KSA LOTENHULLE-POEKE
MEISJES

LEIDINGSBOEKJE 2020-2021
'VERGEET DE MOOIE
DAGEN NIET'

Beste leden en ouders,
Na een fantastisch zomerkamp staan we, Silke Van
Steenkiste en Flore Verhaege, klaar voor ons tweede jaar
als hoofdleiding. We staan te popelen om samen met de
andere leidsters er een spetterend werkjaar van te maken!!
Met onze leidingsgroep van 20 KSA-meisjes zal dit
ongetwijfeld geen probleem zijn.
De laatste jaren mogen we veel ambitieuze leden
verwelkomen in onze leidingsgroep. Dit jaar komt Sennah
Vanhoeijen met veel enthousiasme ons team vervullen.
Op kamp namen we jammer genoeg afscheid van Jelle Van
Steenkiste, Emma Vanneuville, Laura Buyse, Marie
Vanneuville en Renke Braekevelt die hun carrière als leiding
in schoonheid hebben afgesloten. Afscheid nemen is nooit
leuk en zeker niet van zo'n topleidsters die zich jarenlang
vollenbak hebben ingezet voor onze KSA. Bedankt voor alle
leuke momenten die we met jullie hebben mogen beleven
en bedankt voor jullie inzet! <3
En vooral: VERGEET DE
MOOIE DAGEN NIET!

Trooper!
Wist je al dat je bij een online aankoop onze KSA gratis kan
steunen?!! Dit kan heel snel en makkelijk:
1.
2.
3.
4.

Ga naar www.trooper.be
Klik bovenaan op 'zoek je vereniging'
Typ 'KSA Lotenhulle-Poeke MEISJES'
Je kiest de online winkel waar je wilt op shoppen en bij de
betaling gaat er automatisch een centje naar onze KSA! Je
hoeft niets extra te betalen!

Heel veel online winkels doen hier aan mee: bol.com, coolblue,
Decathlon, Takeaway.com, Media Markt, ....
Tip: je kan ook 'trooperbot' downloaden op je computer, zodat
je elke keer een automatische melding krijgt bij een aankoop
en je ons niet kan vergeten ;)
Mis niets van onze leuke avonturen en volg ons op instagram
en like onze facebookpagina!! De foto's van activiteiten,
weekend, evenementen en kamp kan je vinden op onze site.
KSA Lo-Poe meisjes
ksalopoemeisjes
www.ksalopoemeisjes.be

Jaarthema
Schouders eronder! Dat is de slogan van het jaarthema
2020-2021 waarmee we het engagement van alle KSA’ers in de
kijker zetten.
Engageren is je vrijwillig inzetten voor KSA. Zo leren we
verantwoordelijkheid dragen en keuzes maken, waardoor we
met volle goesting elke KSA’er een zinvolle vrije tijd bezorgen.
Als jonge KSA’er engageer je je om er elke week aanwezig te
zijn op de activiteit, en speel je vol enthousiasme mee om een
prins te helpen of een
land te veroveren. Steeds
meer groei je verder in je
engagementen. Je zet je in
om pesten in je groep tegen
te gaan en helpt de leiding
bij het opruimen van het
lokaal. Stap voor stap krijg je
steeds meer
verantwoordelijkheden zoals
zorg dragen voor andere
leden of helpen op een
evenement.

Na een korte voorstelling van het nieuwe jaarthema, kan je nu
kennismaken met de tofste leidsters van Lotenhulle en
omstreken
!!!

MARIE CALLENS
KABOUTERS
(3DE KLEUTERKLAS)

Bijnaam: Mary

Ik ben jarig op 31 juli.

Ik studeer Tandheelkunde.

Mijn lievelingseten is WAP =
worst + appelmoes + puree

Ik zit al 16 jaar in de KSA.

Mijn favoriete KSA-activiteit
is waterspelletjes.

Mijn favoriete mop:
Er was eens een kip en die zei
tok, de andere kip zei:
"are you toking to me?"
Leuk weetje over mezelf:
Wist je dat er ooit es een
helikopter (MUG) is moeten
landen voor mij op het
rondpunt van Aalter? Ik had
rechtgestaan in een winkelkar
en was op m'n hoofd gevallen.
Welk dier wil je eens zijn? :
Een dolfijn, zodat ik eens de
wereld onder water kan
ontdekken.

