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Praktische info

redactie

Contact

Beste lezers,

Bondsleider@ksatenbriel.be
Bondsteam@ksatenbriel.be
Secretaris@ksatenbriel.be
Kabouters@ksatenbriel.be
Pagadders@ksatenbriel.be
Jongknapen@ksatenbriel.be
Knapen@ksatenbriel.be
Jonghernieuwers@ksatenbriel.be
plus16@ksatenbriel.be

Deze droedel zal misschien wat
anders aanvoelen dan wat je normaal
gewend bent, er is namelijk een nieuwe
redacteur!!! Ik neem de droedel over
van Emile die deze met plezier een
aantal jaren gemaakt heeft. De droedel
is het bondsblad van KSA Ten Briel en
zit inmiddels al aan haar 50ste jaargang.
De droedel is niet enkel bedoeld voor
leden maar ook voor hun ouders, in
de droedel kun je namelijk zeer veel informatie halen over kampen,
activiteiten, evenementen…

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

Inhoudstafel
Social Media

Als supermoderne KSA zijn we te
vinden op elk sociaal platform!
www.ksatenbriel.be
Facebook.com/ksatenbriel
Twitter.com/ksatenbriel
Instagram.com/ksatenbriel

belangrijke informatie

Door corona zijn al de vermelde data en
activiteiten onder voorbehoud. Je krijgt nu dus de
gewone data voor ideale omstandigheden. Dit wil
zeggen dat er activiteiten kunnen worden afgelast,
verzet of aangepast. Bij deze de oproep om onze
SOCIALE MEDIA en/of SITE te raadplegen voor
elke geplande activiteit!!
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Er komen dit jaar 4 droedels, deze worden uitgedeeld na activiteiten,
maar kunnen ook online gedownload worden op de site van KSA Ten
Briel (https://ksatenbriel.be/droedel/).
In deze eerste droedel zal je vooral informatie krijgen over de leiders
en vooral wie jouw leiders zullen zijn volgend jaar. In de vervolg
nummers zal je leuke verslagen en foto’s vinden van activiteiten en/of
evenementen.
Ik wens jullie alvast veel leesplezier,
Droedelmeister Ruben
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Bondsleider spreekt
Beste KSA-leden, -sympathisanten en droedelliefhebbers
Er is weer een nieuw KSA-werkjaar aangebroken en daarmee zijn er enkele
veranderingen gekomen. Zoals je kan zien en lezen, mag ik vereerd zijn
om de fakkel over te nemen van Janne als nieuwe bondsleider. Vooreerst
wil ik haar bedanken voor haar onuitputtelijke inzet in het bondsteam. Ik
zal deze taak vol enthousiasme
opnemen en ben blij dat onze
twee secretarissen Camille en
Emma opnieuw het bondsteam
versterken.
Daarnaast heeft het coronavirus
ons leven overspoeld met
onzekerheid en helaas ook
het KSA-leven. Met spijt
in
het hart moeten we dit jaar de Sint-Michielse Feesten aan ons voorbij laten
gaan en staan er nog vraagtekens achter andere vaste waarden zoals de
Vlaamse kermis en de BBQ. Maar wees gerust, er is alleszins één iets waar
je zeker van mag zijn en dat is dat wij met de volledige leiding, rekening
houdend met alle maatregelen, er weer een fantastisch jaar van gaan maken!

