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Heeft u materiaal die we eventueel 
zouden kunnen gebruiken in de KSA? 
Contacteer onze materiaalmeester, 
Drion De Grande :  0470 01 73 74 of  

drion@ksa-spermalie.be  

 

mailto:drion@ksa-spermalie.be
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NIEUWJAARSBRIEF VAN DE LEIDING  

Beste leden en ouders van 

Gelijk ook uit welke ban 

Het tweede semester staat voor de deur 

Binnenkort is ze daar weer; die oranjeblauwe kleur 

Na de KSA-koeken als reclamestunt  

Is het nagelbijten voor het volgende hoogtepunt 

Vriendjesdag, winterweekend, cuberdonverkoop, verassingsdag, zomerkamp? 

Leider Drion kreeg voor kerst een olielamp 

Hopelijk jullie een hemd of een tok met een bol 

Of zoals een echte KSA’er: een katrol 

Om in de vakantie in de tuin te spelen 

(tussendoor: we zullen binnenkort de mail voor winterweekend doormailen) 

Het is tijd dat de activiteiten weer beginnen 

Genoeg tijd gehad om te bezinnen 

11 januari staan we weer klaar 

Maar eerst alvast een gelukkig nieuwjaar! 

 

Jullie kapoenen 

De leiding  
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BELANGRIJKE DATA 2E SEMESTER  

1. 15 februari - Vriendjesdag: breng allemaal je vriendjes mee naar de KSA 

2. 21 t.e.m. 23 februari - Winterweekend voor alle bannen  

3.  29 februari - Cuberdonverkoop voor alle bannen  

4. 5 t.e.m.  11 april - Paascursus voor laatstejaar jonghernieuwers  

5. 2 mei - Ksa Sijsele Quiz 

6. 27 juni - Verrassingsdag met aansluitend slot van ons werkjaar voor alle bannen  

7. 22 t.e.m.  31 juli - Zomerkamp voor knapen en jonghernieuwers 

8. 25 juli t.e.m.  31 juli - Zomerkamp voor sloebers, pagadders en jongknapen 

 

Voor al deze activiteiten worden jullie in de loop van dit trimester op de hoogte 

gebracht via mail van de secretaris of van de banleider van de leeftijdsgroep.  
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HOE COMMUNICEREN WIJ?  

 

HOE COMMUNICEREN WIJ? 

 

 

 

In dit boekje vind je normaal gezien alle nodige informatie over het 

eerste 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. 

 

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 jullie e-mail te raadplegen. Indien we 

jullie niet kunnen bereiken via e-mail dan geven we een belletje om de 

nodige informatie tot bij jullie te brengen. 

 

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. 

 

Wij beschikken we ook over een Facebookpagina “KSA Spermalie Sijsele’’ waar 

we op regelmatige tijdstip een leuke foto van onze bezigheid op posten. Ook de 

last minute wijzigingen (bijvoorbeeld bij regenprogramma) kunnen via Facebook 

gecommuniceerd worden.  

 

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

Op Instagram zullen wij elke zaterdag een foto posten van de activiteiten of 

andere KSA-gerelateerde zaken. 

http://www.ksa-spermalie.be/
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 KALENDER SLOEBERS 

1ste en 2de leerjaar 

Yeeeet sloebers 

Na een spetterend eerste semester zijn we er terug klaar voor! Iedere zaterdag 
maken wij weer een mega spel voor jullie, om te spelen, te zingen, te dansen, te 

ravotten en ook heel erg vuil te worden. De ene activiteit zijn we stoere indianen en 
een week later zijn we echte politie inspecteurs. We beleven elke week opnieuw de 
zotste avonturen! Wie weet wat er ons nog allemaal te wachten staat? Wij hebben al 
één nieuwjaarsbelofte gemaakt: het volgende semester wordt nog leuker! 

Dus leg jullie vuile kleren maar klaar, doe je sjaaltje maar al om want wij kunnen niet wachten om jou 
terug te zien! 

Sloeberban (Felix, Soren, Arne & Stan) out 

 

De activiteiten lopen steeds op zaterdag van 14u – 17u bij ons op het Marollenplein. Info 

over bijzondere data komen jullie verder in het werkjaar te weten. Korte berichten komen 

via mail of via website!  