Wat zou je doen met 1
miljoen euro? :
Mijn droomhuis aan het
strand in Hawaii bouwen/
kopen.
Mijn levensmotto:
Beter laat dan nooit ;-)
Mijn grootste irritatie:
Mensen die luid smekken.

GSM nummer: 0494/16.24.91

ANOUK HUYGHE
KABOUTERS
(3DE KLEUTERKLAS)

Bijnaam: Nouk

Ik ben jarig op 21 januari.

Ik studeer geneeskunde.

Mijn lievelingseten is pizza.

Ik zit al 15 jaar in de KSA.

Mijn favoriete KSA-activiteit
is tweedaagse op kamp.

Mijn favoriete mop:
Wat is een pater op een ei?
Een broeder
Leuk weetje over mezelf:
Ik ben 1m 76.
Welk dier wil je eens zijn? :
Ik zou graag een
waterschildpad zijn omdat
ik het hele mooie dieren
vind en ze vooral in warme
landen leven.

Wat zou je doen met 1
miljoen euro? :
Op reis gaan en nog niet
weten wanneer ik terug
kom.
Mijn levensmotto:
Go with the flow en geniet
zoveel mogelijk van elk
moment!
Mijn grootste irritatie:
Ongeduldige mensen.

GSM nummer: 0470/02.26.82

AMBER DE RUYCK
SLOEBERS

(1STE EN 2DE LEERJAAR)

Bijnaam: ambi bambi

Ik ben jarig op 20 juni.

Ik studeer
communicatiemanagement.

Mijn lievelingseten is vol au
vent.

Ik zit al 15 jaar in de KSA.

Mijn favoriete KSA-activiteit
is stadsspel.

Mijn favoriete mop:
Twee wc-potten staan naast
elkaar. Zegt de ene pot tegen
de andere: ‘je hebt daar een
vlekje’. Zegt de andere wcpot: ‘hoe kan jij dat nou zien?
Je hebt je bril niet eens op!’
Leuk weetje over mezelf:
Ik rij graag met de crossmoto.
Welk dier wil je eens zijn? :
Olifant, omdat ik dat mooie
dieren vind en omdat ik graag
eens een dag in "the wildlife"
wil meemaken.

Wat zou je doen met 1
miljoen euro? :
Sparen voor later &
mensen in nood helpen.
Mijn levensmotto:
Laat je niet tegenhouden
door tegenslagen. Gebruik
ze om er sterker uit te
komen.
Mijn grootste irritatie:
Mensen die niet respectvol
zijn.

GSM nummer: 0479/06.34.10

FLORE VERHAEGE
SLOEBERS

(1STE EN 2DE LEERJAAR)
HOOFDLEIDSTER

Bijnaam: Florina123 of Flokie

Ik ben jarig op 6 april.

Ik studeer klinische
psychologie aan de UGent.

Mijn lievelingseten is
SPAGHETTI !!

Ik zit al 10 jaar in de KSA.

Mijn favoriete KSA-activiteit
is nachtspel.

Mijn favoriete mop:

Wat zou je doen met 1
miljoen euro? :
Een wereldreis maken.

Leuk weetje over mezelf:
Mijn geheim talent is dat ik
altijd mijn mandarijnen in 1 keer
kan pellen ;)
Welk dier wil je eens zijn? :
Een pinguïn, omdat het zalig
moet zijn om de hele dag te
zwemmen in de zee en rond te
waggelen + ze zijn toch echt
schattig?!

Mijn levensmotto:
Het leven is als een
frikandel, je moet het zelf
speciaal maken!

Een ree komt een andere ree
tegen. 'Waarom draag jij een
zonnebril?' vraagt de ene ree.
Zegt de andere ree: 'Omdat ik
een ray-ben! hihihi

Mijn grootste irritatie:
Arrogante mensen én
kousen in sandalen (jakkes!)

GSM nummer: 0470/49.98.55

LOTTE VAN DER
SICHEL
SLOEBERS

(1STE EN 2DE LEERJAAR)

Bijnaam: Lotje

Ik ben jarig op 6 april.

Ik studeer Biomedische
Wetenschappen aan Ugent.

Mijn lievelingseten is
zelfgemaakte pasta pesto.

Ik zit al 17 jaar in de KSA.

Mijn favoriete KSA-activiteit is
massa watergevecht op kamp!