Secretarissen
Dag allemaal,
Welkom in onze droedel, waar al jullie vragen zeker en vast beantwoord
zullen worden. Ik ben Camille en voor een tweede jaar op rij vervul ik
de taak als secretaris.
Kort en bondig wil dit dus zeggen dat ik mij bezighoud met
terugbetalingen, inschrijvingen, de KSA-shop en verzekeringen. Het is
dus van belang dat je aan de start van het KSA-jaar heel de papierwinkel
in orde doet. Zo moeten bijvoorbeeld mama en papa niet betalen als je
tijdens een activiteit uit een boom valt.
Breng een brief van je ziekenfonds binnen en na de activiteit is die al
terug ingevuld.
Dit geldt voor terugbetalingen van het inschrijvingsgeld alsook voor
kampterugbetalingen.
Elke activiteit is er ook de mogelijkheid om een KSA-uniform aan te
kopen, dit is geen verplichting. Een KSA-sjaaltje wordt wel aangeraden,
zo vinden we iedereen terug.
Hopelijk tot snel!
Groetjes secretaris 😉

Verder nog wat over mezelf; ik start dit jaar aan mijn 1e master geneeskunde
waarbij ik gelukkig mijn vrije tijd kan besteden aan de KSA, judo en lopen.
In de KSA zal ik niet alleen een grote stap maken naar bondsleider, maar zal
ik de -12 achter mij laten en zal ik komend jaar de 10-8-14 mogen amuseren.
(Tip W=23)
Tot slot wens ik jullie een goede gezondheid en verlang ik jullie terug te zien
op de komende activiteiten!
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Secretarissen

Kabouters

Hallo droedellezer,

Annabelle

Ik ben Emma (ook wel Bacco genoemd), ik zit al 16 jaar lang in
KSA en daarom het ideale moment om eens terug te blikken met
een oud KSA foto van mij. Van die 16 jaar ben ik al 5de jaar leiding.
Ik ben 21 jaar en begin aan een schakelprogramma naar industrieel
ingenieur in de biochemie aan de KU Leuven in Gent. Dit jaar ben ik
jonghernieuwerleider.
Hiernaast zit ik ook nog in het bondsteam samen met Wout A.
en Camille. Hierin vervul ik de rol als secretaris van de financiën.
Algemeen ben ik verantwoordelijk voor het geld in KSA en moet maken
dat alles altijd op tijd betaald zodat we allerlei leuke dingen kunnen gaan
doen zoals schaatsten, op kamp gaan… Ik kijk alvast uit naar jaar vol
KSA.

Aaaah dag iedereen, ik ben dit jaar banleidster
van de kabouters en het is al mn 3e jaar bij die
kleine protjes.
Natuurlijk ga ik dolgraag naar de ksa, maar
daarnaast studeer ik aan de Ugent en begin aan
mijn 2e jaar.
Al 19 jaar oud, maar nog steeds even actief en
evenveel zin om jullie iedere zaterdag te entertainen!
Badje nemen doe ik graag en ook mijn zus plagen die bij de
jonghernieuwers zal zitten dit jaar.
En wat ben ik toch benieuwd naar de nieuwe gezichten die we dit jaar
zullen zien.
Laten we er echt een topjaar van maken vol met plezier tijdens het
ravotten.
Langer dan dit kan ik niet meer wachten, hopelijk kunnen we dit jaar
dan ook zonder problemen starten.
Einde van dit tekstje, groetjes van een toch-wel-trotse-leidster en tot
snel! xx

Pieter-Jan
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Dag beste droedellezers
Mijn naam is Pieter-Jan Acou en ben de broer van mijn
allerliefste broer Wout. Ik heb in augustus 17 kaarsjes
mogen uitblazen, gelukkig ben ik daar niet te moe
van geworden en kan ik al mijn energie kwijt bij de
kabouters. Als hobby’s doe ik vooral judo en natuurlijk
KSA. Komend jaar mag ik zelfs mijn 12de jaar in KSA
starten! Ik zit in het Immaculata in Brugge en ga naar mijn laatste jaar
techniek wetenschappen. Hopelijk zien we elkaar snel op alle gigantisch
toffe activiteiten die we hebben staan voor komend jaar! Samen met de
andere leiders bij de kabouters zullen we er een onvergetelijk jaar van
maken.
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Ruben

