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Polleke VI 
 

Liefste lezers van het Polleke, 

 

De lente hangt nu echt in de lucht, maar dat betekent 

ook dat het schooljaar op zijn einde loopt. Dit is 

alweer de laatste editie van ons geliefde Polleke. 

Geen zorgen, we zullen dubbel zo hard genieten van 

onze laatste zaterdagen samen. En na ons grandioze 

afscheidsfeest kunnen jullie alweer uitkijken naar 

groot kamp! 

Blader zeker eens naar het einde, en ontdek onze 

quiz, onze spaaractie en nog veel meer. 

  

Volgend jaar ontvangen we jullie opnieuw met open 

armen! 

  

Zonnige groetjes, 

het Polleke-team 

  

 

  

  
  
  
 



 

3 

Inhoudstabel 

  

1.        Contactgegevens    4 

2.        Belangrijke data     6 

3.        Maandbrieven     

 

·     Sloebers     7 

 

·     Roodkappen     8 

 

·     KIM      10 

 

·     JIM      13 

 

·     SIM      15 

  

4.     Wat je zeker niet mag vergeten  18 

5.     Afsluitfeest     19 

6.     Uitnodiging QUIZ    20 

7.     Dag aan zee     21 

8.     Soubry actie    22 

 

 



 

4 

Contactgegevens 

·      Lokaal:  Patijntjestraat 29 

  9000 Gent  

  (vlakbij het Sint-Pietersstation) 

 

 

·     Website: www.ksagentsintpaulus.be 

 

·     Email: ksagentsintpaulus@gmail.com 

 

·     Uniformverantwoordelijken 

Rachel Decuyper 

0493 50 61 03 

racheldecuyper@hotmail.com 

Julie Beerens 

0471 24 56 97 

julie.beerens@hotmail.com 

 

  

http://www.ksagentsintpaulus.be/
http://www.ksagentsintpaulus.be/
mailto:ksagentsintpaulus@gmail.com
mailto:ksagentsintpaulus@gmail.com
mailto:racheldecuyper@hotmail.com
mailto:racheldecuyper@hotmail.com
mailto:julie.beerens@hotmail.com
mailto:julie.beerens@hotmail.com
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·    Hoofdleiding 

Merel Vanoverbeke 

0478 18 79 27 

merel.vanoverbeke@hotmail.com 

Pauline De Somere 

0471 23 10 70 

pauline.desomere@hotmail.be 

Alisé Tack  

0472 30 50 17 

alisetack@gmail.com 

 

  

mailto:merel.vanoverbeke@hotmail.com
mailto:merel.vanoverbeke@hotmail.com
mailto:alisetack@gmail.com
mailto:alisetack@gmail.com


 

6 

Belangrijke data 
Hieronder volgen nog eens enkele data die je in je 

agenda mag noteren! 

 

Joepie (SIM):  16 tot 19 april 

 

KSA Quiz: 27 april 

 

Gamel (JIM):  3 tot 5 mei 

 

Bloemenverkoop:                                11 mei 

 

Laatste vergadering + afsluitfeest:  18 mei 

 

Dag aan zee: 29 juni 

 

Groot kamp:  

Roodkappen & Sloebers     4 tot 11 augustus 

KIM tot SIM               4 tot 14 augustus 

 

Startdag:     21 september 

 

  



Liefste Sloebers, 
Oh! Wat erg! We zijn al aanbeland 
bij onze allerlaatste maandbrief van 
het jaar !! 

R
E D D E A A R

D
E

30/03
6/04

Surprise!

Klaar voor het avontuur?
20/04

-Neem je buzzypass mee!-

27/04

P.S.: luister naar het liedje “op een 
onbewoond eiland” 

4/05

Jeej! Speldag vandaag!
13u-17u30 
-Meer info volgt-

Bloemetjesverkoop!
Help mee geld 
inzamelen voor ons 
Groot Kamp!
10u-17u 11/05

18/05
Afsluitfeest!

Vanaf 17u zijn 
alle ouders 
welkom!
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Roodkappen 
6 april: lentekriebels spel 

De vogels fluiten, de bloesems bloeien en de kindjes 

spelen vandaag lekker buiten! 

 

13 april: geen vergadering :(((( 

Oooh wat jammer er is vandaag geen vergadering. 

 

20 april: het-zomerse-zomerspel 

Met een lekker drankje in de hand, lekker luieren op 

het strand! Nee nee zo doen we doen we dat niet in 

de KSA. Vandaag wordt het hard zweten. 

 

27 april: het-winter-is-comingspel 

Brrrrrr, het is weer zo koud. De weergoden zijn boos 

en keren de seizoenen om. Nu is het ijskoud, hoe 

kunnen we de weergoden terug blij maken? 

 

4 mei: BASS 

Vandaag vertrekken we met de trein in de ochtend 

ergens anders naartoe, het is hele dag spel met alle 

KSA’s van Oost-Vlaanderen! Verdere info volgt nog. 
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11 mei: Bloemenverkoop 10-17u30 

Vandaag mogen jullie bloemen verkopen!!! Verdere 

info volgt nog 

 

18 mei: Herfstspel + Afsluitfeest 

Ouh vandaag is het de laatste vergadering van het jaar en 

daarna afsluitfeest, de ouders worden verwacht om 16u. 
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KIM  
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13 

JIM 
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SIM  
Zaterdag 6 APRIL  

Bake-Off: Vandaag testen we wie de beste taarten, 

pannenkoeken, koekjes, … kan maken, Zodanig dat jullie al 

voorbereid zijn voor morgen!!!  

