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So Call me maybe
Bondsteam    

Leiders    
Kabouters

Aran Carney  0484 97 52 44
Charlotte Verbeke 0498 12 52 99
Vina Halcrow  0472 79 97 52
Raf Tempels  0487 50 54 29
Finn Demon  0468 43 58 06
Mathan Salembier 0468 30 21 74

Pagadders
Jules Papin  0493 93 10 76
Loeka Hautekiet 0468 23 36 07
Ruben Moreel  0479 48 04 15
Stan Margodt  0487 13 75 37
Bente Dumon  0493 33 38 76

Jongknapen
Maxim Pintelon 0468 24 87 90
Joran Moreel  0476 03 27 98
Leontine Markey 0468 30 50 03
Tuur Bossant  0478 42 00 69
Mats Margodt  0487 79 34 19
Emiel Haesebrouck 0468 48 76 92

Knapen
Nam Quan Nguyen 0499 48 50 97
Robrecht Monbaliu 0473 30 76 23
Vic Tempels  0474 02 41 34
Jorn Supeene  0470 96 20 85
  

Jonghernieuwers
Anabelle De Clercq 0494 31 02 27
Pieter-Jan Acou 0499 39 09 48
Nathan Bouuaert 0497 41 53 83
Xander Fontaine 0499 32 25 36

+16
Lisa Van Daele 0491 99 31 61
Wout Lingier  0495 49 57 11
Sarah Neirinck 0474 10 20 97

Camille Papin  0472 02 82 20

Pieter-Jan Acou
Xander Fontaine
Ruben Moreel

Weinebruggelaan 23
‘t speelhof 86
Edward de Jansstraat 35

0499 39 09 48
0499 32 25 36
0479 48 04 15
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Praktische info

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

 Facebook.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
plus16@ksatenbriel.be
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Woordje van de 
Redactie
Beste lezers,

De komkommertijd is weer voorbij, dus dat betekent dat er ook een 
nieuwe editie van de droedel verschijnt.

Ik mag me hier al voor het derde jaar op een rij amuseren, met op deze 
pagina een tekstje te schrijven. 

Dat was genoeg over mij, een woordje over de droedel:
Je zult de droedel zoals vorige jaren, 4 keer ontvangen. Elke droedel 
bevat wat informatie over de afgelopen activiteiten en ook zeker heel 
wat leuke anekdotes. Sla ook zeker de pagina met zoekertjes niet over, 
want misschien bezit jij iets wat ksa zeer hard kan gebruiken. 

Gepaard met deze droedel komt ook de kalender, bewaar deze zeer 
goed, dan ben je altijd op de hoogte van wanneer er activiteiten zijn. 
Speel je hem toch kwijt, kun je hem ook altijd terug vinden op de web-
site.

Dit was het  weer voor boekje 1 van 4,

Tot volgende keer, en hopelijk ook de volgende activiteit

Droedelmeister Ruben
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Bondsleider 
Beste KSA’ers, ouders, droedellezers en 
sympathisanten 

Er staat weer een fantastisch jaar vol 
KSA voor de deur en dat mag ik met 
veel enthousiame inzetten als bondslei-
der. Dit jaar neem ik de bondsleider-
fakkel over van mijn lieftallige broer 
Wout. Met veel plezier en engagement 
zal ik deze taak op mij nemen! 
Naast dit alles moet ik natuurlijk enkele 
belangrijke data meegeven die je zeker 
niet mag missen.  Eerst en vooral staan 
we weer paraat met al de leiders op de 
enige echte Sint-Michielse Feesten op 
zondag 4 september. Die dag kan je op ons terras genieten van een over-
heerlijke Brugse Zot of van ons eigen biertje, De Blonde Bertn. Bij een 
kleine of grote honger kan je ook zeker bij ons terecht voor overheerlijke 
braadworsten. Een weekje later op zaterdag 10 september starten we 
het jaar met onze jaarlijkse Vlaamse kermis van 14-17 uur. De officiële 
startactiviteit valt op zaterdag 17 september. 
Als je meer info wenst over één van deze evenementen of onze 
KSA-werking. Aarzel dan niet om eens op onze sociale media te kijken 
of ons te contacteren.