Beste droedelaars,
Mijn naam is Ruben en ik sta dit jaar voor het
tweede jaar leiding. Dit jaar sta ik leiding bij de
aller jongsten, de kabouters. Ik ben 18 lentes oud
en start dit jaar mijn 12de jaar in KSA, waarvan
11 leuke jaren in “KSA Ten Briel” (ook nog 1
jaar in het iets minder leuke “KSA Ter Straeten”).
Naast leider neem ik dit jaar ook de droedel over,
ik neem deze over van Emile die dit jaren met
plezier heeft gemaakt. Naast KSA speel ik ook
nog waterpolo bij “BZK” en start ik dit jaar in mijn 1ste jaar “toegepaste
informatica”. Ik hoop dat dit een prachtig jaar kan worden met massale
afkomsten naar activiteiten en met heeeeeel weinig Lock down.

Lisa

Dag allerliefste kaboutertjes
Ik mag dit jaar vol vreugde mij nogmaals aan
jullie voorstellen want ik ben voor het derde
jaar op rij een leidster bij de kleinsten van onze
bende! Hier gaan we dan:
Ik ben 19 jaar oud en studeer de richting
dierenzorg in Vives. Ik heb 1 oudere zus en twee
huisdieren. Een hond (Odie) en een kat (Simba).
Dit jaar start ik aan mijn 10de jaar als trots
lid van onze KSA, waarvan 3 jaar als leiding.
Mijn hobby’s buiten KSA? Ik kan mij af en toe
wel eens bezig houden met het spelen op mijn
ukelele of met turnen in de tuin.
Bij deze even nog een paar weetjes over mijzelf:
•
Ik lust heel erg graag fruit
•
Als ik echt een lievelingsdier moet kiezen, dan kies ik de olifant
•
Mijn bestelling bij de frituur: een klein pakje frieten met een
potje stoofvleessaus en mozzarellasticks
•
Ik hou van reizen, mijn favoriete bestemming is Italië
Tot op de volgende activiteit!!!
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Xander

Beste petatters en petoeters!
Ik ben Xander, beter bekend als xandy en ik hoor zelf nog liever eye
xandy ;) Ik ben inmiddels al 19 jaar oud (moh de tied ga toch veel te
snel he) en ga volgend werkjaar voor de tweede keer enthousiast bij
de kabouters staan, ik zal dan al 14 jaar in de KSA zitten! Ik studeer
bovendien met hart en ziel toegepaste economische wetenschappen aan
de KU Leuven in Kortrijk. Ik hou van fitness, maar door quarantaine
zijn er toch een aantal kilootjes bijgekomen, misschien dat die wilde
activiteiten die wij zullen plannen bij de kabouters mij de Arnold
Schwarzenegger zou maken van de KSA? Naast fitness kan ik genieten
van een potje surfen aan de Belgische kust of op reis, vandaar mijn lange
haren en hopelijk de surferboy-look. Ik zal alvast mijn uiterste best
doen om jullie weer een geweldig jaar vol met leuke activiteiten te laten
beleven.
Peace!

9

Pagadders

Sarah

Hey gastjes

Wout

Velen onder jullie kennen mij waarschijnlijk wel. Ik ben al 3 jaar leider,
2 jaar bij de kabouters en het laatste jaar in een hele toffe groep waar ik
nu ook weer leiding zal geven. Rarara: de
pagadders!!!
Toch nog wat extra info over mij zodat
jullie mij wat extra leren kennen. Hobby’s:
skeeleren,turnen
School: KULeuven campus Leuven (kine)
Lievelingseten: SPAGHETTI!!!

Nampie

Maxim

Hallo iedereen,
Ik ben Maxim en ben

jaar oud/jong

waar er supertoffe
Dit jaar zal ik staan bij de …..
activiteiten zullen zijn. Het belooft weer een super jaar te worden!
Ik stond vorig jaar bij de ban van de…
Ik studeer nog, vorig jaar zat ik nog in het middelbaar maar zal nu naar
het

onderwijs in Howest Brugge studeren.

