niek
vooral de beste plaats om te ravotten. Naast de KSA is
hij ook lid van de Sterrenwacht te Gent.
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Robin Vanhoeijen
Ook dit jaar zal Robin Vanhoeijen terug van de partij
zijn. Hij staat er al vanaf zijn 6 jaar en blijft met passie
verder doen. Dit jaar zal hij met volle moed starten aan
zijn derde jaar als leiding. Robin studeert biomedische
wetenschappen aan de UGent. Naast de KSA doet
Robin aan karate en zet hij zich in voor het jeugdwerk
bij de gemeente. Bereid jullie maar voor op een
spetterend jaar!

Seppe Van Der Sichel
Voor de echte veteranen onder ons, weten jullie alvast
wie er dit jaar ook zeker niet ontbreekt. Seppe Van Der
Sichel geeft nu voor de derde keer leiding! Hij studeert
industrieel ingenieur aan de KU Leuven in Gent en zal
uiteraard ook niet alleen achter de boeken zitten... met
zijn twaalf jaar ervaring weet hij als geen ander om er
een leuk, prachtig en amusant werkjaar van te maken!
Seppe kijkt er alvast naar uit, hopelijk jullie ook!

Louis Verstuyft
Woppa, een nieuw werkjaar voor de deur en dat kan
niet zonder Louis. Hij start nu zijn 3de jaar als leider en
doet dit met enorme trots. Louis is vorig schooljaar
afgestudeerd aan het V.T.I. Deinze en start het nieuwe
schooljaar aan de HoGent, daar zal hij de richting
netwerkbeheer volgen. Dit jaar zal je weer kunnen
rekenen op unieke en toffe activiteiten bij Louis.
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Georges Sucaet
Het is weer zo ver! Een nieuw werkjaar vol met leuke
activiteiten, nieuwe leden en nieuwe leiding. Voor het
derde jaar op rij is Georges er weer bij als leider. Zelf is
hij 8 jaar lid geweest. Vol enthousiasme zal hij er weer
invliegen! Georges is dit jaar afgestudeerd als
schilder/decorateur. Hij is uniek in het schilderen van
zijn onderbroek. Zijn kamer is altijd een decoratief
plaatje. Je zal dit jaar weer kunnen genieten van de leukste activiteiten. Weer
een jaar om nooit meer te vergeten!

Artur Roelandts
Na twee maand wachten staat Artur weer te trappelen
om leiding te geven. Nu hij politieke wetenschappen
gaat volgen aan de UGent zou je denken dat hij minder
tijd zal hebben om toffe activiteiten in elkaar te boksen
maar niks is minder waar! Verwacht je maar aan veel
gelach en de superactiviteiten.

Brecht Van Hoecke
Brecht begint aan zijn derde leidingsjaar met veel
enthousiasme en goesting. Hij staat op het punt om
industrieel ingenieur te gaan studeren aan de KU
Leuven maar dan wel in Gent. De KSA is een plaats
waar school even kan vergeten worden en er kan
ontspannen worden. Hij wil ervoor zorgen dat de leden
een spetterend jaar beleven en heeft daar alvast
ontzettend veel zin in!
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Alessio Cooreman
Een nieuw werkjaar staat voor de deur! Alessio kijkt er
alvast naar uit, hopelijk jullie ook! Hij begint aan zijn
2de jaar als leiding en doet dit met veel enthousiasme!
Alessio is afgestudeerd aan het VTI Deinze waar hij
bouwtechnieken volgde. Buiten de KSA houdt hij er
ook van om een leuk feestje te bouwen met vrienden!
Het wordt weer een jaar met veel plezier en toffe
activiteiten!

Alexander Verbeken
Al 10 jaar zit Alexander in de KSA, maar dit jaar is het
zijn eerste jaar als leiding. Hij heeft hier superveel zin
in en zal zijn uiterste best doen om zijn leden een even
toffe tijd te beleven, zoals hij die heeft gehad.
Alexander begint dit jaar aan zijn 5de jaar elektrische
technieken in Emmaüs.

Niels Dhuyvetter
Een nieuw werkjaar, dat wil ook zeggen nieuwe
leiding! Niels zal er 100% voor gaan om ervoor de
zorgen dat het een jaar wordt om nooit te vergeten!
Niels begint dit jaar aan zijn 5de middelbaar
wetenschappen-wiskunde in Emmaüs Aalter.
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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, Poeke en omstreken. 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 erbij.

KSA Kick-Off (13 september)
De KSA Kick-Off is het jongste
evenement binnen 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 mogelijkheid om
eens kennis te maken met de
leidingsgroep.

Startactiviteit (14 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 (15 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 zijn om frietjes met
stoofvlees te komen eten.
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Filmnamiddag (18 januari)
De eerste activiteit na een drukke kerstvakantie is de
filmnamiddag. Dit is een evenement dat samen met
de KSA meisjes georganiseerd wordt. Tijdens deze
middag worden er 3 films afgespeeld, afgestemd op
de leeftijd van uw zoon.

Weekend (21 tot en met 23 februari)
Voor de eerste keer in de geschiedenis van de KSA organiseren wij een
weekend. Een jaar wachten tot het volgende zomerkamp vonden wij net iets
te lang, dus waarom niet eens in de krokusvakantie op weekend gaan? Een
weekend is ook het perfecte voorsmaakje van het zomerkamp. Op deze
manier kunnen de twijfelaars al eens meemaken wat een kamp juist inhoudt.

Snoepverkoop (29 februari)
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 de lekkerste snoepjes te verkopen.

Zonde van de Fuiftijd (18 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 (4 juli)
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 (19 tot en met 26 juli)
Twee weken na de slotactiviteit vertrekken we al met de vier oudste groepen
op zomerkamp. De jongste groep, de leeuwtjes, zullen op 21 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 8 dagen* weg van thuis en kunnen we ons eens
goed amuseren met de grootste en tofste activiteiten die er bestaan.
*Het zomerkamp zal dit jaar 8 dagen duren in plaats van de normale 7 dagen.
De belangrijkste reden hiervoor is: 8 dagen zich rot amuseren op kamp is toffer
dan 7!
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Contact
Voor elke vraag of opmerking in verband met de KSA kan u steeds bij ons
terecht. Wij zullen er alles aan doen om u zo rap en goed mogelijk te helpen.
Contact met ons opnemen kan via onderstaande media:
•

E-mail: ksa.lopoe@gmail.com

•

Telefonisch:
Thomas Vandenbussche – 0498 05 81 52

•

Contactpagina website: www.ksalotenhullepoeke.be/contact

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