  
  

Zondag 7 APRIL  

Pannenkoekenverkoop: Niets is beter dan een zondag met ne 

goeie pannenkoek bij de koffie. Nodig dus al jullie vrienden en 

familie uit om te komen genieten van jullie vers gebakte 

pannenkoeken in ‘Le Bal Infernal’. De opbrengst hiervan gaat 

naar de activiteit op groot kamp! Meer info volgt!  

  

  

16-19 APRIL  
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Joepie,’tis JOEPIEEEEEEEEEEEEEEEEEE 

 

  
20 APRIL  

Geen vergadering: Laat jullie benen maar goed rusten  

  
  

27 APRIL  

Survival of the fittest: bewijs ons wie de slimste en best 

aangepaste ksa’ers zijn. Enkel zij kunnen overleven :oooo  

’s avond is er ook quiz: meer info verder in het polleke  
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4 MEI  

Moedertjes-vergadering: 

Aangezien het volgende week 

moederdag is, leven we ons eens in in 

de rol van onze mama’s  

  

11 MEI  

Bloemenverkoop: niet extra 

uitleg nodig, jullie weten wel al hoe dit werkt! Meer info 

vind je verder in ’t polleke  

  

  

18 MEI  

Afsluitfeest: ouhhhhhh emotioneellll 
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Wat je zeker niet mag vergeten: 

·      Elke zaterdag is er vergadering van 14u30 tot 

17u30, tenzij anders vermeld. Let deze periode zeer 

goed op want in de winter zijn er ook vaak 

avondvergaderingen gepland op vrijdag of op 

zaterdag! 

 

·      Als je niet kan komen naar een vergadering laat je 

de leiding vooraf iets weten. 

 

·      We komen iedere zaterdag naar de KSA in ons 

supermooie uniform: 

-      blauwe broek of rok,  

-      rode das,  

-      KSA-T-shirt. 

-      Sloebers en Roodkappen dragen ook nog hun 

KSA-trui. Kimmers, Jimmers, Simmers en Zeppers 

dragen hun hemd. 

(!) Dassen, T-shirts, truien en hemden kunnen elke 

zaterdag na de vergadering besteld worden bij de 

uniformverantwoordelijke. 

·       Kom altijd op tijd! Om 14u30 stipt staan we in 

het vierkant om aan de namiddag te beginnen. 
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Afsluitfeest 

Zaterdag 18 mei is het jammer genoeg alweer de 

laatste vergadering.  

We laten dit niet zomaar aan ons voorbijgaan...  

Vanaf 16 uur zijn alle ouders, vrienden en familie 

welkom op ons lokaal voor hapjes, een glaasje cava, 

fruitsap en gezellig gezelschap!  

Om 17 u starten we met een fantastische diashow 

van alle foto's van het jaar.  

  

Hopelijk tot dan! 

De leiding 

   



KSA SINT-PAULUS

QUIZT

Ouder- en ledenquiz                                 €15 per groepje van max. 5

Zaterdag 27/04 vanaf 19u                      hapje en drankje ter plaatse

Parochiehuis (Patijntjestraat 27)             achteraf bar op het KSA-lokaal

Inschrijven?  
Stuur vóór 20 april een mailtje naar ksagentsintpaulus@gmail.com 

met vermelding van je teamnaam + het aantal teamleden. Schrijf het 
inschrijvingsgeld (€15) over op BE09 9799 6462 1757 en zet in de mededeling 

opnieuw je ploegnaam. Wacht niet te lang, want de plaatsen zijn beperkt! 
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Dag aan zee 
  

Lieve leden,  

                                                     

Hebben jullie zin in een uitstap naar zee?    

Wanneer?  29 juni, van 9u30 tot 17u 

Waar?  Verzamelen en ophalen aan het Gent-Sint-

Pieters station    

 

Wat neem je mee?  

-  €9 

- zwemgerief 

-  drankje 

-  lunchpakket 

-  zonnecrème 

-  handdoek 

-  strandgerief 

-  petje  
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  SOUBRY ACTIE 

 

Dit jaar sparen wij mee met Soubry voor lekkere pasta op 

kamp! Door ons de barcodes van pakjes pasta te bezorgen, 

kan je ons helpen met sparen. De barcodes mag je aan de 

leiding afgeven.  

 

WAT KUNNEN WE WINNEN: 

 

- Per 150 ingestuurde barcodes trakteert Soubry maar 

liefst 50 pasta porties (=5 kg) op kamp.  

 

- Zijn we bij de eerste 750 verenigingen die het 

snelste 300 barcodes verzameld en opgestuurd 

hebben, dan heeft Soubry een leuk Mikado XL spel 

als extraatje klaarliggen. 

 

- De drie verenigingen met de meeste barcodes 

krijgen bezoek van een super deluxe pastabar voor 

een lunch of avondmaal op kamp voor alle leden. 
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 Foto’s Kaas &Wijn 
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