2021-2022

NR:X
1 -O
2 -X
3 -X
4

november-januari
September-oktober

So Call me maybe
Bondsteam
Wout Acou
Camille Papin
Ruben Moreel

			
0479 30 32 67
0472 02 82 20
0479 48 04 15

Weinebruggelaan 23

Sint-Arnolduslaan 103
Edward de Jansstraat 35

Leiders				
Kabouters

Pieter-Jan Acou
Ruben Moreel		
Xander Fontaine
Aran Carney		
Charlotte Verbeke
Vina Halcrow		
Raf Tempels		

0499 39 09 48
0479 48 04 15
0499 32 25 36
0484 97 52 44
0498 12 52 99
0472 79 97 52
0487 50 54 29

Jongknapen

Vic Tempels		
Wout Acou		
Camille Papin		
Jules Papin		
Stan Margodt		
Tuur Bossant		

0474 02 41 34
0479 30 32 67
0472 02 82 20
0493 93 10 76
0487 13 75 37
0478 42 00 69

Jonghernieuwers

Wout Lingier		
Nele Van Santvoort
Ilya De Noyette
Sarah Neirinck

0495 49 57 11
0470 58 96 19
0488 85 71 60
0474 10 20 97

Pagadders

Maxim Pintelon
Anabelle De clercq
Nam Quan Nguyen
Jorn Supeene		
Loeka Hautekiet
Joran Moreel		
Leontine Markey

0468 24 87 90
0494 31 02 27
0499 48 50 97
0470 96 20 85
0468 23 36 07
0476 03 27 98
0468 30 50 03

Knapen

Lisa Van Daele 0491 99 31 61
Nathan Bouuaert
0497 41 53 83
Stephanie Schotte
0492 86 43 45
Robrecht Monbaliu 0473 30 76 23
		

+16
Emma Baeckelandt
Jorne Daenekint
Janne Vanhoecke
Charlotte Druwel

0497 06 89 94
0470 39 13 20
0471 43 83 79
0484 54 88 85

Praktische info
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
plus16@ksatenbriel.be

Inhoudstafel
Social Media

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

Daar is hij weer, de tweede geweldige
droedel van dit ksa jaar, ook dit is een van de
4 fantastische exemplaren vol met grappige
tekstjes, spelletjes, informatie...
Naast leiding geven bij de kabourtjes, ben
ik in opleiding bij de welgekende Ruben.
Met de droom dat ik hem dan een van de
komende jaren zou kunnen overnemen de
droedel. En zo kan ik mijn grafische talenten
eens naar boven halen. :)
Natuurlijk zal je mij het meest zien bij
kabouters, waar ik nu voor het eerste jaar
leiding sta. Dit jaar is dan ook wel liefst mijn
4de jaar in KSA Ten Briel, maar wat nog het
strafste van al is, is dat dit mijn 13de
levensjaar in ksa is. Mijn vorige ksa leven
was een foutje van de firma.
Ik hoop dat ik deze droedel al in goede
banen kan leiden en wens iedereen veel
leesplezier met dit en de volgende nummers
van de droedel.
Vina Halcrow
of te wel vinivici

Kabouters
vertellen...
Amai, wat zijn we het KSA-jaar weer fantastisch gestart dit jaar!
Als eerste vond onze fantastische startactiviteit plaats. Hierbij
speelden we één groot spel met de pagadders en de jongknapen
samen. We verzamelden zoveel mogelijk kaartjes om zo ons piratenschip tot bij de schatkist te brengen.
De week na de startactiviteit gingen we samen op reis met alle
kabouters naar alle planeten van ons zonnestelstel om elkaar zo te
leren kennen. We keerden na veel spelletjes op iedere planeet als
een hechte vriendengroep terug naar de aarde.
Toen we elkaar door en door kenden, gingen we het bos in om
alle gevaarlijke dino’s in kaart te brengen. Door jullie hulp zijn we
verder kunnen gaan op onze tocht door de prehistorie zonder het
gevaar van al de dino’s.
Alles samengevat: september en oktober waren alweer spectaculair! Dat belooft veel voor het komende jaar.

