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Jaarthema  
Commentaar van KSA Nationaal:  

 

“Kameraad in't Kwadraat!  

Vriendschap is gelijkwaardig geven en nemen en ten allen tijde de mogelijkheid hebben om jezelf te 

zijn. Vriendschap is sympathie en empathie. Dat is wederzijds begrip en medeleven tonen. Dat is eerlijk 

durven zijn, ook in situaties waarin het voor anderen moeilijk kan zijn om de waarheid te spreken of te 

horen. Vriendschap is je eigen gevoelens durven uiten, fouten en vergissingen durven maken zonder 

bang te zijn dat je daarvoor wordt veroordeeld. Vriendschap is vertrouwen in elkaar. Vriendschap is zorg 

dragen voor elkaar. 

Aan de basis van elke vriendschap ligt ten minste één gezamenlijke interesse of ervaring. Bij de start van 

ieders KSA-carrière is die ene gemeenschappelijke interesse: KSA! De gezamenlijke ervaringen worden 

opgebouwd doorheen de KSA-carrière en versterken vriendschappen die vaak al van jongs af aan 

beginnen. Uit die levenslange vriendschappen vloeien er connecties waarop zowel nu als later beroep 

kan gedaan worden. De vriendschappen die je bij KSA sluit zijn oprecht, zonder houdbaarheidsdatum 

en bevatten net dat tikkeltje meer.  

Daarnaast vormen vriendschappen bij KSA een vangnet voor als het even moeilijk gaat. Zowel leiding als 

leden dragen zorg voor elkaar door binnen de beweging met respect naar iedereen te luisteren. De deur 

staat altijd open voor een goed gesprek, een luisterend oor, een schouderklop, een glimlach of een 

leuke activiteit tijdens KSA. 

Bij KSA dragen we allemaal een verantwoordelijkheid over en voor elkaar. Vriendschap bij KSA reikt veel 

verder dan de activiteiten op zaterdag en zondag. KSA’er ben je namelijk niet voor even, dat ben je voor 

het leven. Door spel, plezier, avontuur maar ook soms verdriet ontstaat er bij KSA een hechte 

vertrouwensband. 

Bij KSA zijn we 72.000 handen op één buik. Je vind er de vriendschappen met net dat tikkeltje meer. Bij 

KSA vind je jouw kameraad in’t kwadraat!” 
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Communicatie 
Marolleke 

In dit semestrieel boekje vind je normaal gezien alle nodige informatie per semester. 

Indien je toch nog vragen zou hebben, kan je ons steeds via verschillende infokanalen 

contacteren. Ook wij proberen via deze kanalen gewijzigde of extra informatie tot bij 

jullie te brengen.  

E-mail 
Dat gebeurt meestal via e-mail ; indien we afwijken van het boekje, of andere extra 

informatie met jullie willen meedelen, zullen we jullie steeds op de hoogte brengen 

via e-mail. We vragen daarom om regelmatig eens de mailbox in te duiken.  

 Facebook 
Daarnaast beschikken we ook over een Facebook pagina: ‘KSA Spermalie Sijsele’, waarop 

we reclame maken voor onze evenementen en financiële acties, onszelf profileren en 

contact zoeken met ouders en de andere Sijselenaren.  

Whatsapp  
Voor vervolgberichten en het laatste nieuws betreffende een activiteit, kunt u zich (en dat 

wordt sterk aangeraden) als ouder bij een Whatsapp-groep van de ban van uw zoon 

aansluiten. De banleider stuurt u daarvoor een met link voorziene mail in het begin van het 

werkjaar.  

Website 
Indien er iets niet duidelijk is kun je ook nog steeds terecht op onze site: www.ksa-

spermalie.be. Je vindt er allerhande info zoals contactgegevens, kampinfo, foto’s en 

de laatste nieuwtjes. Je kan er ook de online en meest up-to-date 

activiteitenkalender raadplegen en –  belangrijk – inschrijvingen doorvoeren.  

