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POLLEKE

KSA Gent Sint-Paulus
PRESENTEERT:

Boekje 1 - september 2019

Voorwoord
Dag liefste meiden en dag allerbeste ouders,
Een nieuw KSA-jaar vol plezier en avontuur
staat voor de deur. Na een lange vakantie vol
verveling en heimwee naar ons fantastische groot
kamp en leuke zaterdagmiddagen zijn we weer
terug.
Jullie hebben een gloednieuw Polleke in jullie
handen, een schat aan belangrijke informatie om
thuis op het gemak te lezen. Zo vind je hier
onder andere de contactgegevens van de leiding
terug, de maandbrieven per groep (die je een
overzicht geven van wat we elke week zullen
doen) en alle belangrijke data die je zeker in je
agenda moet noteren. Dit boekje is dus niet te
missen voor elke KSA’ster! In geval van verlies
hoef je je geen zorgen te maken, want het
Polleke is ook online te vinden op onze website
www.ksagentsintpaulus.be
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Omdat we denken aan het milieu zullen de
volgende Pollekes enkel elektronisch te lezen
zijn.
Hopelijk zien we jullie elke zaterdag terug aan
onze poort in de Patijntjestraat. De leiding staat
alvast te popelen!
Groetjes,
Het pollekesteam
Ciska en Mira
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Alle leidsters op een rijtje
Hier vind je de contactgegevens van alle leiding
en een aantal interessante weetjes over ons!

Sloebers
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Ik ben: Marthe Misseeuw
Geboortedatum: 29 juli 1998
Gsm-nummer: 0492 62 82 65
E-mailadres:
marthemisseeuw@hotmail.com
Ik studeer: verpleegkunde
Mijn lievelingseten: stoofvlees met
frietjes
Mijn favoriete KSA-spel:
overlevingstocht
Ik zit al 13 jaar in de KSA
Mijn totem: liefdevolle kiang
Ik ben: Sara Courteyn
Geboortedatum : 14 november 2001
Gsm-nummer : 0474 11 73 69
E-mailadres :
sara.courteyn123@gmail.com
Ik studeer : logopedie
Mijn lievelingseten : lasagne
Mijn favoriete KSA-spel : dropping
Ik zit al 9 jaar in de KSA
Mijn totem: ontspannen phoca
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Ik ben: Margaux Vande Maele
Geboortedatum: 13 maart 2001
Gsm-nummer: 0470 87 61 36
E-mailadres:
margauxvandemaele@hotmail.com
Ik studeer: Bedrijfsmanagement:
marketing
Mijn lievelingseten: lasagne
Mijn favoriete KSA-spel: dropping
Ik zit al 13 jaar in de KSA
Mijn totem: Levendige spitsvogel

