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Voorwoord 

Na een lange tijd zonder KSA is het eindelijk weer zover, het werkjaar 2020 – 

2021 is van start gegaan. Dit jaar proberen we jullie tweewekelijks een leuke 

zaterdagnamiddag te bezorgen met toffe activiteiten, bosspelen, dorpsspelen, 

evenementen, een zomerkamp en nog zo veel meer. 

Een nieuw jaar brengt ook enkele verandering met zich mee en deze zullen 

jullie vooral opmerken in de leidingsploeg. We hebben afscheid moeten nemen 

van een ervaren leider, maar we verwelkomen ook graag drie nieuwe 

mankrachten in onze KSA. 

We namen met spijt in het hart afscheid van Niek. Na vijf jaar als leider koos 

Niek ervoor om dit jaar zijn KSA-carrière af te ronden. Maar niet getreurd, 

Berten, Mauro en Lukas 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 zullen er namelijk 

drie hoofdleiders zijn. Thomas, Robin en Seppe zullen dit jaar de taak als 

hoofdleiders van KSA Lotenhulle-Poeke op zich nemen. Ze kijken er alvast naar 

uit om alles in goede banen te leiden en dit jaar nog wat extra in tijden van 

corona. 

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 jullie, ouders, voor het 

vertrouwen dat u in ons stelt, ook in deze pandemie. 
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Voorstelling jaarthema 

Schouders eronder! Dat is de slogan van jaarthema 2020-2021 waarmee we 

het engagement van KSA’ers in de kijker zetten. 

Engageren is je vrijwillig inzetten voor KSA. Zo leren we verantwoordelijkheid 

dragen en keuzes maken, waardoor we met volle goesting elke KSA’er een 
zinvolle vrije tijd bezorgen. 

Als jonge KSA’er engageer je je om er om de 14 dagen te staan op de activiteit, 

en speel je vol enthousiasme mee om een koning te helpen of een land te 

veroveren. Steeds meer groei je verder in je engagementen. Je zet je in om 

pesten in je groep tegen te gaan en helpt de leiding bij het opruimen na een 

activiteit. Stap voor stap krijg je steeds meer verantwoordelijkheden. 

We leren in KSA verantwoordelijkheid te dragen en een mening te vormen. We 

kijken kritisch naar onze beweging en naar de maatschappij en zetten jeugdige 

ideeën om in krachtige acties. Via engagement en participatie gaan we op zoek 

naar een meerwaarde voor onszelf en bepalen we de koers van onze groep. Zo 

zetten we allemaal onze schouders onder KSA!  
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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. Ze 

weten dus als geen ander welke activiteiten de leden geweldig zullen vinden.  

Thomas Vandenbussche 

Als je aan Thomas vraagt wat zijn tweede thuis is, 

heeft hij maar drie letters nodig, KSA. De tel is hij 

ondertussen kwijtgeraakt, maar de passie voor 

deze jeugdbeweging is tijdloos. Naast zijn taak als 

hoofdleider, gaat hij net als jullie ook nog naar 

school, dit jaar begint hij aan zijn 4e en laatste jaar 

aan de KU Leuven. Als alles goed gaat zal hij volgend 

jaar industrieel ingenieur in de elektrotechniek zijn. Ondertussen zijn jullie het 

al gewoon dat Thomas geen leiding meer geeft, maar zich vooral focust op het 

reilen en zeilen binnen de KSA. Geen paniek, jullie zullen hem nog wel genoeg 

zien op activiteiten of ergens met de fiets in Lotenhulle. Voilà, genoeg gelezen 

over Thomas, tijd om het jaar te beginnen! 

Robin Vanhoeijen 

Na tien jaar als lid en drie jaar als leider, start Robin dit 

jaar met volle goesting aan zijn eerste jaar als hoofdleider. 

Naast de KSA kan je hem ook terugvinden op de 

speelpleinwerking van Aalter of op festivals en 

muziekconcerten. Robin start dit jaar aan zijn 2e bachelor 

biomedische wetenschappen aan de UGent. Ravotten en 

spelen in het bos vindt hij het tofste aan de KSA. Ook dit 

jaar zullen de leden terug kunnen genieten van Robins 

creativiteit, enthousiasme en zijn befaamde spellen met eieren. 
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Seppe Van Der Sichel 

Vanaf kleins af aan zit Seppe al in de KSA. Drie jaar 

geleden koos hij ervoor om leider te worden en dit jaar 

doet hij er nog een schepje bovenop en wordt hij samen 

met de steun van Robin en Thomas hoofdleider. Wat 

mag je weer verwachten van Seppe dit jaar? Hij zal 

opnieuw originele en creatieve activiteiten in elkaar te 

steken en zo een lach op het gezicht van de leden 

proberen te toveren. Naast de KSA kan je Seppe tussen 

de boeken vinden. Hij begint dit jaar aan zijn 2e bachelor industrieel ingenieur 

aan de KU Leuven in Gent. Seppe heeft er alvast ontzettend veel zin in! 