Instagram 
Ten slotte kan je ons ook terugvinden op Instagram onder de naam ‘ksaspermalie’. Op 

Instagram plaatsen wij elke zaterdag een foto van de activiteiten of andere KSA-

gerelateerde zaken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ksa-spermalie.be/
http://www.ksa-spermalie.be/
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Pedagogische visie  
Door uw zoon in te schrijven, ging u akkoord met onze pedagogische visie, die we u, voor het geval dat 

nog niet duidelijk zou zijn, echt door uw strot willen duwen. Niet alleen omdat we het fancy en 

professioneel vinden, maar ook omdat de ontwerper Lander van deze 9 geboden, zich door allerlei 

bochten heeft moeten wringen, om tot een mooi acrostichon te komen. Het resultaat dat onze werking 

in een paar zinnen adequaat weet te vertalen,  mag er alleszins wezen; oordeelt u zelf maar:  

Steeds uitgaan van het unieke 

van elke KSA'er 

 

 

 

Pedagogisch meegaan in het 

verhaal dat de jongens thuis 

ervaren 

 

 

Elkaar helpen is een teken van 

respect en een voorbeeld van 

teamwork 

 

Respect hebben voor het 

uniform en de waarden die 

daaraan zijn gekoppeld 
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Momenten van bezinning in ere 

houden 

 

 

 

 

Altijd en overal de natuur 

waarderen 

 

Leider worden is een proces van 

jaren  

 

 

 

 

Inzicht krijgen in de werking van 

KSA door de jaren heen 

 

Empathie en vriendschap vormen 

een krachtige ketting 
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Tokshop  
KSA en uniform verhouden zich met elkaar zoals een voetbalelftal en hun tenues; het maakt van al onze 

afzonderlijke leden een team. In de KSA zijn we trots op ons uniform, schildjes verzamelen is een sport 

waarin ervaring een grote rol speelt. Maar het heeft ook een praktische functie: herkenning. Wanneer 

we activiteit op verplaatsing geven of op kamp zijn en drukke plaatsen bezoeken, kunnen we zo elkaar 

makkelijker terugvinden. Immers: ‘zonder harnas trek je het slagveld niet op’.  

Vandaar dat we erop hameren dat onze leden toch over een basisuitrusting beschikken, voor -12 is dat: 

een sjaaltje en een T-shirt, voor +12 komt daar een hemd bij.  

KSA Sijsele-uniform (T-shirt, pull en KSA Sijseleschildje) is verkrijgbaar bij ons in het lokaal. Voor sjaaltjes, 

hemden en andere leuke gadgets kan je terecht op de webshop van KSA Nationaal. 

1. Surf naar https://www.ksa.be/ 

2. Klik linksboven op ‘webshop’ 

3. Geef je groep in = KSA Spermalie Sijsele 

4. Let erop dat je een lichtblauw en geen donkerblauw hemd koopt, want die zijn 

voor ketters  

5. Afrekenen  

 

 

 

 

 

 

 

Tweedehands tokshop  
Dit jaar lanceren we ook dit pilootproject, waarbij we ouders helpen om de te kleine T-shirts, pulls, 

sjaaltjes … van hun zoon een nieuw leven te geven.  

De werkwijze is heel simpel:  

• Wie KSA-uniform heeft liggen dat te klein is geworden of om een andere reden niet meer 

gebruikt wordt, maar wel nog in draagbare staat is, kan dat op de activiteit (liefst gewassen) 

afgeven.  

• Wie nieuw uniform wil aankopen voor zijn of haar zoon, kan eerst eens in de tweedehands 

voorraad (indien er op dat moment iets ligt) rondneuzen en eventueel daar gratis en voor niets 

een uniformstuk meenemen.  

• Verloren voorwerpen die te lang blijven liggen rekenen we eveneens bij het weg te geven 

materiaal.  