Veel KSA groeten 
Pieter-Jan
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Secretaris 
Gegroet allen!
Voor degene die mij nog niet kennen, ik ben Xander en zal volgend jaar 
voor het eerst secretaris worden. Ik zal de taak overnemen van Camille die 
dit 3 jaar aan een stuk heeft gedaan, dus dat is wel een applausje waard! 
(ik heb stiekem tijdens een vergadering gezegd dat ik geen goesting meer 
had om secretaris te worden en je had haar gezicht moeten zien le-gen-da-
risch! Gelukkig is niets minder waar en zal ik met heel veel plezier de taak 
van secretaris vervullen!) 
Als je vragen hebt over terugbetalingen, inschrijvingen, verzekeringen of 
de tok-shop (dat is de bloedeigen KSA-winkel met allerlei KSA-merchan-
dise) dan kan je altijd bij mij terecht. Mama’s en papa’s hit me up als je met 
vragen zit. 
Volgend jaar zal ik samen met bondsleider PJ en andere-iets-minder-coole 
secretaris Ruben het bondsteam vormen. Leider PJ is die jongeman die er 
16 uitziet en leider Ruben is de oudeman die er 61 uitziet. Wij 3 schatte-
bollen zullen er alles aan doen om van dit jaar een topjaar te maken die we 
nooit zullen vergeten!
Vele groetjes van je kapoen 
Xander ;))
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Kabouters
Aran

Hallo! Ik ben Aran en heb al enorm veel 
zin in het komende ksa jaar! Jullie zullen 
me wel leren kennen tijdens de activiteiten, 
maar hier heb je al een klein kruiswoor-
draadseltje met allemaal dingen die ik 
graag doe.  
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Raf

Het is je favoriete puber, misschien wel je kleinzoon, Raf. Een 
wijs gastje zei ooit eens ‘EEY, bedankt hé meneertje’, en dat is 
iets wat mij en Xander enorm diep heeft geraakt. Misschien 
hebben jullie ook wel het tekstje van mede-kabouterleider 
Finn gelezen (zeker doen is een masterpiece), dan heb je ge-
merkt dat iemand in ksa heel mooi kan rijmen. Ja die taalvir-
tuoos was ik. Voor het einde van mijn tekstje schrijf ik jullie 
nog een mooi gedichtje net zoals Finn zijn tekstje:  
 
Als vogels in een volière 
twitteren wij erop los 
voorbij de ruimtelijke barrière 
in een vrolijke chaos. 
 
#fyp #viral #foryoupage #hashtag

Mathan

Dag allen, 
 
Ik ben Mathan en ja dat hoor je goed met een M! 
Ik ben 17 jaar en binnen een goeie maand word ik 18. 
Ik zit op de school TergroenePoorte, waar ik de opleiding 
Hotel volg. Daar leer ik dus heerlijke dingen koken. 
 
Ik vind mezelf een echte KSA'er met Hart en Ziel, al zit ik pas 
sinds de knapen in de ksa. 
Ik kan niet wachten om mijn eerste jaar leiding te geven aan 
de kabouters. 
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Finn

Hy ik ben Finn, 
Yes kabouters heb er echt zin in! Dit wordt mijn 
eerste haar als leider en heb er supermegeveel zin 
in. Ik ben 17 jaar en studeer humane wetenschap-
pen. Vanaf ik 6 jaar was waren de uren 14-17 de 
zaterdag bezet en hoop deze nog veel jaren bezet te 
houden ;). Ik kijk er al vast naar uit om samen met 
jullie er een top jaar van te maken en veel nieuw 
vrienden te maken! Groetjes je fresh leider Finn! 
#AMUSEMENT #CEMENT