Hetlevenvanmaxim
De tocht doorheen het KSA leven
Kabouters
Het begin van het KSA-leven is begonnen als klein mannetje
waarop je later denkt wat heb ik daar allemaal uitgespookt.
Pagadders
De volgende stop is er al, het avonturisme kruipt door de
kleine beentjes. De grappenmakers zijn ook altijd van de partij,
van kluts- tot roerei.
Jongknapen
Amuseren, de basis van KSA. Iedere keer weer samen ravotten
met de leiders. De activiteiten van A tot Z, van friet tot ei recht
doorheen de maand mei.
Knapen
Het groter worden is al begonnen, de tijd waar ieder individu
gewoon zichzelf kan zijn. Spel van kop tot teen.
Jonghernieuwers
De groep waarbij je een echte hechte band hebt met de banleden.
+16 aka aspis
Eén van de laatste stops. De momenten die je altijd voor het
leven zal herinneren doorheen 1 levensjaartje.
Leiders
Moet er hier iets over gezegd worden, jahhh je kiest zelf maar
Ӝ—Ja, ik heb dit met enthousiasme en veel geduld dit tekstje
geschreven --Ӝ

Vic in rijm
Gegroet neven,
Ik mocht van de droedelmeister een tekstje schrijven voor in zijn
prachtige droedel, dus maak ik een gedicht over KSA.
Hallo en welkom bij mijn gedicht, Wouter is een echte nicht. Jar Jar
kreeg een pijltje in zijn hand en zag het licht. O wat een zicht.
Onlangs was er de doop en er waren weinig jongknapen, mietjes die
niet durven opdagen. Geen paniek jullie staan genoteerd, niemand
ontkomt leider Nampie die choco op je smeert. Gelukkig heb ik al
stiekem een 2e doop georganiseerd.
Jongknapen zijn de beste ban omdat die Vic zo goed leiding geven
kan. 						
Jammer genoeg jij niet, Stan. Je IQ is zo laag als dat van een beschimmelde dakpan.
Recent hielp ik bij een activiteit van de jonghernieuwers. Het was leuk
om aan te beginnen, Maure geniet van je gebroken ribben. Tamenol
had een grote mond, tot hij op de paletten stond. Toen hij klaar was
kwam er een beetje kaka uit zijn kont.
Ik zit al aan een hele A-5, tot de volgende keer wanneer ik mijn volgend gedicht schrijf. Loop je me tegen het lijf? Geef me dan maar een
hoge vijf!
Dit was je niffauw yung driller Vic

knapen strijden..
De Appelmoesgames
De knapen speelden dit jaar de eerste editie van
de appelmoesgames (ook gekend als de hongerspelen van de lage landen). Een ware strijd
waar 2 teams het tegen elkaar opnemen voor de
befaamde titel ‘’Appelmoeskampioen’’. Je vraagt je
waarschijnlijk af: Hoe wordt dit gespeeld?!
Appelmoesgames: minigames + appelmoes wow
Na een middag vol spanning, plezier, strijdlust, teamwork en vooral vele
potten appelmoes kwamen we enkele dingen te weten over onze deelnemers. Wanneer je team 2 potten appelmoes moet eten dan bel je best
Noor of Senne op. Hebe zou alles opgeven om dit spel nog eens opnieuw
te mogen spelen. Op een of andere manier was Noor ook heel goed in
appelpetanque. Ilio was niet tevreden met zijn vlijmscherpe haarsnit
dus besloot de appelmoes als haargel te gebruiken. Cas kan papieren
vliegtuigjes langer laten vliegen dan de gemiddelde Boeing 747 met een
volle tank. Bokbal met een appel was misschien niet het beste plan. Er is
niemand doodgegaan van het proeven van vers gestampte appelmoes. Try
not to laugh met appelmoes draaide eerder uit op een waar appelmoesgevecht. Uiteindelijk konden we besluiten dat dit een geslaagde eerste
versie was van DE APPELMOESGAMES! Laten we natuurlijk niet vergeten dat we een van de 2 teams tot Appelmoeskampioen konden bekronen.
Weet ik nog welk team het was? Euhm misschien … euhm … doei

Jonghernieuwers
vertellen...
Lucas vertelt:
Het tentenkamp was leuk, de omgeving was mooi en de tweedaagse
was een hele mooie wandeling, maar de rivier was wel heel koud :(
Elodie vertelt:
Ik vond de doop extra leuk dit jaar, doordat we met zoveel waren.
Voelde me zo vies achter de doop maar ook zo één met de rest. Ook
kwamen er nieuwe mensen in onze groep die er nu echt bij horen en
dat vind ik ook nice. Ik kijk trots terug naar de voorbije 10 jaar in ksa
en kijk vooruit naar de volgende 10.
Maure vertelt:
16 oktober deden we een leuk “Squid game” -spel. Helemaal geweldig
tot ik door het karton zakte en 3 ribben kneusde :)
Leider Wout vertelt:
Van 3 jaar pagadders naar de jonghernieuwers over te stappen, was een
grote stap, maar ik heb er nog geen seconde spijt van gehad. De groep
waar ik dit jaar leiding aan geef kon niet beter zijn. Ik kijk al uit naar
de volgende activiteiten om de gasten en de medeleiders een onvergetelijke tijd te laten beleven!