Dag Datum Omschrijving Uur 

Zaterdag 11/01 Activiteit 14u-17u 

Zaterdag 18/01 Activiteit 14u-17u 

Zaterdag 25/01 Activiteit 14u-17u 

Zaterdag 1/02 Activiteit 14u-17u 

Zaterdag 8/02 Activiteit 14u-17u 

Zaterdag 15/02 Vriendjesdag 14u-17u 

Vrij, zat & zon 21-23/02 Winterweekend  

Zaterdag 29/02 Cuberdonverkoop 10u-17u 

Zaterdag 7/03 Geen activiteit (leidersweekend)  

Zaterdag 14/03 Activiteit 14u-17u 

Zaterdag 21/03 Activiteit 14u-17u 

Zaterdag 28/03 Activiteit 14u-17u 

Zaterdag 4/04 Activiteit 14u-17u 

Zaterdag 11/04 Geen activiteit (paasvakantie)  

Zondag 19/04  Paaseierenraap (meer info volgt) 9u-12u 

Zaterdag 25/04 Activiteit 14u-17u 

Zaterdag 2/05 Activiteit 14u-17u 

Zaterdag 9/05 Activiteit 14u-17u 

Zaterdag 16/05 Activiteit 14u-17u 

Zaterdag 27/06 Verrassingsdag (meer info volgt)  
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KALENDER PAGADDERS 

3de en 4de leerjaar 

Gegroet pagadder! 

 

Hopelijk heb je zin in een knallend 2e semester gevuld met de tofste KSA activiteiten 

want wij zullen er volledig voor gaan! Dit semester zit nog gevuld met de leukste 

activiteiten namelijk het winterweekend, cuberdonverkoop en zoveel meer! 

We zien elkaar terug op 11 januari! 

 

Veel liefs 

Aitor, Zinedine, Simon en Thomas 

 

De activiteiten lopen steeds op zaterdag van 14u – 17u bij ons op het Marollenplein. Info 

over bijzondere data komen jullie verder in het werkjaar te weten. Korte berichten komen 

via mail of via website! 

 

Dag Datum Omschrijving Uur 

Zaterdag 11/01 Activiteit 14u-17u 

Zaterdag 18/01 Activiteit 14u-17u 

Zaterdag 25/01 Activiteit 14u-17u 

Zaterdag 1/02 Activiteit 14u-17u 

Zaterdag 8/02 Activiteit 14u-17u 

Zaterdag 15/02 Vriendjesdag 14u-17u 

Vrij, zat & zon 21-23/02 Winterweekend  

Zaterdag 29/02 Cuberdonverkoop 10u-17u 

Zaterdag 7/03 Geen activiteit (leidersweekend)  

Zaterdag 14/03 Activiteit 14u-17u 

Zaterdag 21/03 Activiteit 14u-17u 

Zaterdag 28/03 Activiteit 14u-17u 

Zaterdag 4/04 Activiteit 14u-17u 

Zaterdag 11/04 Geen activiteit (paasvakantie)  

Zondag 19/04  Paaseierenraap (meer info volgt) 9u-12u 

Zaterdag 25/04 Activiteit 14u-17u 

Zaterdag 2/05 Activiteit 14u-17u 

Zaterdag 9/05 Activiteit 14u-17u 

Zaterdag 16/05 Activiteit 14u-17u 

Zaterdag 27/06 Verrassingsdag (meer info volgt)  
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KALENDER JONGKNAPEN 

5de en 6de leerjaar 

Na de examens en de feestdagen ontwaken jullie leiding terug uit hun winterslaap 
om jullie een spetterend vervolg te geven op het eerste KSA-trimester. Zoals de 
planning eruit ziet zijn er alleen maar toffe activiteiten gepland vol plezier en 
avontuur. Zeker de moeite om af te komen dus.  

We zien jullie gauw! Groetjes Arthur, Robin, Victor en Yorick 

 

De activiteiten lopen steeds op zaterdag van 14u – 17u bij ons op het Marollenplein. Info 

over bijzondere data komen jullie verder in het werkjaar te weten. Korte berichten komen 

via mail of via website! 