We zullen er een tof jaar van maken. Tot binnenkort!!
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Horizontaal

Verticaal

2. Appelmoes Warm of koud ?
4. Ploeg van’t Stad
5. leeftijd
7. Om te lezen draag ik een …
11. De saaie maanden thuis
13. Aantal jaren leiding? ( 4x4/8)
14. Aantal jaar in KSA? (21/3+2)
15. Mijn bijnaam

1.Geboortemaand (aantal jaar in
KSA – 1)
3. Wanneer zien we elkaar terug
(dag)
6. favoriete band (koud spelen)
8. Mijn ban
9. Lievelingseten (Quick,
McDonalds, Frietkot)
10. Welke dag van de maand ben
ik jarig? (XVI)
12. Mijn Sterrenbeeld

Camille
Hellooo,

Ik ben Camille en sta dit jaar voor het eerst bij
de Jongknapen na drie jaar Pagadderleidster
geweest te zijn. Ondertussen zit ik al vijftien
jaar in KSA want het is superleuk en je maakt
heel veel plezier. Om mezelf nog meer voor te stellen zul je hier enkele
woorden moeten zoeken, veel succes!
Tot binnenkort, ik ben alvast heel enthousiast!

Jongknapen
Vic

Vrees niet ksa-lingen ’t is ik de Vic, jongknapen
leider. Je leest het goed beste jongknapen dit jaar
ben ik jullie leider. Sommige van jullie kennen mij
al, maar voor degene die mij nog niet kennen zal ik
mezelf eens voorstellen. Mijn naam is Vic en ik ben
al 18 jaar op deze aardbol. Volgend jaar ga ik naar
mijn 1ste jaar hoger onderwijs, wat ik ga studeren
is nog een raadsel voor mij. Ik zit ondertussen al
11 jaar in KSA. Het is ook mijn 2e jaar als leider volgend jaar. Volgend
jaar zal voor mij ook wat anders zijn omdat ik ook banleider zal zijn
van de coolste ban ooit, de jongknapen natuurlijk. Ik heb er natuurlijk
weer maaaaaaaassa’s zin in om leuke activiteiten te geven en te maken.
Hopelijk komen jullie massaal af!
Tot dan!!!!
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Stephanie

Hallo iedereen!
Ik ben Stephanie, maar de meesten noemen me gewoon Steph
en ik ben 19 jaar!
Mijn grootste hobby is natuurlijk ksa, maar daarnaast schrijf ik
graag, vind ik het leuk om te gaan wandelen met mijn hondje
en ben ik graag creatief bezig.
Dit wordt mijn 4de jaar als leidster en mijn 13de jaar in ksa en
dit jaar geef ik leiding bij de jongknapen en daar heb ik enorm veel zin
in! Hopelijk jullie ook :)
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Nathan

