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Voorwoord 

Na opnieuw een paar maand zonder KSA is het eindelijk weer zover, de start 

van een nieuw werkjaar! Dit jaar zullen we jullie opnieuw tweewekelijks een 

leuke zaterdagnamiddag bezorgen met toffe activiteiten, bosspelen, 

dorpsspelen, evenementen, een zomerkamp en nog zo veel meer. 

Een nieuw jaar brengt ook enkele nieuwe veranderingen met zich mee en deze 

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

nemen van enkele leiders, maar we verwelkomen ook graag drie nieuwe 

mankrachten in onze KSA. 

We namen met spijt in het hart afscheid van Thomas, Ruben, Pieter-Jan, Niels, 

Mauro en Lukas. Zij hadden al enkele jaren ervaring in de KSA, was het niet als 

leider dan zeker als lid. Maar niet getreurd want we verwelkomen graag Zeger, 

Ludo en Jarne! Zij zullen ons team dit jaar versterken en het beste van zichzelf 

geven. 

Je las het goed, we hebben afscheid moeten nemen van  

hoofdleider-veteraan Thomas. Geen zorgen, Robin en Seppe zullen net zoals 

vorig jaar er alles aan doen om het werkjaar in goede banen te leiden. Wanneer 

je met vragen of opmerkingen zit, aarzel dan zeker niet om hen te contacteren! 

Daarnaast is er ook een verandering doorgekomen in onze groepen omwille 

van onze kleine kern van leiders. Dit jaar zal er jammer genoeg geen Pagadders-

groep (3e en 4e leerjaar) zijn. We hebben dit werkjaar besloten om het 3e 

leerjaar samen te voegen bij de Leeuwtjes (dat was het 1e en 2e leerjaar) en het 

4e leerjaar bij de Joro’s (dat was het 5e en 6e leerjaar).  

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 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. 
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Voorstelling jaarthema 
 

Spelenderwijs krijgen kinderen en jongeren de kans 

om zich te ontplooien bij KSA. Mede door interactie en 

samenwerking met anderen leren ze over zichzelf en 

over de wereld rondom hen. Als KSA’er ga je elke 
uitdaging spelenderwijs aan. Daarbovenop hebben de 

kinderen en jongeren bij KSA massa’s plezier.   

Verder staat bij KSA leeftijdsgericht werken centraal en 

dat is best wel uniek. De leeftijdsgebonden aanpak 

weerspiegelt de verscheidenheid aan activiteiten. 

Door onze groepen leeftijdsgericht te organiseren 

krijgen alle kinderen en jongeren spelletjes, 

uitdagingen en begeleiding op maat. Van het 

fantasievol spelen voor de kleintjes tot het uitdagend spel voor de ouderen. 

Voor elk is er wat wils bij KSA.  

Daarnaast worden er verschillende waarden en normen meegegeven tijdens 

het spelen. Eén van de belangrijkste waarden is respect. Respect voor het spel, 

de spelregels en de spelmakers. Respect voor jezelf, de anderen en de 

omgeving. KSA’ers zijn zich bewust van de omgeving waarin ze spelen en tonen 
daarvoor te allen tijde respect.    

Als laatste benadrukt KSA dat spelen een basisrecht is voor elk kind. Het recht 

op échte vrije tijd en de daarbij horende speelruimte. KSA biedt die speelruimte 

en de nodige omkadering aan heel wat kinderen of jongeren over heel 

Vlaanderen. Er wordt rekening gehouden met de draagkracht van elke groep 

om optimaal spelplezier te garanderen. Zo creëren we bij KSA een plek voor 

iedereen om te spelen.  

Laat het duidelijk zijn dat spelen echt dé troef is van KSA!  
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Leidingsgroep 

Zonder de leidingsgroep is er uiteraard geen KSA mogelijk. De meeste leiders 

zijn net zoals jullie nog jaren lid geweest. Ze weten dus als geen ander welke 

activiteiten de leden geweldig zullen vinden. Er zijn echter ook twee compleet 

nieuwe gezichten voor jullie in de KSA, maar ook zij weten als geen ander hoe 

ze topactiviteiten in elkaar moeten steken! 

Robin Vanhoeijen 

Met een onafgebroken KSA-carrière die startte bij de 

Leeuwtjes in 2007, weet Robin als geen ander hoe de KSA 

in elkaar zit. Dit jaar zal hij samen met Seppe met volle 

goesting opnieuw de hoofdleidersrol op zich nemen. 

Naast de KSA kan je Robin terugvinden achter zijn bureau, 

op de speelpleinwerking van Aalter, op muziekconcerten 

of op het squashterrein. Robin start dit jaar aan zijn derde 

bachelor Biomedische Wetenschappen aan UGent. Laat 

dat nieuwe jaar maar snel starten, want Robin heeft er ontzettend veel zin in! 

Seppe Van Der Sichel 

Helaba! Seppe kijkt met vol enthousiasme uit naar het 

nieuwe werkjaar! Met zijn vier jaar ervaring als leider en 

tien jaar als lid, weet hij als geen ander welke activiteiten 

leuk zijn. Seppe haalt tijdens de activiteiten de meeste 

voldoening uit lachende en uiteraard kapotgeravotte 

leden. Naast KSA begint hij in september aan zijn derde 

bachelor Industrieel Ingenieur Bouwkunde aan de  

KU Leuven in Gent. Ook zal hij samen met Robin de zaken achter de schermen 

wat regelen als hoofdleider.  
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Michael Ally 

Michael, François voor de echte KSA’ers, is dit jaar de 
oudste van de bende. Omdat hij nog een jaartje verder 

studeert in de richting Notariaat ziet hij het volledig 

zitten om nog één keer alles te geven. Als hij niet op de 

KSA zit, kan je hem ‘s zaterdags vinden als bouwvakker 
of in de Leie om te zwemme! 

