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Nieuwjaarsbrief 
 

Wie door het feestelijk gebeuren  

is aangekomen zoals een dik vet zwijn,   

die hoeft er niet om treuren 

en is weer welkom op ons plein!  

 

Tenminste, indien hij opdaagt 

in uniform oranjeblauw  

en daarna aan z’n leider vraagt:  

“zeg, maar… ben jij geen vrouw?” 

 

“Zeer grappig, jongeman”, 

zegt z’n leider dan 

en trekt z’n onderbroek over z’n oren.  

Terwijl hij roept, en dit rijmt niet op ‘oren’,  

maar t’is wel waar:  

“Ook voor jou een gelukkig nieuwjaar!” 

je kapoen, de leiding 
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Advertentie  
Beste ouder, we zijn op zoek naar een oven en een vaatwasser voor in ons lokaal. Kent u 

iemand die een oud (maar nog functionerend) exemplaar heeft staan dat naar het 

containermark moet, maar dat maar niet uit de garage geraakt, of ben u zelf zo iemand? 

Schenk hem een tweede leven en laat ons iets weten! En wie weet zal uw zoon later als leider 

herenigd zijn en zijn vriendschapsband met de oven uit z’n kindertijd weer kunnen 

verderzetten, wanneer hij er als leider een pizzaatje in kan bakken.  
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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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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  
Gegroet Sloebers 

Sinterklaas samen met Slecht-Weer-Vandaag in zijn kasteel in Spanje, daar zijn ze al aan het uitkijken 
wie er de roe zal krijgen volgend jaar. Ook de kerstman is terug thuis, hij is waarschijnlijk zijn slee aan 
het wassen of Rudolf aan het aaien. Met de feestdagen achter de rug beginnen wij met de KSA aan het 
2e semester! In het eerste deel van het jaar hebben we ons elke week opnieuw geamuseerd en sterke 
vriendschapsbanden gesmeed. Dit semester zullen we dat enkel nog maar versterken. We gaan op 
winterweekend. Voor velen onder jullie de eerste keer. Wees niet bang en kijk eens hoeveel stoere 
KSA’ers jullie voorgingen. Eén voor één hebben ze er enkel maar goeie herinneringen aan over. Maar 
dit is nog maar het voorproefje. Later dit jaar gaan we natuurlijk ook nog op zomerkamp. Kort 
samengevat is dat eigenlijk 7 dagen lang leuke, onvergetelijke, spannende, gezellige, gezonde en 
uitdagende activiteiten doen samen met je vrienden. Meer kan je niet willen toch? 

See you later alligator  

Louis, Zizou, Robbe, Arnaud en Thijs 

Dag  Datum  Activiteit  Uur  

Zaterdag  07/01 Activiteit  14.00 – 17.00 

Zaterdag 14/01 Activiteit 14.00 – 17.00 

Zaterdag  21/01 Activiteit  14.00 – 17.00 

Zaterdag  28/01 Activiteit 14.00 – 17.00 

Zaterdag  04/ 02 Vriendjesdag (meer info volgt) 14.00 – 17.00 

Zaterdag 11/02 Activiteit 14.00 – 17.00 

Zaterdag  18/02 Activiteit 14.00 – 17.00 

Vrijdag – 
Zondag  

24/02 –  
26/02  

Winterweekend (meer info volgt)  19.30 –  
14.00  

Zaterdag  04/03 Activiteit 14.00 – 17.00 

Zaterdag  11/03 Cuberdonverkoop (meer info volgt)  10.00 – 16.00 

Zaterdag 18/03 Geen activiteit (leidersweekend)  14.00 – 17.00 

Zaterdag  25/03 Activiteit 14.00 – 17.00 

Zaterdag 01/04  Quiz (meer info volgt) 19.00 – 23.00  

Zondag  16/04 Paasactiviteit (meer info volgt)    8.45 – 12.00 

Zaterdag  22/04 Activiteit  14.00 – 17.00 

Zaterdag 29/04 Activiteit 14.00 – 17.00 

Zaterdag  06/05 Activiteit  14.00 – 17.00 

Zaterdag  13/05 Activiteit 14.00 – 17.00 

Zaterdag  24/06  Verrassingsactiviteit (meer info volgt)  ??.??  – ??.?? 
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Pagadders  
 Dag pagadders!  

Amai dat is lang geleden, maar niet getreurd want het tweede semester gaat eindelijk weer van start! 

Trek jullie beste KSA-uniform aan en ravotten maar. In het tweede semester staan er heel wat leuke 

activiteiten op de planning waaronder het winterweekend. Allee we zien elkaar wel zaterdag om 14 uur 

op het Marollenplein! 