6

Roodkappen
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Ik ben: Aurelie Luu
Geboortedatum: 2 januari 1998
Gsm-nummer: 0493 17 73 39
E-mailadres:
aurelieluu@gmail.com
Ik studeer: Voedings- en
dieetkunde
Mijn lievelingseten: pasta 4 kazen
Mijn favoriete KSA-spel:
overlevingstocht
Ik zit al 9 jaar in de KSA
Mijn totem:Redzame antilope
Ik ben : Marie Messiaen
Geboortedatum : 11 oktober 1998
Gsm-nummer : 0491 05 34 79
E-mailadres :
messiaen.marie@gmail.com
Ik studeer : farmacie
Mijn lievelingseten : pizza
Mijn favoriete KSA-spel : dropping
Ik zit al 16 jaar in de KSA
Mijn totem :zachtmoedige jaguar
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Ik ben: Anouk Demets
Geboortedatum : 9 september 2001
Gsm-nummer: 0496 84 98 46
E-mailadres:
anouk.demets@gmail.com
Ik studeer: Rechten
Mijn lievelingseten: stoofvlees met
appelmoes
Mijn favoriete KSA-spel:
overlevingstocht
Ik zit al 13 jaar in de KSA
Mijn totem: Doordachte hop
Ik ben: Pauline De Somere
Geboortedatum: 23 juni 1997
Gsm-nummer: 0471 23 10 70
E-mailadres:
Pauline.desomere@hotmail.be
Ik studeer: Ergotherapie
Mijn lievelingseten: lasagne
aubergine
Mijn favoriete KSA-spel: dropping
Ik zit al 16 jaar in de KSA
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KIM
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Ik ben: Alice Steyaert
Geboortedatum: 26 augustus 1998
Gsm-nummer:0491 33 71 59
E-mailadres:
alice@thesteyaerts.com
Ik studeer: verpleegkunde
Mijn lievelingseten: moussaka
Mijn favoriete KSA-spel: dropping
Ik zit al 6 jaar in de KSA
Mijn totem: spreeuw
Ik ben: Liza Van Boxelaere
Geboortedatum: 4 juni 1999
Gsm-nummer: 0498 49 88 87
E-mailadres:
liza.vanboxelaere@telenet.be
Ik studeer: verpleegkunde
Mijn lievelingseten: macaroni met
prei
Mijn favoriete KSA-spel :
overlevingstocht
Ik zit al 15 jaar in de KSA
Mijn totem: Vreugdevolle
kwikstaart
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Ik ben: Julie Beerens
Geboortedatum: 18 juni 2001
Gsm-nummer: 0471 24 56 97
E-mailadres:
julie.beerens@hotmail.com
Ik studeer: Toerisme
Mijn lievelingseten: pasta pesto
Mijn favoriete KSA-spel:
leventjesspel
Ik zit al 10 jaar in de KSA
Mijn totem: Liefdevolle katta
Ik ben: Emmi Verleyen
Geboortedatum: 29 juli 1998
Gsm-nummer: 0478 82 71 75
E-mailadres:
emmi.verleyen98@gmail.com
Ik studeer: Politieke Wetenschappen
Mijn lievelingseten: WAP
Mijn favoriete KSA-spel:
Overlevingstocht
Ik zit al 16 jaar in de KSA
Mijn totem: Verdraagzame
kangoeroe
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JIM
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Ik ben: Lies Vancayzele
Geboortedatum: 18 oktober 2000
Gsm-nummer: 0479 32 83 14
E-mailadres: liesvnc@gmail.com
Ik studeer: Sociaal werk
Mijn lievelingseten: macaroni
Mijn favoriete KSA-spel: vuil
spel
Ik zit al 14 jaar in de KSA
Mijn totem: Zachtaardige patrijs
Ik ben: Mira Douliez
Geboortedatum: 26 oktober 2001
Gsm-nummer: 0479 96 97 59
E-mailadres:
miradouliez@gmail.com
Ik studeer: tekenkunst en grafiek
Mijn lievelingseten: ratatouille
Mijn favoriete KSA-spel:
dropping
Ik zit al 13 jaar in de KSA
Mijn totem: Spontane antilope
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Ik ben : Maura Lodewyckx
Geboortedatum : 29 april 1997
Gsm-nummer :0470 04 85 42
E-mailadres : mauralodewyckx@hotmail.com
Ik studeer :Afgestudeerd in
biowetenschappen
Mijn lievelingseten : spaghetti
bolognaise
Mijn favoriete KSA-spel: 1
tegen allen
Ik zit al 12 jaar in de KSA
Mijn totem: Gezellig schaapje
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SIM
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Ik ben: Alina Lodewyckx
Geboortedatum: 6 oktober 1999
Gsm-nummer: 0477 06 23 71
E-mailadres:
alina.lodewyckx@hotmail.com
Ik studeer: Logopedie
Mijn lievelingseten: frietjes met
stoofvlees
Mijn favoriete KSA-spel:
overlevingstocht
Ik zit al 11 jaar in de KSA
Mijn totem: Opmerkzame kaketoe
Ik ben : Latifa Souabny
Geboortedatum: 27 juni 2000
Gsm-nummer : 0486 60 80 82
E-mailadres :
latifa.souabny1a7@gmail.com
Ik studeer : Farmacie
Mijn lievelingseten: spaghetti
Mijn favoriete KSA-spel dropping
Ik zit al 13 jaar in de KSA
Mijn totem: Eigenzinninge gnoe
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Ik ben: Zita Haentjens
Geboortedatum: 19 januari 2000
Gsm-numer: 0470 57 92 25
E-mailadres:
zita.haentjens@gmail.com
Ik studeer: Geneeskunde
Mijn lievelingseten: pad thai
Mijn favoriete KSA-spel: hunger
games spel
Ik zit al 14 jaar in de KSA
Mijn totem: Waakzaam sijsje