01001101 01101001 01101010 01101110 00100000 01101110 01100001
01100001 01101101 00100000 01101001 01110011 00100000 01001110
01100001 01110100 01101000 01100001 01101110 00100000 01100101
01101110 00100000 01101001 01101011 00100000 01100010 01100101
01101110 00100000 00110001 00111001 00100000 01101010 01100001
01100001 01110010 00100000 01101111 01110101 01100100 00101110
00100000 01001001 01101011 00100000 01111010 01101001 01110100
00100000 01101111 01110000 01101110 01101001 01100101 01110101
01110111 00100000 01100101 01100101 01101110 00100000 01101010
01100001 01100001 01110010 01110100 01101010 01100101 00100000
01100010 01101001 01101010 00100000 01100100 01100101 00100000
01101010 01101111 01101110 01100111 01101011 01101110 01100001
01110000 01100101 01101110 00100000 01100101 01101110 00100000
01101000 01101111 01110000 01100101 01101100 01101001 01101010
01101011 00100000 01110111 01101111 01110010 01100100 01110100
00100000 01100100 01101001 01110100 00100000 01101010 01100001
01100001 01110010 00100000 01100101 01110110 01100101 01101110
00100000 01101110 01101001 01100011 01100101 00100000 01100101
01101110 00100000 01111010 01101111 01101110 01100100 01100101
01110010 00100000 01100011 01101111 01110010 01101111 01101110
01100001 00100001 00100000 01001101 01101111 01101101 01100101
01101110 01110100 01100101 01100101 01101100 00100000 01110011
01110100 01110101 01100100 01100101 01100101 01110010 00100000
01101001 01101011 00100000 01110000 01110010 01101111 01100111
01110010 01100001 01101101 01101101 01100101 01110010 01100101
01101110 00101100 00100000 01110110 01100001
01101110 01100100 01100001 01100001 01110010
00100000 01100100 01100001 01110100 00100000
01100100 01100101 01111010 01100101 00100000
01110100 01100101 01101011 01110011 01110100
00100000 01110101 01101001 01110100 00100000
00110001 00100000 01100101 01101110 00100000
00110000 00100000 01100010 01100101 01110011
01110100 01100001 01100001 01110100 00101110
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Knapen
Janne

Dag lieve Knaapjes
Hier zijn we weer met ons lang verwachte, elk
jaar hetzelfde tekstje om ons toch een beetje
beter te leren kennen. Dit jaar zit ik een jaartje
langer dan vorig jaar in KSA ;), ik ben de tel
even kwijt want ik heb mijn hemd niet bij de hand. Ik weet wel dat ik
vanaf mijn derde jaar kabouter in de KSA zit, zelf uitrekenen mag altijd!
Ik sta voor het tweede jaar op rij bij de knapen, dit keer niet meer als
iemand van het bondsteam, maar als banleider. Ik zal er dus voor zorgen
dat alle droedels (op tijd) in de bus zullen zitten... Als bondsleidster
neemt Wout Acou het van mij over dit jaar, maar dat hadden jullie
waarschijnlijk al gelezen. Ik wens hem en het hele bondsteam een super
jaar toe!
Naast KSA heb ik geen andere hobby's :( Tijdens de quarantaine ging ik
wel veel wandelen, maar ik kan het niet echt een hobby noemen. Als ik
het zo bekijk is mijn leven een beetje eat-sleep-work/study and repeat.
Om het als laatste over mijn studies te hebben, ik ga dit jaar naar de
universiteit, waar ik ga schakelen. Dat wil zeggen dat ik al een diploma
heb, maar nog een hoger diploma wil behalen.
Hopelijk zien we jullie in september al snel, maar anders houd jullie
goed en we maken er wel een toffer eerste activiteit van wanneer we
kunnen!
Groetjes en kusjes van jullie tofste leukste mooiste leidster Janne
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Nele

Stan

Hey hey!
Mijn naam is Nele. Ik ben 23 jaar oud en woon
in Sint-Michiels. Ik ben al 8 jaar lid van de KSA
en zal ook dit jaar leidster van de knapen zijn.
Dit zal mijn 6de jaar als leidster worden. Mijn
grootste hobby is de KSA. Daarnaast geef ik
tijdens de vakanties sportkampen bij Davos Inc.
Momenteel studeer ik Toegepaste Psychologie.
Ik doe dit in Howest en ga nu naar mijn 3de
jaar.
Ik kijk er al naar uit om leuke activiteiten te geven en om er een tof
werkjaar van te maken!

Jorne
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Jonghernieuwers
Tim-Jan
Gegroet beste KSA’ers !

