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So Call me maybe
Bondsteam    

Leiders    
Kabouters

Ilya De Noyette  0488 85 71 60
Noah Vanlerberghe 0474 32 08 07
Anabelle De Clercq 0494 31 02 27
Lisa Van Daele  0491 99 31 61
Xander Fontaine 0499 32 25 36
Pieter-Jan Acou  0499 39 09 48
Vic Tempels  0474 02 41 34

Pagadders
Wout Acou  0479 30 32 67
Camille Papin  0472 02 82 20
Sarah Neirinck  0474 10 20 97
Wout Lingier  0495 49 57 11
Stephanie Schotte 0492 86 43 45
Ruben Moreel  0479 48 04 15
Nam Quan Nguyen 0499 48 50 97
Judith Lersberghe 0493 53 20 74

Jongknapen
Judith Lersberghe 0493 53 20 74 
Jorne Daenekint 0470 39 13 20
Nathan Bouuaert 0497 41 53 83
Charlotte Druwel 0484 54 88 85
Robrecht Monbaliu 0473 30 76 23
Maxim Pintelon  0468 24 87 90

Knapen
Nele Van Santvoort 0470 58 96 19 
Timjan De Schoolmeester 0477 27 28 82
Tim Daenekint   0478 50 01 37
Emma Baeckelandt 0497 06 89 94
Janne Vanhoecke 0471 43 83 79
Stan Lioen  0496 30 21 30
 

Jonghernieuwers
Emile Matthys  0477 04 16 83
Wout Derudder  0491 43 88 56
Arthur Fonteyne 0474 52 04 60
Wouter Glas  0470 04 06 85

Janne Vanhoecke
Camille Papin
Emma Baeckelandt

Gustaaf Vermeerschstraat 6
Sint-Arnolduslaan 103
Koningin-Astridlaan 60

0471 43 83 79
0472 02 82 20
0497 06 89 94



Praktische info

Social Media
Als supermoderne KSA zijn we te 
vinden op elk sociaal platform!

Speciaal voor de oudjes
Het kan niet genoeg gezegd worden, 
maar de Droedel is ook ZEER belangrijk 
voor ouders! Er komt vaak belangrijke 
correspondentie in omtrent activiteiten, 
evenementen, kampen,...

 Facebook.com/ksatenbriel
 Twitter.com/ksatenbriel

 Instagram.com/ksatenbriel

 www.ksatenbriel.be

Contact
Zit je met een brandende vraag? Aarzel 
niet om ons te contacteren!

Bondsleider@ksatenbriel.be
Bondsteam@ksatenbriel.be
Secretaris@ksatenbriel.be
Kabouters@ksatenbriel.be
Pagadders@ksatenbriel.be
Jongknapen@ksatenbriel.be
Knapen@ksatenbriel.be
Jonghernieuwers@ksatenbriel.be
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Woordje van de redactie
Allerliefste droedelpersonen

Met pijn in het hart schrijf ik hier voor de laatste maal mijn woordje. Volgend 
jaar blijf ik uiteraard nog leider, maar blijf ik niet langer verantwoordelijk 
voor de Droedel. Dit is mijn bewuste keuze, aangezien ik volgend jaar dan de 
nieuwe Droedelverantwoordelijke kan begeleiden. 

Ik begon de Droedel vol enthousiasme en nieuwe ideeën en heb dit doorheen 
heel mijn carrière proberen doortrekken. Maar aan alle mooie nummers komt 
een einde. Maar ik ben er zeker van dat de Droedel in goeie handen is. Wie de 
Droedel zal overnemen, komen jullie volgend jaar wel te weten!

Genoeg over afscheid, hier volgt mijn laatste tekstje vol nuttige zever.

De laatste Droedel van het werkjaar wil alleen maar zeggen dat de lente 
eindelijk in het land is en de zomer niet zo ver meer is! Dus dat betekent dat 
het zomerkamp ook dichterbij komt! Eindelijk terug naar buiten zonder jas en 
lange broek. Hier volgen enkele tips om te overleven in de zon:

• Draag een hippe pet.

• Breng voldoende zonnecrème aan!

• Drink water, veel water.

• Adem geregeld in en uit.

• Doe eerst je beide sokken aan en dan pas je schoenen.

• Eet je koude appelmoes snel genoeg op voor ze warm kan worden.