 

Bij vragen: arthur@ksa-spermalie.be   

https://www.ksa.be/
mailto:arthur@ksa-spermalie.be
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Sloebers  
Welgekomen kleinsten der KSA’ers 

Jullie zijn de kleinste leden van de KSA, maar zullen dit jaar wel het meest plezier beleven! We gaan voor 

een jaar vol toffe, spannende en onvergetelijke activiteiten waarover je thuis niet zal kunnen stoppen 

met spreken (eerder schreeuwen, omdat jullie zo enthousiast zullen zijn). Elke zaterdag zal je met je 

vriendjes plezier komen maken, een betere invulling voor je zaterdagnamiddag kunnen wij ons moeilijk 

inbeelden (omdat die ook niet bestaat). Jezelf ontplooien binnen de groep en reizen door je eigen 

fantasie, naar eender waar, met eender wie, dat is het doel bij de sloebers. 

Tot zaterdag! 

Je kapoenen 

Louis, Zizou, Robbe, Arnaud en Thijs  

Dag  Datum  Activiteit  Uur  

Zaterdag  10/09 Probeeractiviteit 1 14.00 – 17.00 

Zaterdag 17/09 Probeeractiviteit 2 14.00 – 17.00 

Zaterdag  24/09 Probeeractiviteit 3  14.00 – 17.00 

Zaterdag  1/10 WOPPA! 13.30 – (23.00) 

Zaterdag  8/ 10 Activiteit  14.00 – 17.00 

Zaterdag 15/10 Activiteit 14.00 – 17.00 

Zaterdag  22/10 Zwemactiviteit (meer info volgt) 14.30 – 17.30 

Zaterdag 29/10 Halloweenactiviteit (zie hieronder) 18.00 – (23.00) 

Zaterdag  5/11 Activiteit 14.00 – 17.00 

Zaterdag  12/11 Activiteit  14.00 – 17.00 

Zaterdag 19/11 Activiteit 14.00 – 17.00 

Zaterdag  26/11 Activiteit 14.00 – 17.00 

Zaterdag 3/12 Sintactiviteit  14.00 – 17.00 
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Pagadders  
Gegroet pagadders! 

Na een deugddoende vakantie kunnen we met veel zin starten aan het nieuwe werkjaar. Haal je beste 

speelbroek en schoenen al maar uit want dit jaar gaan we weer veel spelen. Wij staan alvast te popelen 

om jullie onder te dompelen in een wereld waar niks te gek is.  

Tot zaterdag! 

Mathisse, Xander, Viktor, Willem, Jasper  

Dag  Datum  Activiteit  Uur  

Zaterdag  10/09 Probeeractiviteit 1 14.00 – 17.00 

Zaterdag 17/09 Probeeractiviteit 2 14.00 – 17.00 

Zaterdag  24/09 Probeeractiviteit 3  14.00 – 17.00 

Zaterdag  1/10 WOPPA! 13.30 – (23.00) 

Zaterdag  8/ 10 Activiteit  14.00 – 17.00 

Zaterdag 15/10 Activiteit 14.00 – 17.00 

Zaterdag  22/10 Zwemactiviteit (meer info volgt) 14.30 – 17.30 

Zaterdag 29/10 Halloweenactiviteit (zie hieronder) 18.00 – (23.00) 

Zaterdag  5/11 Activiteit 14.00 – 17.00 

Zaterdag  12/11 Activiteit  14.00 – 17.00 

Zaterdag 19/11 Activiteit 14.00 – 17.00 

Zaterdag  26/11 Activiteit 14.00 – 17.00 

Zaterdag 3/12 Sintactiviteit  14.00 – 17.00 
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Jongknapen  
Yowyow Jonge Knaapjes,  

Na een zomer vol traantjes omdat jullie ons zo lang hebben moeten missen, zijn we hier terug!! Dit jaar 

zetten we Sijsele en omstreken op z’n kop! Haal je hemd maar al van je kapstok en gooi je vuile kleren 

nog een laatste keer in de wasmachine. Tot zaterdag!  