Vele KSA-groeten van de pagadderleiding   

Mathisse, Xander, Viktor, Willem en Jasper 

Dag  Datum  Activiteit  Uur  

Zaterdag  07/01 Activiteit  14.00 – 17.00 

Zaterdag 14/01 Activiteit 14.00 – 17.00 

Zaterdag  21/01 Activiteit  14.00 – 17.00 

Zaterdag  28/01 Activiteit 14.00 – 17.00 

Zaterdag  04/ 02 Vriendjesdag (meer info volgt) 14.00 – 17.00 

Zaterdag 11/02 Activiteit 14.00 – 17.00 

Zaterdag  18/02 Activiteit 14.00 – 17.00 

Vrijdag – 
Zondag  

24/02 –  
26/02  

Winterweekend (meer info volgt)  19.30 –  
14.00  

Zaterdag  04/03 Activiteit 14.00 – 17.00 

Zaterdag  11/03 Cuberdonverkoop (meer info volgt) 10.00 – 16.00 

Zaterdag 18/03 Geen activiteit (leidersweekend)  14.00 – 17.00 

Zaterdag  25/03 Activiteit 14.00 – 17.00 

Zaterdag 01/04  Quiz (meer info volgt) 19.00 – 23.00  

Zondag  16/04 Paasactiviteit (meer info volgt)    8.45 – 12.00 

Zaterdag  22/04 Activiteit  14.00 – 17.00 

Zaterdag 29/04 Activiteit 14.00 – 17.00 

Zaterdag  06/05 Activiteit  14.00 – 17.00 

Zaterdag  13/05 Activiteit 14.00 – 17.00 

Zaterdag  24/06  Verrassingsactiviteit (meer info volgt)  ??.??  – ??.?? 
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Jongknapen  
Beste Jongknapen  

We weten het, het is al van vorig jaar geleden dat jullie ons gezien hebben… Maar niet getreurd, we zijn 

er terug voor jullie met wekelijks een activiteit die de vorige overtreft. Droog dus maar snel jullie 

traantjes van gemis en vraag maar aan jullie mama’s dat ze jullie hemd al klaarleggen op je stapeltje 

kleren in de badkamer. Tot zaterdag!  

Liefs,  

Victor, Wybo, Stanni, Yorick 

Dag  Datum  Activiteit  Uur  

Zaterdag  07/01 Activiteit  14.00 – 17.00 

Zaterdag 14/01 Activiteit 14.00 – 17.00 

Zaterdag  21/01 Activiteit  14.00 – 17.00 

Zaterdag  28/01 Activiteit 14.00 – 17.00 

Zaterdag  04/ 02 Vriendjesdag (meer info volgt) 14.00 – 17.00 

Zaterdag 11/02 Activiteit 14.00 – 17.00 

Zaterdag  18/02 Activiteit 14.00 – 17.00 

Vrijdag – 
Zondag  

24/02 –  
26/02  

Winterweekend (meer info volgt)  19.30 –  
14.00  

Zaterdag  04/03 Activiteit 14.00 – 17.00 

Zaterdag  11/03 Cuberdonverkoop (meer info volgt) 10.00 – 16.00 

Zaterdag 18/03 Geen activiteit (leidersweekend)  14.00 – 17.00 

Zaterdag  25/03 Activiteit 14.00 – 17.00 

Zaterdag 01/04  Quiz (meer info volgt) 19.00 – 23.00  

Zondag  16/04 Paasactiviteit (meer info volgt)    8.45 – 12.00 

Zaterdag  22/04 Activiteit  14.00 – 17.00 

Zaterdag 29/04 Activiteit 14.00 – 17.00 

Zaterdag  06/05 Avondactiviteit  18.30 – 21.30 

Zaterdag  13/05 Activiteit 14.00 – 17.00 

Zaterdag  24/06  Verrassingsactiviteit (meer info volgt)  ??.??  – ??.?? 
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Knapen  
Dag liefstje knaapjes, ik bedoel mega stoere vinten. 

Na een welverdiende rustperiode voor jullie en een zware blok voor ons, vliegen we er weer in dit 

semester. Zoals jullie kunnen zien op deze prachtige planning staat ons weer een mooi semester voor 

de boeg. 

Tot gauw! 

Jullie liefste leiders 

Dongo, Drion, Arne en Aitor 

Dag  Datum  Activiteit  Uur  

Zaterdag  04/ 02 Vriendjesdag (meer info volgt) 14.00 – 17.00 

Zaterdag 11/02 WC-tocht (activiteit KSA Moerkerke)  09.30 – 17.00 

Zaterdag  18/02 Activiteit 14.00 – 17.00 

Vrijdag – 
Zondag  

24/02 –  
26/02  

Winterweekend (meer info volgt)  19.30 –  
14.00  

Zaterdag  04/03 Activiteit 14.00 – 17.00 

Zaterdag  11/03 Cuberdonverkoop (meer info volgt) 10.00 – 16.00 

Zaterdag 18/03 Geen activiteit (leidersweekend)  14.00 – 17.00 

Zaterdag  25/03 Activiteit 14.00 – 17.00 

Zaterdag 01/04  Quiz (meer info volgt) 19.00 – 23.00  

Zondag  16/04 Paasactiviteit (meer info volgt)    8.45 – 12.00 

Zaterdag  22/04 Middageten 10.00 – 13.00 

Zaterdag 29/04 Activiteit 14.00 – 17.00 

Zaterdag  06/05 Activiteit 14.00 – 17.00 

Zaterdag  13/05 Avondactiviteit  18.00 – 21.00  

Zaterdag  24/06  Verrassingsactiviteit (meer info volgt)  ??.??  – ??.?? 
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Jonghernieuwers  
Dag Kevins en Marliezen  

Volgend semester wordt leuk.  