Wegens de huidige Coronacrisis, is deze droedel stukken korter en komt hij 
enkel online. Er is dus ook geen amuseleute in deze versie, maar geniet in de 
plaats van dit online spelletje dat ik als kind nooit beu raakte! 
https://spele.nl/oermens-gevecht-spel/

Geniet van de komende warme dagen en zorg goed voor elkaar!

Vriendelijke groeten 
Droedelmeister Emile
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Trooper
Vanaf heden zijn we met KSA ook te vinden op Trooper. “Wat is Trooper?” 
Hoor ik velen al vragen. Trooper is een platform dat verenigingen helpt met het 
inzamelen van centjes. Maar hoe werkt dat precies?

Het is heel simpel. Je gaat via de link naar onze Trooperpagina en selecteert 
daar waar je wilt shoppen. Enkele bekende voorbeelden zijn:

• Bol.com

• Booking.com

• Collect & Go

• ColliShop

• Takeway.com

• AliExpres

• Zalando

De lijst gaat oneindig lang door, maar zo zie je maar hoeveel sites er 
beschikbaar zijn! 

Je kiest dus een website uit waar je gaat shoppen en je gaat gewoon verder zoals 
je normaal zou doen, de website onthoudt je voorkeur en eenmaal je klaar bent 
om af te rekenen, gaat er een procentje van het totaalbedrag naar KSA! 

Zo kan je ons makkelijk steunen terwijl je een pizza eet van Takeaway.com of 
wanneer je heerlijk ligt te chillen in de zon dankzij een boeking via Booking.
com!

De link naar onze Trooperpagina is te vinden op onze (nieuwe!) website of kan 
je hieronder al vinden. Ook kan je de QR-code rechtsonder scannen. 

https://trooper.be/ksatenbriel

Met het ingezamelde geld kunnen we op nog leukere 
kampen gaan en kunnen we jullie meer verrassen met 
onvergetelijke activiteiten!
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Leiders on tour
Leiders beleven heel wat avonturen in KSA. Maar naast 
KSA durven wij ook wel eens avonturen opzoeken in de 
buitenwereld! Zo hebben we Janne en Charlotte die ook 
wel een gewaagd avontuur opzochten.

Janne 
Dag allerliefste, tofste, schattigste KSA’ers

Als je dit leest, weet je dat het alweer de laatste Droedel 
van het jaar is. 

In plaats van onze volgende activiteiten aan het licht 
te brengen, zal ik jullie wat meer vertellen over mijn 
avontuur in het buitenland. 

Eind januari ben ik vertrokken richting Dublin, dat is 
de hoofdstad van Ierland. Ik ging naar daar om mijn 
stage te doen in een bedrijf. Normaal gezien ging ik daar 
blijven tot 31 mei, maar door het coronavirus moest ik 
vroeger terugkeren naar huis. Ik heb wel een super leuke 
tijd achter de rug!

Van thuis kreeg ik al snel de vraag of het weer daar wel 
mooi was, maar het regent daar meer dan hier in België. 
Maar elk nadeel heeft ook zijn voordeel! De natuur 
in Ierland is super mooi, hieronder kunnen jullie wat 
meegenieten van de mooie Ierse natuur. 

Vele groetjes en hopelijk zien we elkaar snel terug op de 
volgende activiteit! 
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Charlotte
Bonjour le staff! 

Dit waren de machtige woorden die me de afgelopen 2 maanden verwelkomden op 
mijn stageplaats. 

Op 18 januari trok ik namelijk samen met een studiegenoot van de opleiding 
verpleegkunde richting Bénin, waar we ons lieten onderdompelen in de Afrikaanse 
cultuur en gezondheidszorg. 

Bénin is een Franstalig land gelegen aan de westkust van Afrika. Het land is drie keer 
groter dan België, maar heeft hetzelfde aantal inwoners. Veel plaats voor natuur dus. 
Voor de mangofretters onder ons, mangoseason is begonnen!

Acht weken lang liep ik als Jovo (= blanke in de volkstaal Adja) rond in de afdelingen 
materniteit (kraamafdeling), pediatrie (kindzorg), operatiekwartier en spoed. Hier 
leerden ze me met volle enthousiasme hun kneepjes van het vak.

Het was een onvergetelijke ervaring die van blijvende invloed zal zijn in de rest van 
mijn leven. Eens de stage was afgerond, maakten we ons klaar om een tweetal weken 
op rondreis te gaan in Benin. Helaas had het jullie welbekende virus (Covid19) andere 
plannen voor ons en moesten we huiswaarts keren na een vluchtig afscheid.