Charlotte

Hey hallo lieve kabouters 
Ik ben Charlotte en ik ben dit jaar één van 
jullie leiders :) 
Ik ben 17 en dit is mijn tweede jaar als leid-
ster omdat ik het zo ongelofelijk leuk vind. 
Ik ga dit jaar beginnen aan een nieuwe studie 
en dat is best wel spannend, zeker om daar 
dan bovenop nog eens leuke activiteiten te 
bedenken voor jullie. Maarrr ik heb gemerkt 
dat je als leider stiekem soms een beetje 
superkrachten hebt en dat het ons altijd lukt 
om toffe dingen te bedenken dus dat komt 
helemaal goed! 
Mijn hobby is bakken en dat komt heel goed 
uit want mijn lievelingseten is chocoladetaart! Je mag mij hier altijd voor wakker 
maken ;) want komaan wie lust er nu geen lekker stukje taart? 
Ik ben super benieuwd naar jullie lievelingseten dus vertel het me zeker eens 
tijdens een activiteit :) 
Ow ja en het liedje ‘Waterval’ van K3 is het beste 
liedje allertijden!!! En schijn bedriegt want ook de 
stoerste leiders onder ons laten zich helemaal gaan 
als dit plaatje begint te draaien.  
Ik kijk er al helemaal naar uit om een super mega 
leuk jaar met jullie te hebben!  
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Vina

Hopplahow kaboutertjes 
Voor spontaniteit originaliteit en plezier moet je vooral bij mij zijn. 
Ik hou van feestjes en zonsondergangen. 
In de zomer ben ik redder, en sta ik in voor de veiligheid van zwemmers 
in de zee.  
Eind september begin ik te studeren aan de universiteit van Gent, dat is 
wel ver van huis. Maar dat is helemaal niet erg ik ga namelijk de studier-
ichting van mijn dromen  volgen. Kinesitherapie. En in de tussentijd hou 
ik me creatief bezig! :)) 
 
Ik kijk er alvast om er een mega jaar er van te maken met jullie, met 
super toffe activiteiten.  
 
Tot dan! XD         
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Pagadders
Jules

Halloooooo 
Ik ben Jules en dit jaar ben ik banleider 
bij de pagadders. Het is mijn tweede jaar 
als leider en met plezier! Ik ben net afges-
tudeerd in Mast en ga volgend jaar Sport 
studeren in Howest. Mijn leven is uiteraard 
toegewijd aan KSA, maar heb daarnaast 
ook andere hobbies zoals fitness. Ik kijk al 
uit naar het komende jaar! 
Tot dan!

Stan

Ohhhyeaaaahhh baby!! 
 
Weer de start van een nieuw ksa jaar. 
Ik heb er ongelofelijk veel zin in. 
Mijn naam is Stan en dit jaar sta ik bij de paga-
dders.  
Omdat sommige onder jullie mij nog niet ken-
nen zal ik mezelf even voorstellen. 
Zoals ik al zei ben ik dus Stan, ik ben bijna 18 
en hou van cadeautjes ;) 
Ik heb een jongere broer en zus die ook in de 
ksa zitten. 
Ik hou van plezier hebben en haat saaie en ver-
drietige momenten. 
Gelukkig heb ik veel plezier in mijn leven door 
ksa en dat wens ik jullie ook toe. 
We zullen er dit jaar en spetterend jaar van maken vol mooie memora-
bele momenten. 
 
Tot binnenkort!
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Loeka

Hallo ik ben loeka volgde sport en lo in tso ga nu 
naar het hoger in howest waar ik sport en lo als 
richting zal doen ben redder in blankenberge en 
doe dagelijks aan fitness.

Bente

Heyhey, 
 
Even een beetje info over mij als nieuwe leidster. 
 