Voor de jongknapen is er ook nog een zomerkamp georganiseerd door KSA 

Noordzeegouw. Alle info daarvan vindt u op https://www.ksa.be/kalender/woesj-2019 

 

Dag Datum Omschrijving Uur 

Zaterdag 11/01 Activiteit 14u-17u 

Zaterdag 18/01 Activiteit 14u-17u 

Zaterdag 25/01 Activiteit 14u-17u 

Zaterdag 1/02 Activiteit 14u-17u 

Zaterdag 8/02 Activiteit 14u-17u 

Zaterdag 15/02 Vriendjesdag 14u-17u 

Vrij, zat & zon 21-23/02 Winterweekend  

Zaterdag 29/02 Cuberdonverkoop 10u-17u 

Zaterdag 7/03 Geen activiteit (leidersweekend)  

Zaterdag 14/03 Activiteit 14u-17u 

Zaterdag 21/03 Activiteit 14u-17u 

Zaterdag 28/03 Activiteit 14u-17u 

Zaterdag 4/04 Activiteit 14u-17u 

Zaterdag 11/04 Geen activiteit (paasvakantie)  

Zondag 19/04  Paaseierenraap (meer info volgt) 9u-12u 

Zaterdag 25/04 Activiteit 14u-17u 

Zaterdag 2/05 Activiteit 14u-17u 

Zaterdag 9/05 Avondactiviteit 19u-21u 

Zaterdag 16/05 Activiteit 14u-17u 

Zaterdag 27/06 Verrassingsdag (meer info volgt)  

https://www.ksa.be/kalender/woesj-2019
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KALENDER  KNAPEN 

1ste en 2de middelbaar 

Gegroet eerwaarde knapen. Na een hopelijk deugddoende rustperiode en 
met cadeaus onder de kerstboom inplaats van slechte puntjes en tranen, 
beginnen wij er weer aan. Jullie geweldige leiders staan klaar om jullie 

zaterdagen geweldig te maken met een extra uitdaging.... Wabe laba dup 

dup!!! 

Drion en Stan 

 

De activiteiten lopen voornamelijk op zaterdag van 14u – 17u bij ons op het Marollenplein. 

Info over bijzondere data komen jullie verder in het werkjaar te weten. Korte berichten 

komen via mail of via website! 

Voor de knapen is er ook nog een zomerkamp georganiseerd door KSA Noordzeegouw. 

Alle info daarvan vindt u op https://www.ksa.be/kalender/varsika-2019 

 

 

 

Dag Datum Omschrijving Uur 

Zaterdag 1/02 Activiteit 14u-17u 

Zaterdag 8/02 Avondactiviteit 18u-21u 

Zaterdag 15/02 Vriendjesdag 14u-17u 

Vrij, zat & zon 21-23/02 Winterweekend  

Zaterdag 29/02 Cuberdonverkoop 10u-17u 

Zaterdag 7/03 Geen activiteit (leidersweekend)  

Zaterdag 14/03 Ochtendactiviteit 10u-13u 

Zaterdag 21/03 Activiteit 14u-17u 

Zaterdag 28/03 Activiteit 14u-17u 

Zaterdag 4/04 Activiteit 14u-17u 

Zaterdag 11/04 Geen activiteit (paasvakantie)  

Zondag 19/04  Paaseierenraap (meer info volgt) 9u-12u 

Zaterdag 25/04 Activiteit 14u-17u 

Zaterdag 2/05 Activiteit 14u-17u 

Zaterdag 9/05 Activiteit 14u-17u 

Zaterdag 16/05 BBQ 18u-21u 

Zaterdag 27/06 Verrassingsdag (meer info volgt)  

https://www.ksa.be/kalender/varsika-2019
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KALENDER JONGHERNIEUWERS 

3de en 4de middelbaar 

Wajoo broeders 

Het tweede semester staat alweer voor de deur. Wat gaat de tijd toch snel als je je amuseert! Wij 
twee zitten nu nog achter onze boeken maar smeer alvast jullie kuiten in voor het komende 
semester. We gaan compleet to the max en over de grens! De 2de jaar JHN’ers kunnen 
deelnemen aan de paascursus om er al de eerste stappen te zetten richting het leider zijn. Maar 
daarnaast denken wij ook al aan winterweekend, cuberdonverkoop, BBQ, verrassingsdag, Y-day, 
... en als grootste afsluiter: zomerkamp als jongherniewer! Kan het nog beter? 

Groeten van tussen de cursussen 

Ebert en Xander 

 

De activiteiten lopen steeds op zaterdag van 14u – 17u bij ons op het Marollenplein. Info 

over bijzondere data komen jullie verder in het werkjaar te weten. Korte berichten komen 

via mail of via website! 