18

ZEP
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Ik ben: Ciska Achtergael
Geboortedatum: 2 februari 1998
Gsm-nummer: 0470 28 58 17
E-mailadres:
ciska_achtergael@hotmail.com
Ik studeer: Industrieel Ingenieur
Mijn lievelingseten: hete bliksem
Mijn favoriete KSA-spel: vuurspel
Ik zit al 16 jaar in de KSA
Mijn totem: Innige pumba
Ik ben: Emma Bruggeman
Geboortedatum: 6 april 2000
Gsm-nummer:0479 52 89 05
E-mailadres:
emma.bruggeman@live.be
Ik studeer: Farmacie
Mijn lievelingseten: pasta pesto
Mijn favoriete KSA-spel:
overlevingstocht
Ik zit al 15 jaar in de KSA
Mijn totem: Volhardende springbok
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Ik ben: Alisé Tack
Geboortedatum: 19 oktober 1998
Gsm-nummer: 0472 30 50 17
E-mailadres: alisetack@gmail.com
Ik studeer: Geneeskunde
Mijn lievelingseten: hetebliksem
Mijn favoriete KSA-spel: tweedaagse
Ik zit al 15 jaar in de KSA
Mijn totem: Gedreven relmuis
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Contactgegevens
Lokaal: Patijntjestraat 29, 9000 Gent
(vlakbij het Sint-Pietersstation)
Website: www.ksagentsintpaulus.be
Email: ksagentsintpaulus@gmail.com
Instagram: @ksagentsintpol
Hoofdleiding:

Marthe Misseeuw
0492 62 82 65
marthemisseeuw@hotmail.com
Alisé Tack
0472 30 50 17
alisetack@gmail.com
Liza Van Boxelaere
0498 49 88 87
liza.vanboxelaere@telenet.be
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Uniformverantwoordelijken:
Julie Beerens
0471 24 56 97
julie.beerens@hotmail.com
Emmi Verleyen
0478 82 71 75
emmi.verleyen98@gmail.com
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Maandbrieven
Sloebers
21 september 2019 – 13u16u30 – startdag:
Dag liefste sloebertjes, welkom
in circus Paulus.
Zijn jullie klaar voor de grote
circusshow? Er is wel nog wat
werk aan de winkel… Voor we
beginnen moeten jullie eerst
ontdekken wie je leiding is om
mee te gaan in dit avontuur.
Kom naar het lokaal om 13u
en doe mee aan het grote wiewordt-mijn-leiding-spel…. Veel

28 september 2019 - 14u3017u30
trapeziumvergadering:
Hallo, ik ben Tom de
trapezespringer en heb een
klein probleempje… Ik was te
enthousiast tijdens mijn
oefeningen en nu hang ik
helemaal vast aan mijn
trapeze… Ik geraak er niet
meer af… Helpen jullie mij
naar beneden? Hartelijk dank!
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5 oktober 2019 – 14u30-17u30 goocheltrukenspel
Hallo iedereen, ik ben Kobe het konijn en
haal graag mijn goocheltrucs boven om de
mensen te foppen…. Laten jullie zich graag
beetnemen of zijn jullie me te slim af?
Waag je kans in deze vergadering!

12 oktober 2019 –
treurvergadering:
Vandaag is er helaas geen circus 
de leiding is op leidingsweekend om
het komende jaar te plannen dus
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19 oktober 2019 – 14u30-17u30 –
acrobatenvergadering
Hallo, ik ben Armin de acrobaat en
vandaag heb ik jullie stevigheid en
behendigheid nodig want het is aan jullie
om de acrobaat uit te hangen. Haal al je
gekke kunstjes maar boven want vandaag
zal je ze nodig hebben!
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26 oktober 2019 – 14u3017u30 - spierballenspel
Vandaag zullen jullie als groep
sterk moeten staan. Kunnen
jullie samen werken om mij te
verslaan in een heuse battle? Je
zal je spierballen kunnen

2 november 2019 –
treurvergadering:
Helaas is er vandaag
weer geen vergadering
want het is vakantie!!
Oefen thuis maar goed
op die circusacts!
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9 november 2019 – 14u30-17u30 –
leeuwentemmerspel
Oooooh neeee, ik liet het hek van de leeuwenkooi
open staan en de leeuwen zijn allemaal ontsnapt….
Jullie laatste opdracht om de circusshow te laten
doorgaan, is de leeuwen terugzoeken!!!! Heeeeelp

Groetjes de sloeberleiding
Margaux, Sara & Marthe
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Roodkappen