Ruben Vanparys 

Huts! Ruben is ook weer van de partij. Deze ervaren 

leider heeft weer superveel zin om creatieve activiteiten 

in elkaar te knutselen! Buiten de KSA kan je Ruben 

vinden in de Coca Cola fabriek, de frituur, of op café. Tot 

snel! 

 

Michael Ally 

Voor het achtste jaar op rij zal Michael, François voor de 

vrienden, het beste van zichzelf geven als KSA-leider. 

Deze advocaat in spé studeert dit jaar af als Master in de 

Rechten aan de UGent. Maak jullie alvast klaar voor een 

jaar vol ravotten, amusement en vertier! 
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Pieter-Jan Vandaele 

Elk jaar vertelt Pieter-Jan eigenlijk hetzelfde: hij kijkt uit 

naar het nieuwe KSA-jaar, studeert burgerlijk ingenieur 

aan de UGent en is ook leider bij de jeugdsterrenwacht 

van Gent. Daarom eens enkele feitjes die jullie 

waarschijnlijk nog niet over hem wisten: zo is zijn 

lievelingskleur bordeaux, en eet hij het allerliefst 

stoofvlees met spruitjes. Verder kan hij een beetje 

Duits, Luxemburgs en Italiaans spreken, en tenslotte is 

zijn geheime talent om in toptempo een halve liter chocomelk op te drinken, 

dat kan hij in maar liefst 8, 91 seconden. Hij is vooral benieuwd of er een lid 

zijn record kan verbreken! 

Louis Verstuyft 

Louis is dit jaar weer van de partij en vliegt er met 

volle goesting in. Na een mislukt jaar netwerkbeheer 

in de hoge school van Gent zal Louis als elektricien 

werken bij Verstuyft-Lanssens NV. Hopelijk zijn jullie 

klaar voor het nieuwe werkjaar want hij ziet het al 

volledig zitten! 

 

Georges Sucaet 

Hij begint aan zijn vierde jaar als leiding! Inderdaad, 

Georges ziet het weer helemaal zitten om de beste 

activiteiten geven. Georges heeft een vaste job als 

schilder en decoratiewerker. Net als elk jaar zal hij 

ervoor zorgen dat geen enkel lid zich verveelt. 
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Artur Roelandts 

Na al die jaren KSA is Artur het nog helemaal niet beu. 

Ook dit jaar kijkt hij er naar uit om toffe activiteiten 

te verzinnen en plezier te maken. Naast de KSA is 

Artur ook voetballer bij WSL en start hij aan zijn 2e 

jaar bachelor politieke wetenschappen. Als dat nog 

niet genoeg is kan je hem vaak in het Koffieboontje 

met plateau’s zien sleuren. Artur kijkt er alvast naar 
uit om ook dit jaar weer vele zaterdagen in Poeke door te brengen, hoe sneller 

hoe liever! 

Brecht Van Hoecke 

Brecht begint aan zijn vierde leidingsjaar met veel 

enthousiasme en goesting. Hij staat op het punt om aan 

zijn 2e jaar bachelor Industrieel Ingenieur te starten aan 

de KU Leuven. 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! 

Alessio Cooreman 

Ja moat! Dit jaar is Alessio ook weer van de partij! Hij 

begint aan zijn derde jaar als leiding en ziet het zoals elk 

jaar weer volledig zitten! Alessio kijkt er alweer naar uit 

om toffe en leuke activiteiten te geven en zich te 

amuseren samen met de leden. Naast de KSA gaat 

Alessio ook voltijds gaan werken in de bouw. De 

handige Harry van de KSA kennen jullie dus al! Naast de 

KSA en het werken in de bouw gaat Alessio ook graag eens weg met vrienden 

om zich te amuseren! 
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Alexander Verbeken 

Dit jaar is het Alexander zijn tweede jaar als leider. En 

natuurlijk heeft hij er weer veel zin in. Naast de KSA is 

hij natuurlijk te vinden in de Colruyt, het is zowat zijn 

tweede thuis. Op school volgt hij de richting elektrische 

installatietechnieken in het 6e jaar. Ook gaat hij vier 

keer per week naar de fitness, vandaar dat hij zo breed 

is. Buiten dat allemaal is hij ook nog een super bekende 

vlogger. 

Niels Dhuyvetter 

Dit jaar start voor Niels zijn tweede jaar als leiding en 

eveneens zijn laatste jaar (als alles goed gaat) in Emmaüs 

Aalter, waar hij wetenschappen-wiskunde studeert. Met 

al een topjaar leiding achter de rug heeft hij de extra 

ervaring om nóg harder te knallen! Niels ziet dit jaar 

helemaal zitten en zal er voor zorgen dat het er eentje is 

om nooit te vergeten. 

Mauro Van Belleghem 

Een nieuw werkjaar starten we met nieuwe leiding. Mauro 

is een vaste waarde bij de KSA, maar dit wordt zijn eerste 

jaar als leider. Hij is 16 jaar, zit in het 5de middelbaar en 

studeert elektrische technieken aan het VTI Tielt. Hij kijkt er 

naar uit om alle nieuwe en vaste leden de leuke activiteiten 

van KSA te leren kennen. 