Mijn favoriete mop:
Er komt een skelet een café
binnen. Vraagt hij aan de
ober: "Voor mij een cola...
en een dweil."

Wat zou je doen met 1
miljoen euro? : Ik zou een
reis rond de wereld maken en
doneren aan onderzoek naar
Corona zodat we er hopelijk
snel vanaf zijn.

Leuk weetje over mezelf:
Ik ben samen met Flore de
oudste uit gans de KSA.
Welk dier wil je eens zijn? :
Een meeuw, lekker kunnen
vliegen en eten afpakken
van mensen op strand hehe

Mijn levensmotto:
Geniet van elk moment en
behandel mensen hoe je zelf
behandeld wilt worden.
Mijn grootste irritatie: dingen
die niet vooruit gaan en soms
eeuwig duren (behalve
vakantie natuurlijk :)

GSM nummer: 0468/23.54.28

EMMA DE CLERCK
SLOEBERS

(1STE EN 2DE LEERJAAR)

Bijnaam: Emma

Ik ben jarig op 15 februari.

Ik studeer Bioingenieurswetenschappen.

Mijn lievelingseten is ZEAP:
zacht ei, appelmoes en patat.

Ik zit al 7 jaar in de KSA.

Mijn favoriete KSA-activiteit is
dauwtrip. Wandelen bij zonsopgang
wauw.

Mijn favoriete mop:
Wat is wit en hangt aan een
boom?

Wat zou je doen met 1
miljoen euro? :
Een wereldreis maken.

Een schel yoghurt!
Leuk weetje over mezelf:
Ik kan 40 meter onder
water zwemmen zonder te
komen ademen.
Welk dier wil je eens zijn? :
Een olifant! Dan kan ik eens
met mijn neus drinken!

Mijn levensmotto:
Losgehen oder nicht
gehen.
Mijn grootste irritatie:
Smekkende mensen.

GSM nummer: 0495/81.58.64

SENNAH
VANHOEIJEN
ROODKAPJES
(3DE EN 4DE LEERJAAR)

Bijnaam: Tsjennah

Ik ben jarig op 8 februari.

Ik studeer EconomieWiskunde.

Mijn lievelingseten zijn
taco's met chili con carne.

Ik zit al 13 jaar in de KSA.

Mijn favoriete KSA-activiteit
is vuil spel.

Mijn favoriete mop:
Waarom kan een ei niet
bevriezen?
Omdat er een dooier in zit!
Leuk weetje over mezelf:
Ik doe zevenkamp (atletiek)
en heb 8 jaar karate gedaan.
Welk dier wil je eens zijn? :
Ik zou graag eens een koe
zijn, want dit dier heeft 4
magen en dan kan ik 4 keer
zoveel (kroketten) eten.

Wat zou je doen met 1
miljoen euro? :
Ik zou een luxevilla in Ibiza
huren en een groot feest
geven voor al mijn vrienden
en familie.
Mijn levensmotto:
Het leven is als een frikandel:
je moet het zelf speciaal
maken!
Mijn grootste irritatie:
Lege flessen melk in de
koelkast vinden!

GSM nummer: 0471/29.59.87

HENDRIEKE
CALLENS
ROODKAPJES
(3DE EN 4DE LEERJAAR)

Bijnaam: Hendrik, Droik,
Henk, Drieke

Ik ben jarig op 17 mei.

Ik studeer: nog te bepalen.

Mijn lievelingseten is soep.

Ik zit al 14 jaar in de KSA.

Mijn favoriete KSA-activiteit
is de stoelenrace.

Mijn favoriete mop:
Hoe noem je een
koninklijke drol?
Een majeschijt

Leuk weetje over mezelf:
Ik kan een beetje Spaans
praten.
Welk dier wil je eens zijn? :
Ik zou graag een lama zijn
zodat ik wat kan
ronddwalen in de bergen in
Zuid-Amerika.

Wat zou je doen met 1
miljoen euro? Een groot
deel zal gaan naar het
opkuisen van de oceaan en
met de rest koop ik mezelf
een boot om te waterskiën.
Mijn levensmotto:
Een dutje lost 90% van je
problemen op.
Mijn grootste irritatie:
Muggen die je 's nachts
wakker houden.