Het jaar is weer eens vliegensvlug
voorbijgevlogen en het nieuwe KSA-jaar
staat weer voor de deur!
Ik hoop dat jullie een beetje hebben
genoten van de vakantie ondanks de
coronacrisis. Dit jaar ben ik banleider van de
jonghernieuwers. Dit is nu mijn zesde jaar als leider in KSA Ten Briel.
Verder popelen we om van in het begin het jaar goed in te zetten en
goed te eindigen. Ik en mijn medeleiders kijken er al naar uit om zotte
activiteiten met jullie te beleven. Hopelijk hebben we dit jaar ook beter
weer op tentenkamp.
Ik wens jullie alleszins een spetterend KSA-jaar toe !
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Charlotte
Ahoi kameraadjes.
Aangezien jullie zo'n curieuzeneuzechocopotten
(*) zijn, laat ik jullie zelf ontdekken wie ik ben.
Dit jaar sta ik bij een megatoffe bende waarmee
ik onder andere de Joepie ga wandelen (1). Ik
adoreer (2), maar kan ook wel genieten van (3).
Dit jaar start ik mijn vierde jaar in de opleiding verp-(tegenovergestelde
van vol)- kunde (4). Dit zal ik voor het eerst op eigen (5) doen, in mijn
eigen (6: synoniem voor lucifer). Ik ben een diersoort die zelden gespot
wordt. Als het de aasgieren al lukt, krijgen ze volgend beeld op hun
technisch snufje te zien.
Salut
Charlotte
(*) Ben niet zo aan mosterd, geef mij maar een pot Boerinnekechoco ;)
(1) jow'hoo de jonghernieuwers
(2) m'n bedde
(3) een wandeling vol grassprietjes
(4) verpleegkunde
(5) hopelijk bruine benen
(6) stekje
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Ilya
Dag allemaal!
De meesten onder jullie zullen mij misschien wel al kennen want ik ben
ondertussen al een van de oudere leiders aan het worden, voelt zeer raar
want het lijkt net gisteren dat ik 5 jaar geleden als leider begon. Na vele
jaren bij de kabouters, sta ik nu voor het eerst bij de +12. Het doet pijn
om de kabouters achter te laten maar ik heb wel extreem veel zin om er
met de jonghernieuwers een fantastisch jaar van te maken, een jaar met
prachtige activiteiten, de joepie en uiteraard het tentenkamp. Nog iets
over mezelf, ik zit ondertussen al in mijn 4e jaar Burgerlijk ingenieur
architect in Leuven. En in het eerste semester ga ik op Erasmus naar
Madrid! Een semester om mijn Spaans tve verbeteren en de Spaanse
cultuur beter te leren kennen. Dit betekent dat ik maar vanaf februari
leiding zal kunnen geven maar dat halen we sowieso in!
Dit is uiteraard zoals alles in deze bizarre tijden afhankelijk van de
evolutie van het coronavirus. Op het moment dat ik dit aan het schrijven
ben mag ik voorlopig nog gaan, maar we zullen wel zien! Ik heb al super
veel zin om er een fantastisch (half) jaar met jullie er van te maken,
hopelijk jullie ook! Leider Ilya