Wybo, Victor, Stanni, Yorick 

Dag  Datum  Activiteit  Uur  

Zaterdag  10/09 Probeeractiviteit 1 14.00 – 17.00 

Zaterdag 17/09 Probeeractiviteit 2 14.00 – 17.00 

Zaterdag  24/09 Probeeractiviteit 3  14.00 – 17.00 

Zaterdag  1/10 WOPPA! 13.30 – (23.00) 

Zaterdag  8/ 10 Activiteit  14.00 – 17.00 

Zaterdag 15/10 Brugge op z’n kop (meer info volgt) 14.00 – 17.00 

Zaterdag  22/10 Zwemactiviteit (meer info volgt) 14.30 – 17.30 

Zaterdag 29/10 Halloweenactiviteit (zie hieronder) 18.00 – (23.00) 

Zaterdag  5/11 Activiteit 14.00 – 17.00 

Zaterdag  12/11 Activiteit  14.00 – 17.00 

Zaterdag 19/11 Avondactiviteit 19.00 – 21.00 

Zaterdag  26/11 Activiteit  14.00 – 17.00 

Zaterdag 3/12 Sintactiviteit  14.00 – 17.00 
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Knapen  
Juw knapen 

Hopelijk zijn jullie klaar voor een fantastisch jaar vol met knotsgekke activiteiten van sjorren tot 

bosspelen en van koken tot de befaamde Canadese.  

Dit alles en nog o zo veel meer staat jullie te wachten.  

Noteer de activiteiten alvast maar in jullie agenda, zodat jullie ze zeker niet vergeten. 

Jullie leidertjes zijn er alvast klaar voor, hopelijk jullie ook? 

Dongo, Drion, Arne en Aitor 

Dag  Datum  Activiteit  Uur  

Zaterdag  10/09 Probeeractiviteit 1 14.00 – 17.00 

Zaterdag 17/09 Probeeractiviteit 2 14.00 – 17.00 

Zaterdag  24/09 Probeeractiviteit 3  14.00 – 17.00 

Zaterdag  1/10 WOPPA! 13.30 – (23.00) 

Zaterdag  8/ 10 Activiteit  14.00 – 17.00 

Zaterdag 15/10 Avondactiviteit 19.00 – 21.00 

Zaterdag  22/10 Bowlactiviteit (meer info volgt) 19.00 – 21.00 

Zaterdag 29/10 Halloweenactiviteit (zie hieronder) 18.00 – (23.00) 

Zondag  6/11 Canadese Bevrijdingsmars (meer info volgt)   7.30 – 17.00 

Zaterdag  12/11 Activiteit  14.00 – 17.00 

Zaterdag 19/11 Avondactiviteit 19.00 – 21.00 

Zaterdag  26/11 Activiteit  14.00 – 17.00 

Zaterdag 3/12 Sintactiviteit  14.00 – 17.00 
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Jonghernieuwers  
Dag Jonghernieuwers 

Lezen jullie dit eigenlijk wel?  

Groetjes 

Felix en Arthur  

Dag  Datum  Activiteit  Uur  

Zaterdag  10/09 Probeeractiviteit 1 14.00 – 17.00 

Zaterdag 17/09 Probeeractiviteit 2 14.00 – 17.00 

Zaterdag  24/09 Probeeractiviteit 3  14.00 – 17.00 

Zaterdag  1/10 WOPPA! 13.30 – (23.00) 

Zaterdag  8/ 10 Activiteit  14.00 – 17.00 

Zaterdag 15/10 Activiteit  14.00 – 17.00 

Zaterdag  22/10 Bowlactiviteit (meer info volgt) 19.00 – 21.00 

Zaterdag 29/10 Halloweenactiviteit (zie hieronder) 18.00 – (23.00) 

Zondag  6/11 Canadese Bevrijdingsmars (meer info volgt)   7.30 – 17.00 

Zaterdag  12/11 Activiteit  14.00 – 17.00 

Zaterdag 19/11 Activiteit 14.00 – 17.00 

Zaterdag  26/11 Avondactiviteit  19.00 – 21.00 

Zaterdag 3/12 Sintactiviteit  14.00 – 17.00 
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Hernieuwers  
Herhroet Hernieuwers 

Hoewel jullie nu nog onervaren zijn, zullen jullie na een jaar uitgroeien tot volwaardige leiding met een 

volledige KSA-uitrusting. Het is onze taak als jullie mede- en begeleiding jullie daarvan te voorzien. 