GSM nummer: 0495/20.12.71

AXELLE PERSOONS
ROODKAPJES
(3DE EN 4DE LEERJAAR)

Bijnaam: ///

Ik ben jarig op 31 augustus.

Ik studeer Bedrijfsmanagement
afstudeerrichting rechtspraktijk.

Mijn lievelingseten is
frietjesss :)

Ik zit al 15 jaar in de KSA.

Mijn favoriete KSA-activiteit
is nachtspel.

Mijn favoriete mop:
Waarom sluipt een dom
blondje langs het
medicijnkastje?
Ze wil de slaappillen niet
wakker maken.
Leuk weetje over mezelf:
Ik heb al heel mijn leven
bambi's als huisdier :)
Welk dier wil je eens zijn? :
Een vogel, want dan kan ik
hoog in de lucht vliegen naar
verre en warme landen.

Wat zou je doen met 1
miljoen euro? :
Een zot feestje geven voor
al mijn vrienden!

Mijn levensmotto:
Een dag niet gelachen, is
een dag niet geleefd! :)
Mijn grootste irritatie:
Als ik net lekker in mijn
bedje lig en ik moet plassen.

GSM nummer: 0493/12.15.06

SILKE VAN
STEENKISTE
ROODKAPJES
(3DE EN 4DE LEERJAAR)
HOOFDLEIDSTER

Bijnaam: Sil

Ik ben jarig op 27 mei.

Ik studeer Farmaceutische
Wetenschappen @Ugent.

Mijn lievelingseten is: ohnee
keuzestress, lasagne?

Ik zit al 17 jaar in de KSA.

Mijn favoriete KSA-activiteit is
24-uurspel en 1 tegen allen.

Mijn favoriete mop:
Jantje bestelt een pizza bij de
pizzeria. 'Wil je hem in 4 of 12
stukken?, vraagt de
pizzabakker. 'Graag in 4,
antwoordt Jantje, 'want 12
kan ik echt niet alleen op.'

Wat zou je doen met 1
miljoen euro? :
Heeeeeel veeel reizen + een
nieuw lokaal voor de KSA
zetten.

Leuk weetje over mezelf:
Ik ben geen ochtendmens, ik
snooze graag eens ;)
Welk dier wil je eens zijn? :
en vlieg, dan kan ik overal
meeluisteren en kijken
#tenieuwsgierig

Mijn levensmotto:
Zot zijn doet geen zeer!
Mijn grootste irritatie:
Scheten (op ongepaste
momenten).

GSM nummer: 0479/47.32.24

LOTTE TEIRLYNCK
RAKKERS

(5DE EN 6DE LEERJAAR)

Bijnaam: ///

Ik ben jarig op 16 augustus.

Ik studeer Pedagogische
wetenschappen aan UGent.

Mijn lievelingseten is pizza.

Ik zit al 14 jaar in de KSA.

Mijn favoriete KSA-activiteit
is vuil spel of joepie.

Mijn favoriete mop:
Voor goeie moppen wil ik
jullie doorverwijzen naar
leidster Hendrieke, wel veel
kans dat zij de enige is die
lacht met haar mop ;))

Wat zou je doen met 1
miljoen euro? :
Een deel doneren aan het
goede doel, een groot feest
geven en eens naar
Australië op reis gaan.

Leuk weetje over mezelf:
Ik heb al 2 keer mijn haar
geknipt en gedoneerd aan
Thinkpink en ik heb daardoor
krullen gekregen.
Welk dier wil je eens zijn? :
Een vlieg: ik zou graag eens
overal onopgemerkt langsgaan
en kunnen vliegen.

Mijn levensmotto:
Liever te dik in de kist dan
weer een feestje gemist...
Mijn grootste irritatie:
Spinnen en honden, daar
ben ik echt heel bang van!

GSM nummer: 0471/70.12.35

MARGAUX WILLEMS
RAKKERS

(5DE EN 6DE LEERJAAR)

Bijnaam: sommigen noemen
me wel eens mirgeux.

Ik ben jarig op 17 maart.

Ik studeer
Bedrijfsmanagement.

Mijn lievelingseten is alles
met pasta :p

Ik zit al 7 jaar in de KSA.

Mijn favoriete KSA-activiteit:
alle activiteiten in het bos.