+16
Emile
Dag liefste en langverwachte +16’ers
Met heel veel vreugde en trots kan ik zeggen
dat ik jullie zal begeleiden in jullie laatste
jaar als jonge snotters voor jullie zelf richting
leiderschap springen. Maar met pijn in het
hart is dit ook de laatste keer dat ik mij zal voorstellen in de Droedel.
Voor mij begint nu eenmaal het leven als werkmensch maar ik ben blij
dat ik het eerste jaar als werkmensch nog kan combineren met KSA
maar na 18 jaar lidmaatschap, komt het op z’n einde. Waar ik zoal mijn
centen mee moet verdienen in dit leven kan je bezichtigen op www.
emilematthys.be (beetje sluikreclame zonder sponsorgeld te betalen in
de Droedel mag).
Verder zie ik het heel erg zitten om jullie de waarden en normen van
KSA bij te leren dit jaar en jullie zoveel mogelijk te begeleiden tot
leiders. Leider worden is natuurlijk niet verplicht maar toch iets dat je
zeker moet overwegen. Je komt terecht in een grote familie waar je altijd
terecht kan. Persoonlijk is KSA voor mij een tweede thuis en ik hoop dat
het voor jullie ook een tweede thuis zal worden.
De voorbije twee jaar heb ik jullie stukken beter leren kennen en kan
ik zeggen dat dit een +16 jaar wordt waar ik heel veel potentieel in zie.
Voor jullie zich moeten bewijzen als leider gaan we natuurlijk eerst een
jaar tegemoet met fantastische activiteiten, sessies, een onvergetelijk,
grensverleggend kamp en mij in een outfit van de Zeeman.
Hopelijk zijn jullie even enthousiast als mij om aan dit jaar te beginnen.
Greetz & peacesign
Emile xoxo
Ik wil graag Jules nog eens herinneren dat hij mij nog steeds een
propellerpetje moet.
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Nick
Gegroet waardige +16’ers

Dries
Dag +16'ers , Dries hier.

Het is de start van een nieuw werkjaar
dus ik sta weer met mijn tekstje klaar.
Mijn zevende jaar leider, dat kan wel tellen.
Waarin ik voor het eerst de +16 kom
vergezellen.
In m’n vrije tijd hang ik graag in KSA rond.
Waar ik het meest geniet van een traktatie van de bond.
Nu al een jaar werk ik in de Brugse bak.
Is iemand lastig op activiteit? Ik kom af met m’n matrak.
Met ons programma krijgen jullie zeker het profiel
om de beste leiders te worden van Ten Briel!
Het ganse jaar zal ik goed mijn best doen,
dit beloof ik met een dikke zoen.

Vandaag draaien we de rollen eens om en
mogen jullie je eens aan mij voorstellen!!

Wout
Dag pluszestieners
Ik ben Wout en 1 van jullie trotse leiders. Voor een 7de jaar op rij ga ik
mij zelf eens voorstellen in de droedel.
Leeftijd: 23
favoriete groente:
tomaat
Geslacht: Man.
Sport: voetbal
Studies: afgestudeerd als netwerkbeheerder.
Favoriete dier: hond
Favoriete kleur: groen.
Favoriete letter: hoofdletter F
Werk: liever niet.
Broers: eentje
Zussen: eentje.
Kapper: haar en barbier
Coca cola of Pepsi: Pepsi broer.
Hobby’s: KSA, alles met computers
Beste vriend: Emile.
Bloedgroep: O+
Aardappels of rijst: Aardappels.
				
Allergieen: appels, wijn, paard, kat, pollen,
kreeft
Warm of koude appelmoes: koud.
Joejoe

22

Arthur
Dag dames en heren, appels en peren, boeren en
boerinnen maar vooral dag beste + 16’ers want volgend
jaar zullen we er een fix jaar van maken.
Ik heet dus Arthur Fonteyne, ik ben 20 jaar oud en zit al
vanaf m’n eerste jaar jongknaap in de ksa. Dat is dus al 15
jaar ksa-ervaring, whutt… De ksa was voor mij een plaats
waar je altijd jezelf kon zijn waar je je niet moest inhouden en helemaal
los kon gaan, elke zaterdag schitterende activiteiten en enthousiaste
leiding die onvermoeibaar voor ons klaar stonden. En dit jaar zullen we
zeker niet onder doen!!! Ik zal me dit jaar helemaal geven zodat jullie
later ook terug kunnen kijken naar vroeger zoals ik nu ook doe. Zodat
jullie ook zullen kunnen zeggen dat jullie hier de tijd van jullie leven
hebben beleefd.
Mijn leven bestaat niet alleen uit de ksa uiteraard. Ik ben afgestudeerd
als Bio-Ingenieur. Daarnaast ben ik ook veel bezig met muziek, ik speel:
saxofoon, gitaar en piano. Als sport doe ik aan lopen en wielrennen
en zou dit jaar willen beginnen met diepzeeduiken. Dus we kunnen al
beginnen met samen in dit nieuwe jaar te duiken en zien welke prachtige
momenten we zullen beleven! We vliegen er in, Patat!
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Hernieuwers
Judith
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Arthur
Yeeet ollemoale,
Dit jaar ben ik ook van de partij om activitiviteiten, weekendjes,
kampen,… te organiseren voor jullie! Smèr moar junder kieten in want
tzal nodig zijn, piet konijn! Bereid jullie maar voor op een jaar vol
vertier plezier en bier, want de hernieuwersleiders van Ten Briel zijn
hier! Peace out!