Mijn naam is Bente, 
ik ben 17 jaar jong en begin volgend jaar aan mijn laatste jaar in het mid-
delbaar.  
Ik volg de richting humane wetenschappen en mijn allerleukste hobby is 
natuurlijk naar ksa gaan.  
Ik zit al vanaf mijn eerste jaar kabouter in KSA 
Ten Briel en heb geen enkele doop gemist! (Indi-
en iemand twijfelt hieraan, eis ik bewijs) 
 
Na al deze onvergetelijke jaren vol herinneringen 
in KSA ben ik wel blij dat ik eeeiinndelijkkk leid-
ster mag worden. 
Vanaf september zal je me leiding zien geven bij 
de pagadders, samen met nog 4 andere sublieme 
leiders. We zullen er samen voor zorgen dat dit 
een onvergetelijk jaar wordt! 
 
Hopelijk hebben jullie er even veel zin in als ik. 
Tot op de eerste activiteit!
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Ruben

Beste pagadders,

eerlijk gezegd, mijn liefste, het kan me geen moer schelen
-(Gone with the wind)
want, Het leven is als een doos chocola. Je weet nooit wat je krijgt.
-(Forrest gump)
Ik hou van de geur van napalm in de ochtend (Apocalypse now), elke 
zaterdag wanneer er weer een nieuwe toffe activiteit voor de deur straat.
Maar toch vraag ik me echter elke activiteit af: Is het wel veilig( Mara-
thon man).

Mijn favoriete thema voor een activiteit is nog altijd grieken en romei-
nen, want dan draag je een “Toga!, Toga” ( National lampoon’s Animal 
House). Ook zeedag kijk ik elk jaar weer naar uit, want er is altijd wel 
iemand met een te kleine boot. Ik hoor Vic nog zeggen: “je hebt een 
grotere boot nodig” (Jaws) tegen Robrecht vorig jaar.

Dit is het einde van mijn tekstje,

Hasta la vista, baby (Terminator 2),
Mag de kracht met u zijn(Star Wars)
En vergeet nooit, er is geen plaats zoals KSA(Wizard of Oz)

Leider van het 3de pagadder batalion R.Moreel
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Jongknapen
Maxim

Dag gastjes! 
Tis weer ik da erbij sta. De meesten van jullie kennen mij wel al, maar 
voor de onwetenden onder jullie hier wat over mijn naam.

De naam Maxim betekent "de grootste/beste" en wordt over het algemeen 
gegeven aan personen met het mannelijke geslacht. Deze naam is in het 
jaar 2021 in totaal 72 keer gegeven door ouders aan hun pasgeborene en 
staat daarmee op plaats 242 van alle namen die dat jaar zijn ingeschreven.

De gloedmooie boom die mijn naam heeft gekregen. Hier een foto van de 
boom. Laten we zeggen dat het een kanjer is.  Blaadje, takje, boompje dit is 
maar een klein droompje.
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Leontine

Heyyy jongknapen Leontine hier 
Sommigen zullen me kennen, anderen niet  
maar dit jaar sta ik dus bij de jongknapen-
ban. Ik ben er zeker van dat de leiding en 
ik er een mega leuk jaar van gaan maken 
en de tweedejaars gaan klaar maken om 
volgend jaar voor de eerste keer mee op 
tentenkamp te gaan. Maar niet getreurd 
voor de eerste jaars want ook jullie zullen 
een heleboel nieuwe dingen doen. Nu even 
wat meer over mezelf. Buiten ksa doe ik 
ook judo als hobby en ik heb dit jaar het 
middelbaar afgewerkt. Ik hou ervan om 
met vrienden af te spreken  maar stiekem zit ik ook gewoon graag thuis een 
film te kijken. Mijn lievelingskleur is groen en het liefst van al drink ik ice 
tea green (het is een echte verslaving geworden). Ik hoop nog lang leiding 
te staan in ksa en kijk er naar uit om er een super mega cool jaar van te 
maken. xoxo