 

 

Georges Sucaet 

Hij begint aan zijn vijfde jaar als leiding!! Inderdaad, 

Georges ziet het weer helemaal zitten om de beste 

activiteiten geven. Hij heeft een vaste job als 

schilder en decorateur. Net als elk jaar zal Georges 

ervoor zorgen dat geen enkel lid zich zal vervelen. 

 

 

Artur Roelandts 

Al vijf jaar maakt Artur deel uit van de leidingsploeg 

en ook dit jaar kijkt hij er naar uit om activiteiten in 

elkaar te boksen. Daarnaast begint hij aan zijn derde 

jaar in de politieke wetenschappen en kun je 

bediend worden door hem in ‘t Koffieboontje. Als 
hij met niks van dergelijke zaken bezig is, holt hij 

waarschijnlijk op het voetbalveld van WSL. Waar 

kijkt Artur dit jaar naar uit: opnieuw Zonde van de 

Fuiftijd! 
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Brecht Van Hoecke 

Brecht begint aan zijn vijfde leidingsjaar met veel 

enthousiasme en enorm veel goesting. Hij staat op 

het punt om aan zijn derde jaar 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 

Voor het vierde jaar op rij start Alessio met volle 

moed aan het nieuwe werkjaar! Alessio kijkt er 

alvast heel erg naar uit! Als dagelijkse bezigheid 

gaat hij in de bouw werken. Je kan hem dus altijd 

ergens vinden tussen de bouwvakkers! In zijn vrije 

tijd gaat Alessio al eens graag weg met zijn 

vrienden om zich te amuseren! Laat het duidelijk 

zijn, Alessio gaat voor een fantastisch werkjaar!! 

Alexander Verbeken 

Ja Shouffe, ook wel Alexander genoemd, is dit jaar 

ook weer aanwezig. Hij begint nu aan zijn derde jaar 

als leiding. Buiten de KSA kan je hem vinden op zijn 

moto. 
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Berten De Gussem 

Berten begint met goede moed aan zijn tweede 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 op de skipistes. Hij begint 

aan zijn zesde jaar Latijn-Wiskunde op De Bron in Tielt. 

Berten kijkt alvast uit naar het jaarkamp en is zich volop 

aan het opladen om zijn leden het beste van zichzelf te 

geven! 

Ludo De Marlie 

Een nieuw werkjaar starten we met nieuwe leiding!!! Als 

nieuweling in de KSA begint Ludo met veel plezier en vol 

enthousiasme aan het nieuwe jaar. Hij studeert 

Automotive Management in Vives Kortrijk. Naast 

studeren kan je hem op zaterdag vinden bij Autocenter 

Luc in Lotenhulle. Op zondag kan je hem soms eens zien 

zitten op de bank bij de welberuchte zondagsreserven 

van WSL. Ludo kijkt enorm uit naar zijn eerste jaar als leider. Hij wil graag dat 

de leden een fantastisch jaar tegemoet gaan en zal er dan ook alles aan doen 

om dit mogelijk te maken! Waar Ludo naar uitkijkt dit jaar? LETTERLIJK ALLES, 

LET’S GO BOYS! 

Jarne Ceulenaere 

Als nieuweling in de KSA begint Jarne met veel plezier en 

veel enthousiasme aan het nieuwe werkjaar. Dit jaar 

start hij aan zijn derde jaar Handelswetenschappen aan 

de UGent. Naast student is hij ook professioneel 

voetballer bij de zondagsreserven van WSL. Daar vind je 

hem soms op het veld, maar meestal op de bank, bij de 

EHBO of in de kantine. Jarne kijkt er alvast naar uit om 

er een fantastisch jaar van te maken! 
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Zeger De Gussem 

Zeger is een nieuw gezicht in de leidingsgroep, maar 

geen nieuw gezicht in de KSA. Hij is al tien jaar lid in de 

KSA en heeft de leukste activiteiten onthouden. Het is 

misschien zijn eerste jaar als leider, maar hij weet 

goed hoe je de leden moet amuseren. Zeger start in 

het vijfde middelbaar en volgt WeW8 op De Bron in 

Tielt. Naast de KSA, kan je hem vinden op de 

tennisvelden in Ruiselede. Hij kijkt alvast uit naar het 

volgende kamp.  
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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 tot de groep, 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: Artur - 0473 49 74 57 

• Banleider Joro’s: Brecht - 0488 90 95 41 

• Banleider Knapen: Berten - 0485 33 23 80 

• Banleider Jonghernieuwers: Michael - 0472 96 51 16 

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 gericht naar 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 nog altijd dat sommige niet zullen kunnen 

doorgaan door de pandemie.  

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

woordje uitleg erbij. 

Startactiviteit (18 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 avond 

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 (8 januari) 

De eerste activiteit na een drukke kerstvakantie is de 

filmnamiddag. Dit is een evenement dat samen met de 

KSA Lotenhulle-Poeke Meisjes georganiseerd wordt. 

Tijdens deze middag worden er drie films afgespeeld, 

afgestemd op de leeftijd van uw zoon. 

Weekend (18 tot en met 20 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 halverwege het werkjaar 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 (5 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 de lekkerste snoepjes te verkopen. 

Zonde van de Fuiftijd (16 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. 
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Slotactiviteit (2 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. 

Zomerkamp (17 tot en met 24 juli)  

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

op zomerkamp. De jongste groep, de Leeuwtjes, zullen op 19 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, 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: 

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/