A picture is worth a thousand words, but the memories are priceless.
BEJA BENIN!
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De wereld is een toverbal
Om eens de filosofische kant op te gaan, vroeg ik aan een leid(st)er van elke ban de 
vraag: “Als je één iets mag veranderen aan de wereld, wat zou het zijn?”

Dit zijn hun antwoorden:

Lisa (Kabouters)

Wout A. (Pagadders)

Ik moest even nadenken over de vraag van wat ik zou willen veranderen aan de wereld. 
Want er zijn zo veel dingen die ik zou willen veranderen.

Maar ik ben een grote dierenliefhebber, dus als ik echt één iets zou moeten uitkiezen, 
dan zou ik ervoor zorgen dat alle dieren op deze planeet het goed stellen. Alle hondjes 
die op straat wonen zouden een gouden mandje krijgen, de ijsberen zouden nog 
gigantisch veel ijs hebben om op te wonen, stropers zouden niet meer bestaan,…

Wie weet zou dit ervoor zorgen dat heel wat dieren die met uitsterven bedreigd zijn 
toch overleven. 

Dieren weten vaak niet echt wat er aan de hand is als iets misloopt, zij kunnen er 
immers vaak ook niet aan doen. Dus als ik één iets zou moeten kiezen, dan wil ik hun 
heel graag helpen. (Of misschien zou ik ervoor kiezen dat dieren kunnen praten, dat 
zou ook heel erg handig zijn!)

Als er één iets zou zijn dat ik wil veranderen dan is het wel de grootte van een kuiken. 
Ik ben van mening dat kuikens super coole dieren zijn, alleen worden ze ouder en dan 
krijg je een kip. Die vind ik dan weer minder leuk.

Maar wat als een kuiken gewoon een kuiken blijft maar wel groeit. Dan zal je opeens 
een kuiken hebben die mega groot is en die dan heel zacht is waardoor je eigenlijk geen 
knuffelbeer meer nodig hebt. Nu heb je immers een knuffelkuiken.

En om het helemaal af te maken zouden we de kuikens in verschillende kleuren 
moeten hebben zodat we een regenboog kunnen maken met kuikens. Iedereen wil toch 
wel (of zeker ik dan toch) eens een super groot blauw kuiken zien.
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Maxim (Jongknapen)

Emma (knapen)

In de wereld van vandaag is er nog veel te veranderen. Vaak als je al aan een paar 
dingen denkt, kan er iets verbeterd worden. Denk maar eens …

“ Hello world! ”

De wereld waarin we leven is niet altijd gemakkelijk. Volgens mij zouden we wel eens 
hulp kunnen gebruiken van robots. 

Robots die kunnen denken, werken zoals wij maar dan vaak 10 of 100 keer zo snel! Ze 
kunnen boodschappen doen terwijl jij gewoon aan het rusten bent, de was doen als jij 
aan het spelen bent, onze job overnemen zodat wij meer vrije tijd hebben,... Een eigen 
robot die je dan een naam kan geven en jouw werkjes kan laten doen. Er wordt nu al 
gebruik van gemaakt. Later zal je volgens mij niet eens je tuin moeten onderhouden 
omdat robots dit zelf zullen doen. 

We denken natuurlijk ook aan het milieu dus we gaan voor Eco-vriendelijke robots. De 
toekomst staat voor ons open en we zullen het dan wel zien.

Er werd mij gevraagd wat als je één iets kon veranderen aan de wereld, wat zou het 
dan zijn? Deze vraag is niet zo gemakkelijk als het lijkt. Natuurlijk zou ik wereldvrede 
willen, geen ziektes meer in de wereld, geen armoede in de wereld hebben of geen 
hongersnood meer.

Zonder deze problemen zou de wereld veel beter zijn. Maar ik heb gekozen voor de 
klimaatverandering. Ik weet dat dit tegenwoordig een populair onderwerp is. Maar dit 
is niet waarom ik het gekozen heb. Dit is een problematiek die op zoveel verschillende 
vlakken invloed heeft en zelf enkele van de andere problemen kan versterken. Het zal 
op termijn niet enkel slecht zijn voor de mens maar heeft nu al zoveel nadelen op de 
natuur. Het is een tikkende tijdbom waar we iets aan kunnen doen. Dit is waarom ik 
het koos.