Mats

Hallo, 
Ik ben Mats Margodt en ik sta volgend jaar 
in m’n eerste jaar leiding, dat zal bij de jong-
knapen zijn! Ik ben 16 jaar en ik zit in de ksa 
vanaf het 2 de jaar kabouter…al heel lang dus. 
Nog een beetje info over mezelf: als huisdier 
heb ik een kat ‘Jack’, buiten ksa loop ik vaak, 
op school zit ik in Olvh waar ik naar het 6de 
middelbaar ga in de richting wiskunde-weten-
schappen.  
Ik heb nog een broer (leider van de pagadders) 
en een zus(jonghernieuwers)in ksa. Hebben jullie zin in dit jaar? Ik alvast 
wel!
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Emiel

Dag kindertjes, mijn naam is Emiel 
en ik zal voor jullie rijmen 
ook al vind je dat debiel. 
 
Eerste jaar leiding dat heb je goed 
gezien, 
bij de jongknapen, met Tuur en 
Leontine.  
(En Maxime, Mats en Joran maar 
dat rijmde niet) 
 
Ik ben de beste in het rijmen, 
niemand die me evenaart.  
Mijn favoriete dier, dat is een heel 
mooi  paard. 
(Correctie: eigenlijk is dit een 'axolotl' maar daar valt moe-
ilijk op te rijmen. 
(Een geplette suikerwafel en een paperclip voor diegene die 
hierop een rijmwoord vindt :) 
 
 Ik eet graag tafels maar ik 
verkies toch  biefstuk friet. 
En melk voor de cornflakes ?? 
Nee dat doe ik niet. (Voor de 
kindjes die niet geloven dat 
ik tafels eet, zie het fotootje 
hierboven) 
 
Wat kan ik nog over mezelf 
kwijt? Euchh 
Ik heb 2 broers ... tot m'n grote spijt. 
 
 
 

Zoete popcorn zijn beter dan die met zout. 
En appelmoes is 't allerbest wanneer koud. 
 
Ik zit in de fanfare, ja daar speel ik saxofoon. 
Op 2 juli staat op mijn hoofd de kroon (een verjaardagskroon he slim-
merds koninklijke ambities heb ik NOG niet) 
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Ik ben niet zo goed in jongleren als ik fiets. 
En voetballen dat boeit me echt niets. 
 
Alleszins ... Ik kan niet wachten om me voor jullie te 
smijten. 
En hier wellicht een paar kleren door te slijten. 
 
Ik ben best streng, dus wees maar niet stout, 
Dit was het dan, drop the mic. Peace out!

Tuur

Goeidag strijders mijn naam is Tuur en ik hou wel 
van een goed kampvuur. Dit jaar sta ik weer bij de jongknapen. we maken 
er een tof jaar van met leuke activiteiten en kampen.  
Ik volg de richting dierenzorg  
Dus ik zal wel weten hoe ik met een beeste bende zoals jongknapen moet 
omgaan. 😁  
 
Groetjes Tuur

Joran

Beste jongknapen. 
 
Jullie favoriete leider verschijnt dit 
jaar bij de jongknapen. Ik word dit 
jaar 18 jaar waarvan ik er al 13 jaar 
in ksa zit, hopelijk brengt dit geen 
ongeluk. Naast mijn hobby KSA ga 
ik ook vaak naar de fitness of werk 
ik in het zwembad als redder  
 
Ik hoop dat het een beire jaar word groetjes joran.
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knapen
Nam quan