Mijn favoriete mop:
Waarom is een dom blondje
dolblij als ze in 6 maanden
haar puzzel af heeft?
Omdat er op de doos staat: 2
tot 4 jaar.
Leuk weetje over mezelf:
Ik hou van fleece dekentjes.
Welk dier wil je eens zijn? :
Een vogel, want ik ga graag
weg en kan zo weggaan
wanneer ik wil en naartoe ik
wil.

Wat zou je doen met 1
miljoen euro? :
Een huis kopen en eens
goed gaan shoppen.
Mijn levensmotto:
Huil niet omdat het gedaan
is, maar lach omdat het zo
mooi was.
Mijn grootste irritatie:
Mensen die praten met
eten in hun mond.

GSM nummer: 0470/42.28.28

FEBE HUYGHE
RAKKERS

(5DE EN 6DE LEERJAAR)

Bijnaam: Feebs of Fub

Ik ben jarig op 16 april.

Ik studeer
Handelsingenieur.

Mijn lievelingseten is ...
(heb ik niet echt)

Ik zit al 14 jaar in de KSA.

Mijn favoriete KSA-activiteit
is het vierkantspel.

Mijn favoriete mop:
Waarom staat dom blondje
op de tuinslang?
Voor plat water!

Wat zou je doen met 1
miljoen euro? :
Een zot tuinfeest
organiseren.

Leuk weetje over mezelf:
Ik heb altijd veel blauwe
plekken waarvan ik niet
weet hoe ze er komen.
Welk dier wil je eens zijn? :
Een vis, dan kan ik lekker
lang door het koraal
zwemmen.

Mijn levensmotto:
If nothing goes right, go
left
Mijn grootste irritatie:
snurkende mensen

GSM nummer: 0471/11.10.43

NOOR DE BUCK
JIM

(1STE EN 2DE MIDDELBAAR)

Bijnaam: tbuckske

Ik ben jarig op 7 december.

Ik studeer vroedkunde.

Mijn lievelingseten is
mossels.

Ik zit al 15 jaar in de KSA.

Mijn favoriete KSA-activiteit
is vuil spel.

Mijn favoriete mop:
Er waren 2 aardappelen en de
ene was aan het huilen. De
andere aardappel vroeg aan
de ene: "Waarom huil je?" De
ene zei : "Mijn vader zit in de
purée!"
Leuk weetje over mezelf:
Het lijkt alsof ik een eigen klok
in mijn hoofd heb. Als mijn
ouders me zeggen om op 6u45
stipt op te staan, dan zal ik stipt
om 6u44 wakker worden zodat
ik om 6u45 beneden zal staan.
Welk dier wil je eens zijn? :
Een vlieg, zo kan je onopvallend
andere mensen bespioneren.

Wat zou je doen met 1
miljoen euro? :
Een huis kopen in Frankrijk
en later daar gaan wonen.
Mijn levensmotto:
Probeer een lach op ieders
gezicht te toveren!
Mijn grootste irritatie:
Mensen die met hun blote
voeten in (dichte) schoenen
kruipen haha

GSM nummer: 0468/24.83.88

ILONA MAENHOUT
JIM

(1STE EN 2DE MIDDELBAAR)

Bijnaam: Ilonja of Ilo

Ik ben jarig op 25 april.

Ik studeer Pedagogische
wetenschappen - master:
onderwijskunde en pedagogiek.

Mijn lievelingseten is
spaghetti.

Ik zit al 16 jaar in de KSA.

Mijn favoriete KSA-activiteit
is vuil spel.

Mijn favoriete mop:
Waarom kan een boom niet
voetballen?
Omdat hij geschorst is.
Leuk weetje over mezelf:
Ik kan hartjes tekenen met
melkschuim in
cappuchino's.
Welk dier wil je eens zijn? :
Een kat, lekker hele dag
niksen in de zetel.

Wat zou je doen met 1
miljoen euro? :
Een wereldreis maken en
ondertussen
vrijwilligerswerk doen in
verschillende landen.
Mijn levensmotto:
Geniet van elk moment in
het leven!
Mijn grootste irritatie:
Een muggenbeet.

GSM nummer: 0471/20.11.22

FEMKE GRAVEEL
SIM

(3DE EN 4DE MIDDELBAAR)

Bijnaam: Fem of Famke

Ik ben jarig op 22 december.

Ik studeer Pedagogische
wetenschappen.

Mijn lievelingseten is granola met
bosbes yoghurt van Pur Natur.