Wij kunnen hier iets aan doen. Dromen om ziektes uit de wereld te mijden is een 
zeer mooie droom, maar de klimaatverandering tegenhouden zou geen droom meer 
mogen zijn. Eerder een doel. Daarom vraag ik jullie allemaal om met mij het éne ding 
in de wereld te veranderen waar we allemaal invloed op hebben. Dus probeer om 
zoveel mogelijk met de fiets en het openbaar vervoer te gaan, minder wegwerp plastic 
gebruiken… Zo kunnen we samen al 1 slecht ding uit de wereld verbeteren. Zodat we 
volgende jaren nog witte winters krijgen en samen in de sneeuw kunnen spelen. 

Groetjes  
Emma
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Wout D. (Jonghernieuwers)
Dag beste droedelvrienden

Als ik iets zou willen veranderen aan de wereld dan zou dat iets heel simpel zijn. Ik 
denk dat de meeste ouders mijn verandering ook wel zouden kunnen gebruiken. 

Ik zou voor elke jonghernieuwer een aparte afstandsbediening willen die hun geluid 
luider of stiller kan zetten. Zo zouden formaties al veel makkelijker en rustiger zijn. 
Tijdens speluitleg zou dit ook fantastisch zijn. En thuis? Wow, wat een wereld van 
verschil als je een jonghernieuwer wat stiller zou kunnen zetten. 

Op kamp in de tenten allemaal op volume nul zou ook al veel helpen. Maar zo’n 
afstandsbediening zouden wij nooit misbruiken hoor. Misschien is het ook niet zo’n 
goed idee want als we iemand stil zetten en de afstandsbediening verliezen zou dit ook 
minder leuk zijn. 

Stiekem denk ik dat leider PJ zijn afstandsbediening is verloren toen zijn volume op 
max stond. 

Groetjes

Leider Bos

10



Net zoals jullie zitten de leiders ook eenzaam en alleen thuis. Vele weken 
isolatie zijn niet makkelijk te doorstaan. Hieronder kunnen jullie lezen hoe 
jullie leiders deze isolatie overleven.

Het leven zoals het is: Isolatie

“Quarantaine in huize Wout is elke dag opnieuw 

wachten op de dagelijkse quote van leider Dries”

“Het coronavirus was eigenlijk een wraakactie van 

de chinese vrouw die geslaan werd door de paus.”

Naast al dat werken voor school natuurlijk is er 

ook plaats voor wat leukere dingen hé! Zo heb ik 

eens een spelletjesavond met m’n gezin, maak ik 

iets creatiefs of sta ik te dansen en lachen met mijn 

zus. Ik maak ook graag een ochtendwandeling en 

om toch wat contact te houden, videochat ik ‘s 

avonds met m’n vriend(inn)en. Positief blijven is 

de boodschap!

“Het coronavirus is een globale straf omdat we Winrar niet betalen.”

“Ik kan echt niet veel vertellen. Ik verveel mij gewoon massa’s.”

- Wout Derudder

- Timjan

- Anabelle

- TImjan

- Nathan
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Nu ik in quarantaine zit is het soms een beetje saai thuis. Maar als ik me 
verveel bedenk ik leuke mopjes en woordspelingen voor de hernieuwers. 
Wacht, ik zal je er eentje opschrijven, maar niet doorvertellen want hij komt 
morgen pas op onze Whatsapp groep.

“Sinds kort meet ik mijn spieren niet meer op het gelijkvloers, zo hoef ik nooit 
meer te liegen als ik zeg dat ze boven gemiddeld zijn van grootte.”

Naast mopjes te vertellen, doe ik ook mee aan de opdrachtjes die de leiders 
voor jullie bedenken, zo bakte ik vorige week een lekkere appeltaart.

Wist je trouwens dat je ook in je tuin mag zitten? Terwijl ons Maggie toch 
duidelijk zei “blijf in uw kot!”, verwarrend hé! 

Tenslotte een poëtische tip over hoe je net als mij een beetje tijd kan 
verdringen: 

Bedenk een masterplan voor een strikt zinloos project 
als het kan ook daarvoor een beetje respect

kies uw stappen zeer zorgvuldig 
en voer ze vervolgens uit, compleet onkundig

het resultaat mag er niet zijn 
maar dat het er is, is alsnog fijn

- Dries
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Vrijheidsstraat 12 8210 Assebroek
050 68 31 83 / 0472 87 05 54

www.kinderopvangbrugge.be/bootje

Sponsors
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