28 SEPTEMBER

AARDBEI-IJS
12 OKTOBER

2 NOVEMBER
G
E
E
N
V
E
R
G
A
D
E
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I
N
G

5 OKTOBER

SMURFENIJS

26 OKTOBER

CHOCOLADEIJS
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19 OKTOBER

VANILLEIJS

9 NOVEMBER

BANAANIJS

G
E
E
N
V
E
R
G
A
D
E
R
I
N

Kim

DIERENPARADIJS

Liefste Kimmers, wij hebben beestig veel zin in het
nieuwe jaar en zoals jullie wel al kunnen raden, staat
deze maandbrief helemaal in het teken van de
dierenwereld!!! #spannenddd xoxo Kangoeroe,
Spreeuw,
Katta en Kwikstaart
21 SEPTEMBER – STARTDAG
Nu komen jullie er eeeeeindelijk achter wie er achter die
Kangoeroe, Spreeuw, Katta en Kwikstaart zit  
28 SEPTEMBER – VARKEN
Doe jullie vuilste kleren mee, want vandaag mogen jullie
allemaal het
uithangen!
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5 OKTOBER - MOL
Zo blind als een bende
gaan we
vandaag door de tunnels van Gent! Vergeet dus zeker je
tunnelpasje niet (aka buzzypas)
12 OKTOBER –KROKODIL
Vandaag laten we allemaal grote
- tranen want de leiding is op leidingsweekend. Geen
vergadering dus!
19 OKTOBER – MUG
*Zzzzooeeee
emmmm*
PRIK
AUWTCH
Zeg Kimmers, ge moet niet altijd van een
een
maken he!
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25-26 OKTOBER – SAFARI
Woohoooow we’re going on an
adventure
Meer info over nachtje volgt nog!
2 NOVEMBER – WINTERSLAAP
Geen vergadering want alle dieren zijn gaan slapen en de
dierenverzorgers op vakantieeee #wenen
9 NOVEMBER – KIKKER
Vandaag worden jullie allemaal coole (of
koele?) !
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28/09: Instagram
Ben jij een echte influencer? Of maak jij nog vrienden
in real life? Deze week testen we of jullie mee zijn
met de laatste trend en op de hoogte zijn van alle
gevaren!!
5/10: TikTok
Heb jij je verborgen musical talent al gevonden? Ben
je een echt podiumbeest of werk je liever backstage?
Dan zijn we op zoek naar jou! Kom zeker op tijd want
de klok tiktok(t)!
19/10 Netflix
Unce upon a time, worden jullie met jullie KSAfriends verwacht op la KSA de papel. Wij geven jullie
13 reasons why jullie naar de ksa moeten komen.
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26/10: De Lijn-app
Ondanks de vele vertragingen, verwachten we
jullie op tijd op de eindbestemming. Bus of tram,
een echte KSA’ster vindt altijd haar weg. Omdat
we niet zwart rijden, vergeet je je buzzy-pas of
lijnkaart niet!!
09/11:healthapp
Zit jij niet te veel op je smartphone? Haal
jij wel 10.000 stappen per dag? Drink jij
genoeg water? Slaap jij wel genoeg?
Vandaag stellen we je gezondheid op de
proef!
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Maandbrief 1 Sim 2019-2020: Sim on the
road
Onze maandbrief is eigenlijk heel SIMpel: Kom elke zaterdag
van half drie tot half zes in uniform naar het lokaal voor een
onvergetelijk spel. Hou zeker ook de simstagram in de gaten
voor eventuele wijzigingen en benodigheden.

Zaterdag 21/09: startdag
Het grote ‘wie-wordt-mijn-nieuwe-leidingspel’.

Zaterdag 28/09
Elke week staat een ander
voertuig centraal in ons spel.
Het eerste voertuig dat we
gaan ontdekken is…de fiets.
Dusss BRING YOUR
OWN BIKE.

Zaterdag 05/10
We hebben een nieuwe beste vriend:
De LIJN. Stap maar vlug in en laat je
meeslepen op een onvergetelijk
avontuur. Neem een
LIJNKAARTJE mee of als dit niet
lukt 5euro.
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Zaterdag 12/10
Vandaag zijn alle treinen en bussen
afgeschaft wegens staking. Onze
excuses voor het ongemak. (We
zijn op leidingsweekend, dus geen
vergadering.)

Zaterdag 19/10
De Love cruise komt ons
halen!! Hou de simstagram
zeker in de gaten voor de
vertrek- en aankomsturen.
Meer gaan we nog niet
verklappen.

Zaterdag 26/10 tot
Zondag 27/10
Vliegende bezemstelen, rijdende
pompoenen, transportaties,
vliegende tapijten… Geen enkel
vervoersmiddel is te zot voor dit
NACHTJE. Kom maar af, als je
durft…
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Zaterdag 02/11
Tijd voor een mooie
herfstwandeling. Helaas zonder
ons. (Geen vergadering)

Zaterdag 09/11
Zelfs met die vervuilende auto’s
kunnen we een tof spel maken. Klaar
voor een zalig liftspel? Neem een
OPGELADEN SMARTPHONE
mee.
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Zep

Tien op Team
Lees het volgende eeuwenoude verhaal:
“Wat gebeurt er als je 1 takje wil breken?
Dat kan je gemakkelijk in 2 breken, toch?
En wat gebeurt er als je een pak takken wilt breken, in 1 keer?
Dat gaat niet meer!”