  



Leidingsboekje 2020-2021   8 

 

Berten De Gussem 

Berten begint met goede moed aan zijn eerste jaar als 

leider. Zijn KSA-carrière reikt van de leeuwtjes tot 

jonghernieuwers. Buiten de KSA kan je hem vinden op de 

tennisvelden van Ruiselede en sinds kort is hij gestopt 

met waterpolo. Hij begint aan zijn 5e jaar latijn-wiskunde 

op De Bron in Tielt. Berten kijkt alvast uit naar het 

zomerkamp en is zich volop aan het opladen om zijn leden het beste van 

zichzelf te geven! 

Lukas Vanneuville 

Lukas begint net zoals Berten en Mauro aan zijn eerste 

jaar als leiding, hier kijkt hij erg naar uit. Naast de KSA 

speelt hij piano en volgt hij wetenschappen-wiskunde op 

Emmaüs-secundair Aalter. 
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Banleiding 

Elke groep heeft dit jaar opnieuw een banleider, deze persoon is de 

verantwoordelijke van de groep. Jullie kunnen bij hen terecht voor kleine 

vragen die betrekking hebben op hun leeftijdsgroep, zoals verloren 

voorwerpen, vragen over een speciale activiteit of als er iets gebeurd is binnen 

de groep waar u het graag nog eens zou over hebben. 

Zij zijn steeds telefonisch te bereiken op 

• Banleider Leeuwtjes: Robin Vanhoeijen – 0471 09 73 66 

• Banleider Pagadders: Brecht Van Hoecke – 0488 90 95 41 

• Banleider Joro’s: Alessio Cooreman – 0479 18 74 42 

• Banleider Knapen + Jonghernieuwers: Artur Roelandts – 0473 49 74 57 

Voor al uw andere vragen kan u dag en nacht terecht bij de hoofdleiding, hun 

contactgegevens staan op de laatste pagina van dit boekje. 
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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 van Lotenhulle, Poeke en omstreken. De 

winst die we uit deze evenementen halen is bedoeld voor het aankopen of 

onderhouden van het spelmateriaal en het organiseren van activiteiten. 

Dit jaar doen we er alles aan om onze jaarlijkse evenementen veilig te laten 

doorgaan, maar de kans bestaat dat sommige niet zullen kunnen doorgaan 

door de pandemie.  

De belangrijkste evenementen vindt u hieronder terug, met telkens een klein 

woordje uitleg erbij. 

Startactiviteit (12 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 we juist 

allemaal doen op de KSA. 

Eetfestijn (30 oktober) 

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 (16 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 (12 tot en met 14 februari) 

Voor de tweede 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 (27 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. 

Joepie 29 (13 tot en met 16 april) 

Tijdens Joepie 29 kleurt het Vlaamse landschap weer 

blauw! Zo'n 3.000 jongeren van 14 tot 16 jaar zullen 

100 kilometer afleggen in vier dagen. Hun doel: de 

mysterieuze stad X bereiken, de onbekende 

eindbestemming. Deze staptocht is een 

tweejaarlijkse traditie speciaal voor de 

Jonghernieuwers van onze KSA.  
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Zonde van de Fuiftijd (17 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. 

Gamel (7 tot en met 9 mei) 

Gamel is een avonturenweekend voor de Knapen (12 

tot 14 jaar), een uitdagende combinatie van 

openluchtleven, spel en avontuur. Slapen in tenten, 

koken op een vuurtje, een staptocht met 

verrassende tussenstops, massaspelen en een 

spelenmarkt... Voor elk wat wils, en je vervelen doe je zeker niet!  

Slotactiviteit (3 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 (18 tot en met 25 juli)  

Twee weken na de slotactiviteit vertrekken we al met de vier oudste groepen 

op zomerkamp. De jongste groep, de leeuwtjes, zullen op 20 juli vertrekken. 

De voornaamste reden waarom de leeuwtjes iets later vertrekken is omdat we 

uit ervaring weten dat een volledige week net 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 samen eens goed amuseren met de grootste en tofste activiteiten die er 

bestaan. 
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Contact 

Voor elke vraag, klacht of opmerking zoals: adreswijziging, pesten, 

terugbetaling mutualiteit… in verband met de KSA, kan u steeds bij ons 

terecht. Wij zullen er alles aan doen om u zo rap en zo goed mogelijk te 

helpen. 

Contact met ons opnemen kan via onderstaande media: 

• E-mail: ksa.lopoe@gmail.com 

 

• Telefoon hoofdleiding: 

Thomas Vandenbussche – 0498 05 81 52 

Robin Vanhoeijen  – 0471 09 73 66 

Seppe Van Der Sichel  – 0468 30 47 96 

 

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 

mailto:ksa.lopoe@gmail.com
http://www.ksalotenhullepoeke.be/