Groetjes 

Felix en Arthur  

Dag  Datum  Activiteit  Uur  

Zaterdag  04/ 02 Vriendjesdag (meer info volgt) 14.00 – 17.00 

Zaterdag 11/02 WC-tocht (activiteit KSA Moerkerke)  09.30 – 17.00 

Zaterdag  18/02 Activiteit 14.00 – 17.00 

Vrijdag – 
Zondag  

24/02 –  
26/02  

Winterweekend (meer info volgt)  19.30 –  
14.00  

Zaterdag  04/03 Avondactiviteit 19.00 – 22.00 

Zaterdag  11/03 Cuberdonverkoop (meer info volgt) 10.00 – 16.00 

Zaterdag 18/03 Geen activiteit (leidersweekend)  14.00 – 17.00 

Zaterdag  25/03 Activiteit 14.00 – 17.00 

Zaterdag 01/04  Quiz (meer info volgt) 19.00 – 23.00  

Zondag –  
Zaterdag  

02/04 –  
08/04 

Paascursus (enkel voor 2e jaars)    9.30 – 11.30  

Dinsdag –  
Vrijdag  

11/04 –  
14/04 

JOEPIE! (meer info volgt!)   

Zondag  16/04 Paasactiviteit (meer info volgt)    8.45 – 12.00 

Zaterdag  22/04 Activiteit 14.00 – 17.00 

Zaterdag 29/04 Activiteit 14.00 – 17.00 

Zaterdag  06/05 Avondactiviteit (BBQ)  18.00 – 21.00 

Zaterdag  13/05 Activiteit 14.00 – 17.00 

Zaterdag  24/06  Verrassingsactiviteit (meer info volgt)  ??.??  – ??.?? 
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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  03/ 02 Activiteit  19.00 – 22.00 

Vrijdag  10/02 Activiteit 19.00 – 22.00 

Vrijdag  17/02 Activiteit 19.00 – 22.00 

Vrijdag – 
Zondag  

24/02 –  
26/02  

Winterweekend (meer info volgt)  19.30 –  
14.00  

Vrijdag 03/03 Activiteit 19.00 – 22.00 

Vrijdag  10/03 Cuberdonverkoop (meer info volgt) 10.00 – 16.00 

Vrijdag – 
Zondag 

17/03 –  
19/03 

Leidersweekend 19.00 –  
16.00 

Vrijdag 24/03 Activiteit 19.00 – 22.00 

Zaterdag 01/04  Quiz (meer info volgt) 19.00 – 23.00  

Zondag  16/04 Paasactiviteit (meer info volgt)    8.45 – 12.00 

Vrijdag  21/04 Activiteit 19.00 – 22.00 

Vrijdag  28/04 Activiteit 19.00 – 22.00 

Vrijdag  05/05 Activiteit 19.00 – 22.00 

Vrijdag  12/05 Activiteit 19.00 – 22.00 

Zaterdag  24/06  Verrassingsactiviteit (meer info volgt)  ??.??  – ??.?? 
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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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Speciale activiteiten   
Vriendjesdag – 4 februari  
Neem al je vriendjes mee naar de KSA voor een gratis probeeractiviteit, je ontvangt een leuk bandje 

en hopelijk ook een paar nieuwe vrienden. 

 

Cuberdon- en snoepverkoop – 11 maart  
Ook de jaarlijkse cuberdonverkoop valt in dit semester. Er is ook weer een voorverkoop; hou dus zeker 

de website en facebookpagina in de gaten, als je een zakje niet wilt ontlopen. 
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Quiz – 1 april (voor ouders en +12)  
Na het succes van de vorige jaren, kondigen we met veel zin en een beetje honger de derde editie 

van onze Saucissenquiz aan! Zelfde concept, andere vragen, vettigere worsten.  

 

Paascursus – 2 – 8 april (voor JHN)  
Paascursus is een 6-daagse vormingscursus van KSA Noordzeegouw voor leiding en toekomstige 

leiding. Je leert er je leidingskills verfijnen en legt contacten met andere bonden. 

 

Meer info vind je hier: https://www.ksa.be/kalender/paascursus-animator  

 

https://www.ksa.be/kalender/paascursus-animator
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JOEPIE – 11 – 14 april (voor JHN)  
Joepie is een tweejaarlijkse vierdaagse staptocht van 100 km voor alle jonghernieuwers van heel 

Vlaanderen. Een unieke kans voor elke jonghernieuwer.  

 

  

Meer info vind je hier: https://www.ksa.be/kalender/joepie-30  

https://www.ksa.be/kalender/joepie-30