Samen zullen we werken aan jullie creativiteit, ijver, geduld, gezag en eetlust opdat je je volgend jaar 

kan kandidaat stellen voor een eventuele extra functie. Na je eerste zomerkamp als leider voel je je pas 

echt leider, maar eerst staat er je een heel werkjaar te wachten. Zet je beste beentje voor, zet je 

schouders eronder en groei uit jezelf.  

Hroetjes, Arthur, Felix & Yorick  

Dag  Datum  Activiteit  Uur  

Vrijdag 9/09 Probeeractiviteit 1 19.00 – 21.00 

Vrijdag 16/09 Probeeractiviteit 2 19.00 – 21.00 

Vrijdag 23/09 Probeeractiviteit 3  19.00 – 21.00 

Zaterdag  1/10 WOPPA! 13.30 – (23.00) 

Vrijdag 7/ 10 Activiteit  19.00 – 21.00 

Vrijdag 14/10 Activiteit  19.00 – 21.00 

Zaterdag  22/10 Zwemactiviteit (meer info volgt) 14.30 – 17.30 

Zaterdag 29/10 Halloweenactiviteit (zie hieronder) 18.00 – (23.00) 

Vrijdag  4/11 Activiteit  19.00 – 21.00 

Zondag  6/11 Canadese Bevrijdingsmars (meer info volgt)   7.30 – 17.00 

Vrijdag 11/11 Activiteit  19.00 – 21.00 

Vrijdag 18/11 Activiteit 19.00 – 21.00 

Vrijdag 25/11 Activiteit  19.00 – 21.00 

Vrijdag 2/12 Activiteit 19.00 – 21.00 
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Leidingskader  
Sloebers  

Louis Töpper  0493 11 28 37 louis@ksa-spermalie.be 

Zinedinde Paelinck   zinedine@ksa-spermalie.be 

Robbe Vandenbussche   robbe@ksa-spermalie.be 

Thijs Aarnouts  thijs@ksa-spermalie.be 

Arnaud Bauwens   arnaud@ksa-spermalie.be  

Pagadders  

Mathisse De Sutter  0493 33 16 63 mathisse@ksa-spermalie.be 

Xander Vanhoutte   xander@ksa-spermalie.be 

Viktor Vandewoestyne   viktor@ksa-spermalie.be  

Willem Borremans   willem@ksa-spermalie.be 

Jasper De Buck   Jasper@ksa-spermalie.be 

Jongknapen  

Yorick Longueville  0471 68 43 88 yorick@ksa-spermalie.be 

Stan Deblauwe   stan@ksa-spermalie.be 

Arthur Wybo   wybo@ksa-spermalie.be  

Victor De Roeck   victor@ksa-spermalie.be 

Knapen  

Dongo Coens  0489 05 73 16 dongo@ksa-spermalie.be 

Drion De Grande   drion@ksa-spermalie.be 

Arne Storme   arne@ksa-spermalie.be 

Aitor Vannevel   aitor@ksa-spermalie.be  

Jonghernieuwers  

Arthur Vandermoere  0470 11 83 48 arthur@ksa-spermalie.be 

Felix Coens  0499 73 16 09 felix@ksa-spermalie.be  
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Bondsteam  
De leiding is de motor die de KSA-machine draaiende houdt. Die motor wordt onderhouden door een 

4-koppig bondsteam bestaande uit: bondsleider, secretaris en penningmeester. Samen met volwassen 

begeleider (lees: adviseur met ervaren blik op de zaken) Lander Sesier (lander@ksa-spermalie.be) staan 

zij in voor het plannen, voorbereiden en leiden van vergaderingen, evenals het begeleiden en motiveren 

van medeleiding.  

bondsleider Felix  

is het aanspreekpunt voor onze KSA en coördineert de 

bond. De bondsleider organiseert het kamp, begeleidt 

nieuwe leiding en heeft door zijn overzicht over de 

werking van de hele bond in principe altijd het laatste 

woord.  