Dag Datum Omschrijving Uur 

zaterdag 25/01 Avondactiviteit 18u-
20.30u 

Zaterdag 1/02 Activiteit 14u-17u 

Zaterdag 8/02 Activiteit 14u-17u 

Zaterdag 15/02 Vriendjesdag 14u-17u 

Vrij, zat & zon 21-23/02 Winterweekend  

Zaterdag 29/02 Cuberdonverkoop 10u-17u 

Zaterdag 7/03 Geen activiteit (leidersweekend)  

Zaterdag 14/03 Activiteit 14u-17u 

Zaterdag 21/03 Y-day (meer info volgt) 14u-17u 

Zaterdag 28/03 Activiteit 14u-17u 

Zaterdag 4/04 Avondactiviteit 18.30u- 
21.00u 

Zaterdag 11/04 Geen activiteit (paasvakantie)  

Zondag 19/04  Paaseierenraap (meer info volgt) 9u-12u 

Zaterdag 25/04 Activiteit 14u-17u 

Zaterdag 2/05 Activiteit 14u-17u 

Zaterdag 9/05 BBQ 17.30u- 
20.00u 

Zaterdag 27/06 Verrassingsdag (meer info volgt)  
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WIST JE DAT? 

…als je gedurende 8 jaar, 7 maanden en 6 dagen schreeuwt, je genoeg 
geluidsgolven produceert om een tas koffie op te warmen? 
… de Ethiopische atleet Abebe Bikila bij de Olympische Zomerspelen van 
1964 op de marathon zijn legendarische Olympische titel van 1960 
prolongeerde, ondanks een recente blindedarmoperatie? 
…we dit jaar alweer een fantastisch winterweekend en zomerkamp gaan 
hebben?! 
… de oudste boerderij van West-Europa in Best staat?  
… Familiepark Drievliet in 1938 een theetuin met speeltuin was? 
… de Directie van de Levantse handel en de Navigatie op de Middellandse 
Zee een college was dat in de periode 1625-1826 de handel van de 
Nederlandse koopvaardij van en naar het Ottomaanse Rijk reguleerde? 
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ONTSPANNING 

 

 

Horizontaal 

4. Wie is onze heersende bondsleider? 

5. Wie is de banleider van de sloebers? 

6. Waar was het zomerkamp van 2018? 

7. Hoe heet de jeugdbeweging voor meisjes die aan de andere kant van het gebouw 
zit? 

8. In welke stad is het winterweekend van 2019? 

9. Welk kleur vormt samen met blauw de KSA-kleuren? 

Verticaal 

1. Hoe heet de groep van het 3e-4e leerjaar? 

2. Hoeveel jaar KSA vieren we dit jaar? 

3. Hoeveel nieuwe leiders hebben we bijgekregen? 

6. Waarvoor staat de 'K' in KSA? 

                          1 p     

                    2 9     a     

                3    0     g     

                e   j   4 w a r d 

                5 s t a n   d     

                    a     d     

          6 k a s t e r l e e     

          a               r     

          t               s     

        7 c h i r o               

          o                     

          l                     

          i                     

8 b r u g g e                     

          k                     

9o r a n j e                     
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SFEERBEELDEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekijk de foto’s van onze 
avonturen op de website  
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LEIDINGSKADER 

Sloebers 

Felix Coens                                      0499731609 
(felix@ksa-spermalie.be) 

Søren Verstraete     

Arne Storme      

Stan Deblauwe     

Pagadders 

Thomas De Vlieghere   0479270447                            
(thomas@ksa-spermalie.be) 

Simon Van De Velde   

Aitor Vannevel 

Zinedine Paelinck      

Jongknapen 

Yorick Longueville   0471684388                                  
(yorick@ksa-spermalie.be) 

Robin Maenhout   

Arthur Vandermoere   

Victor Coens   

Knapen 

Stan Van de Veire  0486652594                                                   

(stanvdv@ksa-spermalie.be) 

Drion De Grande   

Jonghernieuwers 

Ebert Vlaeminck  0471407240                                   
(ebert@ksa-spermalie.be) 

Xander Vanhoutte   
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BONDSTEAM 

Bondsleider: Thomas De Vlieghere  0479/27 04 47 (thomas@ksa-spermalie.be) 

Secretaris: Arthur Vandermoere 0470/11 83 48 (arthur@ksa-spermalie.be) 

Penningmeester: Ebert Vlaeminck 0471/40 72 40 (ebert@ksa-spermalie.be) 

Volwassen Begeleider: Bjorn Meurice 0498/13 75 52 (bjorn@ksa-spermalie.be) 

 

Praktische info: 

KSA Spermalie Sijsele 
Adres: Molenstraat 35a 
8340 Sijsele 

 
Rekeningnummer : BE77 7480 4051 0842 
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