Zie de gelijkenis met een goed team: dat kan je niet
breken.

Dag liefste Zeppers,
Na deze korte inleiding is het jullie wel duidelijk: in deze
eerste maand draait het om TEAMbuilding, dus wees
zeker elke week paraat voor alweer een spetterende
activiteit!!
28 september :

Tien (+ vijf) euro vergadering

We gaan er al volledig voor deze eerste vergadering!
Neem tien + vijf (=15) euro, een slaapzak en een matje
mee voor een gezellig nachtje op ons “gezellig” lokaal.
Om 14u30 op het lokaal, en jullie mogen naar huis op
zondag rond 12u.
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5 oktober:

Tschüssss vergadering

Auf WIENERsehen!!! We gaan met z’n allen naar
Wenen vandaag om Ciska te bezoeken. Neem allemaal
100 euro mee (mopje).
12 oktober:

Treurvergadering

Leidingsweekend, dat betekent geen vergadering voor
jullie 
In de plaats van zaterdag te treuren, heeft de leiding
voor jullie deze woordzoeker gemaakt om je dag te
vullen. Veel plezier!!!
18 oktober: HOERA, KSA viert feest met Dag van de
Jeugdbeweging!!
Meet us @Coyendenspark voor de party.
19 oktober:

Tack vergadering

Weer HOERA, Alisé viert feest met haar Dag van
Geboorte!!
Meet us @local voor de party.
25 oktober:

Tapasavond

(!!! Vrijdagavond)
Hola senorita’s omdat we zondag hard moeten werken
verwennen we ons vanavond met lekkere tapas.
Afspraak om 18u30 op het lokaal.
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T marathon

27 oktober: Gen

(!!! Zondag)
Hard labeur vandaag, werken op Gent Marathon voor
ons buitenlands kamp!! Meer info volgt nog.
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Wat je zeker niet mag vergeten:
· Elke zaterdag is er vergadering van 14u30 tot
17u30, tenzij anders vermeld.
· 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.
· Wie te laat komt of niet in uniform gekleed is
moet de volledige middag een fluovestje dragen!
· Voor wie niet goed weet in welke groep
zijn/haar dochter momenteel zit:
Sloebers: 3de kleuterklas t.e.m. 2de leerjaar
41

Roodkappen: 3de en 4de leerjaar
Kim: 5de en 6de leerjaar
Jim: 1ste en 2de middelbaar
Sim: 3de en 4de middelbaar
ZEP: 5de middelbaar
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Belangrijke data
Hieronder volgen enkele belangrijke data die je
alvast in ja aganda mag noteren!
Dag van de jeugdbeweging: 18 oktober
Ouderactiviteit: Info volgt nog!
Schaatsen: 15 februari
KITS : 6-12 april
Basj: 17-18 april
Triangel: 9 mei
Bloemenverkoop: 2 mei
Laatste vergadering + afsluitfeest: 16 mei
Dag aan zee: 27 juni
Kaas en wijn:
Info volgt nog!
Kleine kampjes:
In maart, verdere info volgt nog!
Groot kamp:
Sloebers & Roodkappen: 16-23 augustus
KIM – ZEP+: 13-23 augustus
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Mededelingen
Opgepast! Omwille van ecologische redenen
hebben we besloten om het Polleke niet meer in
geprinte vorm uit te brengen. De volgende
Pollekes verschijnen dus enkel online. U kan
hem altijd vinden in uw mailbox en op onze site.
Wie geen computer heeft of geen toegang tot
internet kan dat altijd melden aan de leiding, dan
zorgen wij ervoor dat u nog steeds uw geprinte
Polleke krijgt!
Ook dit jaar houden we een oudercomité/
ouderraad. Wat houdt dit in? Een bijeenkomst
tussen leiding en ouders die geïnteresseerd zijn
in onze werking en graag een handje willen
helpen om die te verbeteren. Zou u graag eens
meewerken op onze kaas- en wijnavond, heeft u
goede raad, weet u wat af van sponsoring of bent
u gewoon geïnteresseerd in onze organisatie?
Stuur dan een mailtje naar
ksagentsintpaulus@gmail.comen dan contacteren
wij u verder!
44
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ZEGT:

tot volgend Polleke!