YOOOOO knapen
T’is Nam Quan of Nampie hier. Na 3
vreugdevolle jaren met de lieve
pagadders heb ik met pijn in mijn
hart besloten om afscheid te
nemen en ga met massa’s goesting
naar de knapenban. Ik ben niet
zomaar een knapenleider. Ja, jullie
lezen goed. Knapenbanleider
represent!!! Samen met Rob, Vic’en
en Jorn gaan we jullie door junder
knapenjaar loodsen.
Hier is alvast een zelf hand getypte snelcursus ‘hoe overleef je een jaar bij de
knapen’.
1. Wanneer je 6 uur alleen in een rivier dobbert voor een shift bij een opdracht,
zou je best om hulp vragen om met jou het postje te verwisselen. Anders kans
op onderkoeling tot gevolg.
2. Als je een ladder beklimt, kan ik je vertellen dat het niet de beste idee is om
naar achter te leunen. Kans op potentiële val en verwondingen is reëel.
3. Voetballen dient om te voetballen, niet om op iemand anders te vallen en zijn
pols te breken waardoor zijn kamp erop is.
Vraag het maar aan Leider Jules. Sorry Jules
4. Stop met naar binnen schijnen!!!
5. Als er je bord met brood in een rivier valt, pak dan het bord, niet het brood. Ze
zouden nat kunnen zijn.
6. Vic = heel veel SWAG

Voor verdere info zal ik ooit een boek publiceren. Voorlopig laat ik het hierbij
houden en zie jullie snel voor de volgende activiteit.
Yeeps
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Vic

Wazzaa neven en nichten
 Hier meester van de gedichten                                                
Voor sommige van jullie ben ik al 3 jaar op een jaar leider                                    
 Dus ik  ben al gewend aan jullie gezichten           
Ik maak van ieder van jullie een strijder
Mijn 4e jaar als opperleider                                             
Ben 20 jaar                                                
Gelukkig nog geen enkel grijs haar                                            
Ik ben er zeker van dat we plezier gaan maken met elkaar                                    
Ik heb geen bang kantje maar ik ken iemand en als die bang is vraagt 
hij om een handje                              
Ik zie jullie binnenkort weer                              
 Spreek me niet aan met ‘ meneer ‘                                              
Tot dan, zo dat ik jullie weer pesten kan 
XXX Berend Brokkenpap 

Robrecht

Leider Rob back op de knap-
enjob  
 
Xxx  
 
De Heer Monbaliu
Ps: Geneeskunde (Gent, 
3e jaar), voetbal (PSO), 
surfen (surfblend ani-
mator),  
ksa (4e jaar leiding), 
pita (met mayo), green-
parkhotel (vakantiejob 
#pascalislife), hwapow 
(kaas kaas kaas kaas 
hesp)
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Jorn

Jow tis ikke jorn veel plezier 

 
Juuwwwwww 
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Jonghernieuwers
Anabelle

Yoooooooooooooooowwwww
 ik ben Anabelle, banleidster van de meest chille ban ooit en helemaal 
ready om erin te vliegen. Er staan al veel nice dingen dit jaar op de plan-
ning dus let's gooooo!!!! Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als mij 
(of zelfs meer) Nu ja, jullie kennen mij nog niet echt, hier snel een paar 
(super)interessante weetjes: 
 
- iK BeN 21 JaaR eN ZiT oP KoT iN GeNT 
- iK HeB GRaaG aNaNaS oP MijN PiZZa 
- iK KaN NieT TeGeN MeNSeN Die ZaGeN 
- iK KiCK oP HoRRoRFiLMS 
- iK eiS ChoCoLa oP ieDeRe aCTiViTeiT 
- iK ZaL JuLLie opleiden ToT eCHTe aLFa 
MaNNeN eN VRouWeN (aangezien ik volle-
dig zelf zo ben natuurlijk) 
- iK VinD LeiDiNG GeVeN aaN PuBeRS 
ZEER ToF (nog te bevestigen...) 
 