+16

Beste droedellezer,
Zoals sommige van jullie al weten is het dit jaar opnieuw de
bedoeling om een buitenlandskamp te organiseren met de +16.
We willen naar het dichte buitenland gaan vb. Frankrijk of
Duitsland en tijdens ons kamp willen we natuurlijk ook tal
van leuke activiteiten doen zoals: kajakken, hiken, hoogteparcours…
Om dit alles financieel haalbaar te maken, zullen we dit jaar
ook weer tal van acties doen om geld in te zamelen. Je hebt ons
misschien al zijn staan op de Vlaamse kermis met onze wafels,
ook hebben we al geholpen op de Brugse marathon.
Op verscheidene momenten en evenementen zul je ons nog
eens zien staan. Volg zeker de facebookpagina van KSA om van
alle volgende acties op de hoogte te zijn, zo kan jij ons mee een
onvergetelijk kamp bezorgen!
Groetjes
de +16

koken met Joran

pompoensoep! brrrr

ingrediënten;
(kippen) bouillon 3 l
vruchtenvlees en zaden va
verse van pompoen 1 kg
ajuinen 3
look 2 teentjes
boter

laurierblaadjes 3
tijm 3 takjes
rozemarijn 1 takje
korianderzaad 1 eetlepel
kardemompeulen 10
peper
zout

soep bereiden:
1) 3 l (kippen) bouillon, ontdooi en verwarm groente- of kippenbouillon.
2) 1 kg vruchtenvlees en zaden van verse pompoen. Ook de zaden verdwijnen in de
soep.
3) 3 ajuinen2 teentjes look boter, Pel de uien, snij ze grof en stoof ze in een beetje boter in
een ruime stoofpot of een soepketel. Laat de uien licht kleuren, zodat ze een milde ‘gebakken’ smaak krijgen. Voeg tussendoor de gepelde en gekneusde looktenen toe.
4) Schep de pompoenpitten en de stukken vruchtvlees bij de uien en laat alles kort verder
stoven. Schenk na enkele minuten bouillon in de pot en roer de aanbaksels los.
5) 3 laurierblaadjes3 takjes tijm1 takje rozemarijn, Voeg de laurier,de tijm en de rozemarijn
toe.
6) 1 eetlepel korianderzaad10 kardemompeulen, Doe de korianderzaden in de vijzel en
kneus ze tot de zaadjes breken. (Maak er geen poeder van.) Doe hetzelfde met de kardemompeulen
7) Rooster de specerijen tot ze sterk geuren. Doe de specerijen in de soep, zet het deksel op
de pot en laat ze 45 minuten pruttelen op een zacht vuur.
8) Verwijder de taaiste kruiden en mix de soep matig fijn.
9) Giet het geel-oranje brouwsel in beurten door een grove zeef, zodat je een zachte en tegelijk stevige pompoensoep overhoudt. Gebruik de bolle zijde van een (kleine) pollepel om je
brouwsel door de zeef te roeren. De droge pulp gooi je weg.
10) peper zout, proef en kruid de soep met voldoende peper van de molen en zout.

Zoekertjes
Enthiosastje gastjes die de zaterdag namiddag thuis in hun zetel zitten,
zoals ons Steve van W817 zou zeggen “wachteenseven, wachteenseven, er zit een knop
op je tv, stap uit je luie zetel en doe toch met ons mee.”

Een nieuwe deftige fiets voor Raf
(met goeie remmen)
04 87 50 54 29

Een kapper

04 97 41 53 83

lied van de dag!

laat je leven niet leiden
voel je goed in je vel
doe gewoon wat je goed vindt
de rest is van geen tel

wachteenseven, wachteenseven
er zit een knop op je tv
stap uit je luie zetel
en doe toch met ons mee
wo ho ho - wo ho ho - wo ho ho ho ho ho
laat je hoofd niet hangen
ga met ons op de zwier
de echte zin van het leven
is het maken van plezier
wachteenseven, wachteenseven
er zit een knop op je tv
stap uit je luie zetel
en doe toch met ons mee
wo ho ho - wo ho ho - wo ho ho ho ho ho

het leven is zo kort
laat het niet passeren
zonder dat het iets wordt
laat het tij nu maar keren
volg gewoon je gevoel
je zal je echt niet vervelen
met geven en nemen
en houden en delen
stel de dingen niet uit
grijp je leven nu beet
zodat je zeggen kan
ik heb geleefd
je moet dansen en zingen
en roepen en springen
dat je houdt van het leven
door liefde gekregen
stap uit je luie zetel
en doe toch met ons mee

spelletje!

Vrijheidsstraat128210Assebroek
050 68 31 83 / 0472 87 05 54
www.kinderopvangbrugge.be/bootje