 

 

secretaris Arthur  

verzorgt vooral administratief werk: verzekeringen, 

inschrijvingen, mailverkeer, ledenlijsten, ‘Marollekes’, 

kampboekje… Hij staat de bondsleider bij in woord en 

daad en probeert zijn werklast te verzachten.  

 

 

penningmeester Yorick  

draagt een grote verantwoordelijkheid. Als ‘CFO’ 

beheert hij het geld. Hij stelt begrotingen op, doet 

aankopen en controleert inschrijvingen. Iemand met 

zo’n belangrijke functie bekleedt logischerwijs een 

positie in het bondsteam.  

 

 

volwassen begeleider Lander  

is een verrijking voor het leidersteam door zijn 

levenservaring.  Als leeftijdsgenoot van vele ouders van 

KSA-leden kan u net als de leiding terecht bij hem voor 

pedagogische zaken.   

 

 

Twijfel niet contact op te nemen met hen voor vragen inzake hun vakgebied! 
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Kamp  
Enkele data om alvast in de agenda te schrijven:  

Winterweekend  
• 24-26 februari in Oostduinkerke  

 

Zomerkamp  
• 22-31 juli in Sint-Niklaas (+12) 

• 25-31 juli in Sint-Niklaas (-12) 
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Gouden filter  
Vier jaar terug op zomerkamp in Kasterlee, introduceerden we onze instagrampagina. Om die op gang 

te brengen, bedachten we een wedstrijd uit: ‘de gouden filter’. Ook dit jaar streden de 5 bannen om 

een erekader in het jongknapenlokaal te bemachtigen. Dit deed de leiding door zo mooi mogelijke foto’s 

te nemen op kamp. Elke dag besliste de jury van koks over een top 3 van de dag. De ban met de meeste 

punten na 1 week, wint. Vorig jaar ging de eer uit naar de Knapen, dit jaar trokken de Sloebers aan het 

langste eind en dus de mooiste foto’s.  

Einstand:  

1. Sloebers (12) 

2. Knapen (7) 

3. Jongknapen (7) 

4. Jonghernieuwers (2) 

5. Pagadders (2) 

De foto’s van de sloebers die het podium haalden:    

 

  

 

De overige foto’s van zomerkamp kun je terugvinden op: https://www.ksa-spermalie.be/foto-s  

 

 

 

 

https://www.ksa-spermalie.be/foto-s
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Halloweentocht 
Lang geleden dat je nog eens in je broek hebt gescheten?  

Na het succes van vorig jaar, kondigen we met trots de tweede editie van onze Halloweentocht aan. Die 

gaat door op 29 oktober, beginnend tussen 18 en 19 u. op ons Marollenplein en gratis voor KSA- en 

Chiroleden en kost €3 voor niet-leden, want iedereen uit Sijsele en omstreken is welkom. Het is een 

door en door Sijseelse tocht en een door en door KSA-evenement zoals je dat van ons gewoon bent; 

met voldoende animatie voor de kinderen, een unieke sfeer en achteraf een barmoment.  

Inschrijven kan in een handomdraai (in tegenstelling tot de inschrijvingen voor het werkjaar) op 

voorhand op onze webpagina: https://www.ksa-spermalie.be/halloween  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ksa-spermalie.be/halloween
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Weetjes  
 

Wist je dat… 

• …KSA Spermalie Sijsele dit jaar 94 kaarsjes mag uitblazen? 

• …we er dit jaar maar liefst 5 nieuwe leiders bij hebben; Willem, Victor, Thijs, Japser en 

Arnaud.  

• …kampkok Benny met afgelopen zomerkamp in Kasterlee er z’n 10e kamp heeft 

opzitten? (even in perspectief: toen Benny voor het eerst meeging, naar Watou, was 

huidig leider Viktor nog een sloeber!) 

• …er 0 Nederlandse woorden rijmen op het woord ‘twaalf’? 

• … we dit jaar een pedagogische visie hebben?  

• … Louis onze nieuwe materiaalmeester is? 

• … lange joggingsbroeken niet  

• … als je een trouwe fan bent van het Marolleke, je een foto hieronder verdient?  

 

 