Om mij niet te vergeten hierbij een keileuk-
megatofsuperdemax liedje om al in te oefen-
en tegen de start van het nieuwe jaar: https://
youtu.be/Ig9rlZLK0PE   
Tot dan matjessssss xxxxxxxx
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Nathan

Ek het 'n dag wat ek is, dan is die helfte van die aktiwiteit 'n wit balk die 
dag daarna is 'n bietjie van 'n idee van die naweek van die somer daar is 
nie regtig iets om aan te pas by jou bladsy is vir die suidpool van om te 
hoor sommige van julle het geen idee hoe laat dit nie 23:30 is nie ek kan 
nie meer as halfpad deur die somer wees nie dit is ook 'n bietjie van 'n 
vreemde ding om te doen. groete

Pieter-jan

Yuuw gasten 

Naam: Pieter-Jan
Broers: Brecht en Wout
Studie: tweede jaar industrieel ingenieur
Ban: Jonghernieuwers 
Leeftijd: 15 jaar 
Hobby’s: KSA en judo 

Toe te noaste ki eee
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Xander

Hallo 
Ik ben Xander, dit jaar sta ik dus voor het eerst bij 
de jonghernieuwers na 3 jaar leiding te geven bij 
de kabouters. Alhoewel ik het fantastisch vond om 
aan die kleintjes leiding te geven kijk ik er zeker 
naar uit om leiding te geven aan wat oudere gasten. 
Hier een lijstje van voor-en nadelen die ik mij kan 
inbeelden nu ik leiding zal geven aan de jong-
hernieuwers

Nadelen
1. Je kan niet meer met gasten smijten (in principe wel nog maja…)
2. Wanneer we zeggen dat een ezel 5 poten heeft zal dat waarschijnlijk 
niet meer geloofd worden 
3. Ik zal geen mooie tekeningen meer krijgen (geef je mij toch een tek-
ening de eerste activiteit dan zal je van mij nooit moeten pompen) 

Voordelen
1. ‘meester Xander er zit Nutella in mijn broek’ 
zal ik hopelijk nooit meer horen
2. Tentenkampppp <3
3. Jonghernieuwers beginnen meestal niet te 
wenen als ze een sok kwijt zijn 
4. Er zal niet meer op mijn poep worden 
gekletst
5. Nooit meer bosspelen! (nevermind PJ zit bij 
ons in de ban)  
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+16
Lisa

Heyhoihalloooooooo
Hier zijn we weer met de jaarlijkse voorstelling, dit 
keer als banleidster van de enige echte aspi’s!!! 
Even in ’t kort:
- 21 jaren op de teller (en 12 op de KSA-teller)
- Studente agro- en biotechnologie (of dieren-
zorg in de volksmond)
- Doodsbang voor wespen
- Plantenfanaat
- 5.71 voeten groot
- Ik heb zin in lasagne 
- Extreem veel goesting in dit jaar!
- 
 
Voor de rest heb’k voorlopig niet veel interessants te vertellen, dus tot 
snel
xxx lisa
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Wout

Sarah

Hallo bibi’s en kerels. 
 
Alweer een jaartje erbij. 
Wat moet ik hier nog in godsnaam weer vertellen.  
Mijn inspiratie is op.  
Ik wil gewoon al zeggen dat jullie veel gaan horen over al mijn diertjes. Ma-
rie-Jean, babbetje, Marietje, Jules en mini. 
Bye bye  
Sarah
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Camille (Dhont)

Voor het eerst in mijn leven, flitst er vuurwerk door me heen
Oooh-ooh-ooh ik leef voor jou!
Voor het eerst in mijn leven, vallen sterren voor ons twee
Oooh-ooh-ooh ik leef voor jou!
Vuurwerk!
Vuurwe-e-erk!
Vuurwerk!
Vuurwerk om me heen!
Vuurwerk!
Vuurwe-e-erk!
Vuurwerk!
Vuurwerk om me heen!