afscheid van een vriend

Bisous,
Arthurtje

Wout
Liefste hernieuwers
Jullie kennen mij waarschijnlijk allemaal al dus ik zal er niet veel
woorden aan verspillen. Ik ben hernieuwerleider. Ik noem Wout
Derudder, Bos voor de matjes. Ik speel graag voetbal, ik zit in KSA.
Zo dat was mijn samenvatting, om de overige ruimte te vullen zal
ik nu proberen met de non dominante vrije hand een zandkasteel te
tekenen…

Ook dit jaar stoppen enkele leiders na 1 of meerdere
jaren als leider in KSA Ten Briel.
Daarom een hartverwarmend applaus voor: Robrecht,
Noah, Tim, Daan en Wouter.

Groetjes
Artistieke heer Bos
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Horoscoop

Quiz

Horoscoop Leeuw
23 juli - 23 augustus

Voor Iedereen die goed opgelet heeft tijdens het lezen moet dit een
makkie zijn.

Het gaat je voor de wind, maar deze fase van overvloed is van korte
duur. Matigen is in deze tijd de sleutel tot langdurig succes. Het kan zijn
dat je al langere tijd iets wilt veranderen maar je weet nog niet hoe en
wat

1.

Aan zijn hoeveelste jaarleiding start Nam Quan dit jaar?

2.

Wat is de bloedgroep van Wout (Bos)

3.

Welke vijf leiders stoppen er dit jaar met KSA?

Je begrijpt dat je samen met anderen je diepste behoeftes kunt
bevredigen. Hou je temperament in bedwang en kijk niet alweer uit naar
nog betere kansen. Laat je door niets afleiden of in verwarring brengen.

4.

Welke leider komt dit jaar terug uit zijn pensioen?

5.

Hoe oud is Nele?

Horoscoop Weegschaal
24 september - 23 oktober

6.

Wie is de tofste leider van allemaal?

Geluk en succes bereiken deze dagen hun hoogtepunt. Leef naar een
doel toe. Gebruik de kracht die je in je hebt.

7.

Bij welke ban staat Vic dit jaar?

8.

Welke leider vergat dit jaar een foto door te sturen?

9.

Naar waar zal Ilya gaan dit jaar (op Erasmus)?

10.

Hoe heet de nieuwe bondsleider?

Horoscoop Maagd
24 augustus - 23 september

Horoscoop Schorpioen
24 oktober - 22 november
Je krijgt vandaag de mogelijkheid erg doelbewust te werken en je
aangeboren leidinggevende en organisatorische talenten te laten zien.
Vandaag zou de harmonieuze huiselijke sfeer het belangrijkst moeten
zijn. Je hebt zeker geleerd dat je met innerlijk evenwicht beter kunt
leven! Je weet dat je je onnodig zorgen maakt.
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Puzzels

Meer Puzzels

Voor Lezers die wel van eens graag een woordzoekertje invullen, hier
is 1 speciaal in het thema van afgelopen werkjaar.
Veel plezier!
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Sponsors

Vrijheidsstraat 12 8210 Assebroek
050 68 31 83 / 0472 87 05 54
www.kinderopvangbrugge.be/bootje
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