Hellooooo

Camille hier, even mezelf voorstellen. 
Dit jaar sta ik bij de geweldige Aspiran-
teeeennn. (Heb hier dus heel veel zin in!).  
Ik ben 22 jaar en begin aan mijn zesde 
jaar als leidster. 
Al sinds het eerste leerjaar zit in KSA dus 
ik breng al 16 jaar van mijn leven door in 
KSA. 
Ik ben ondertussen afgestudeerd als 
psychologisch consulente en studeer nu nog Criminologie bij in Leuven. 
Maar naast studeren vind je mij natuurlijk in KSA 😁 
6 jaar geleden was ikzelf aspirant en vond dit een zeer interessant jaar 
waar ik me vooral amuseerde met anderen en de leiders. Van activiteiten 
leren maken tot bijleren over de werking van onze KSA, alles heb ik met 
veel plezier beleefd. Met onze leiders zullen we proberen een even leuk 
en interessant jaar ervan te maken, samen met jullie! 

Doei doei! 
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hernieuwers
Stephanie

Hey, ik ben Stephanie, of Steph en ben 21 jaar. 
 
Dit jaar geef ik leiding aan de aller oudsten. 
En ook toch wel de aller stoutsten. 
 
Nog een beetje over mij: 
Ik heb een lief klein hondje 
En ik hou van sterren, bloemetjes en de zon 
 
Ik kijk al uit naar dit komende jaar 
En nu ben ik klaar

Judith

Hoihoi,  
 
Hier ben ik dan weer, van een jaart-
je weg geweest te zijn! :)  
Ik zal me niet meer voorstellen, 
gezien mijn gastjes mij wel kennen, 
maar ik sta te popelen om er een 
fantastisch jaar van te maken vol 
leuke hernieuweractiviteiten xxx  
 
BE THERE OR BE SQUARE  
Groetjes Juju
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koken met Joran
Bereiding
Maak de croques
Besmeer de sneetjes brood met wat boter. 

Beleg het brood met een sneetje kaas en daarop 
een sneetje ham. Dek af met de andere sneetje 
brood en bak in een croque monsieurmachine.

Tip: Heb je geen croquemachine, dan kan je de 
croque monsieur in de pan bakken of in de oven.

Maak de salade
Schil en snijd de appelen in partjes. Bak ze in bot-
er langs beide kanten goudbruin. Bestrooi ze met 
de suiker en laat karamelliseren. Spoel de blader-
en van de salade onder koud water. Dep droog en 
trek ze in stukken. Leg ze in een schaal en leg er 
de partjes appel tussen.

Maak een dressing met de witte wijnazijn, 
mosterd, honing, walnootolie en olijfolie. Kruid 
met peper en zout naar eigen smaak.

Snijd de lente-uitjes in ringen.

Druppel de dressing over de salade. 
Werk verder af met de walnoten, lente-
ui en bieslook. 

Dien samen op met de croque mon-
sieur.

Ingrediënten
Voor de croque:
12 sneetjes broden
6 sneetjes Meesterlyck-ham
6 sneetjes jonge kaas
smeerboter
Voor de salade:
1,50 kroppen krulsla
3 el bieslook (fijngehakt)
3 lente-uien
3 appels (Jonagold)
3 el witte-wijnazijn
1,50 tl mosterd
1,50 tl honing
3 el walnootolie
6 el olijfolie
60 g walnoten
1,50 el kristalsuiker
boter
peper
zout
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Zoekertjes

Een coole rapnaam voor leider Xander, deze mag 
tegen hem gezegd worden op de eerste activiteit.

Een nieuwe frietketel voor KSA, want de huidige is jammer 
genoeg overleden. Deze mag altijd gewoon binnengebracht 
worden aan ksa, een berichtje op voorhand is wel handig.

Tal van nieuwe kabouter-vriendjes die het zien zitten 
om eens te komen proberen op een van onze geweldige 
activiteiten.
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spelletjes
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Afscheid nemen 
bestaat niet 
Ook dit jaar moeten we afscheid nemen van enkele top leiders: 
Emma, Janne, Charlotte, Jorne, Tim-jan, Michiel, Nele, Ilya en Wout
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Vrijheidsstraat 12 8210 Assebroek
050 68 31 83 / 0472 87 05 54

www.kinderopvangbrugge.be/bootje
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