Ik zit al 15 jaar in de KSA.

Mijn favoriete KSA-activiteit is:
stadsspel of het vierkantspel.

Mijn favoriete mop:
Ik heb een lief lol
Leuk weetje over mezelf:
Ik ben onlangs mijn stem
kwijt geraakt voor 6
maanden + ik ben een grote
voetbalfan :)
Welk dier wil je eens zijn? :
Ik zou graag een dolfijn zijn
omdat die 1 maand zonder
slaap kunnen en niet moe
worden.

Wat zou je doen met 1
miljoen euro? :
Een mega zot KSA lokaal
laten bouwen met alles
erop en eraan!!!
Mijn levensmotto:
No sweat, no glory
Mijn grootste irritatie:
Mensen die niet voor Club
Brugge supporteren ;)

GSM nummer: 0472/48.23.48

SILKE TEIRLYNCK
SIM

(3DE EN 4DE MIDDELBAAR)

Bijnaam: Sil

Ik ben jarig op 27 november.

Ik studeer Industrieel
Ingenieur Bouwkunde.

Mijn lievelingseten is
steakskee pepersaus.

Ik zit al 17 jaar in de KSA.

Mijn favoriete KSA-activiteit
is 2-daagse.

Mijn favoriete mop:
Wel Jantje, noem mij eens 5
dieren uit Afrika....
Aaaaah: 3 olifanten en 2
tijgers, mijnheer!
Leuk weetje over mezelf:
Weetje dat mijn grootste
idolen Koen Wauters en
Bartje Peeters zijn.
Welk dier wil je eens zijn? :
Een wesp, ik geef men
vrienden graag 'stekken'

Wat zou je doen met 1
miljoen euro? :
Een jaar lang op kamp gaan
met de hele KSA.

Mijn levensmotto:
Opgeven kan morgen ook.
Mijn grootste irritatie:
Honden, honden en nog
eens honden.

GSM nummer: 0470/25.63.36

HANNELORE
BOCKAERT
KIM

(5DE MIDDELBAAR)

Bijnaam: Hanne

Ik ben jarig op 20 juli.

Ik studeer farmacie.

Mijn lievelingseten is pizza/
macaroni /lasagna (kan niet
kiezen hihi)

Ik zit al 17 jaar in de KSA.

Mijn favoriete KSA-activiteit
is Joepie.

Mijn favoriete mop:
Er zitten twee vogels op
een tak. De ene vogel zegt:
''lekker windje hè ?”
De andere zegt: ''ja, moet ik
er nog een laten ?”

Wat zou je doen met 1
miljoen euro? :
Super cool ksa lokaal
bouwen.

Leuk weetje over mezelf:
Ik heb altijd zin om te eten
maar ik zit vol na paar
happen
Welk dier wil je eens zijn? :
Een vogel, dan kan ik een
mini wereldreis maken.

Mijn levensmotto:
Ksa is 't leven.
Mijn grootste irritatie:
Mensen die smekken
tijdens het eten.

GSM nummer: 0479/13.07.51

ALINE
VANDECASTEELE
KIM

(5DE MIDDELBAAR)

Bijnaam: Aline

Ik ben jarig op 16 november.

Ik studeer Handelswetenschappen
in Brussel.

Mijn lievelingseten is rijst
met currysaus en kip.

Ik zit al 14 jaar in de KSA.

Mijn favoriete KSA-activiteit
is tweedaagse.

Mijn favoriete mop:
Een pinguïn ademt door
zijn gat. Hij ging zitten en...
hij was dood.
Leuk weetje over mezelf:
Ik zit dit semester op
erasmus in Sevillaaaa.
Welk dier wil je eens zijn? :
Een hond, die hebben
volgens mij een fantastisch
leven.

Wat zou je doen met 1
miljoen euro? :
De wereld rondreizen in
een campervan met mijn
hond.
Mijn levensmotto:
Choose love over fear.
Mijn grootste irritatie:
Alles wat met muggen te
maken heeft.

GSM nummer: 0478/07.29.43

LINE VAN DER
SICHEL
KIM

(5DE MIDDELBAAR)

Bijnaam: Linneee

Ik ben jarig op 24 april.

Ik studeer
Bioingenieurswetenschappen

Mijn lievelingseten is Pasta
Pestoooo.

Ik zit al 16 jaar in de KSA.

Mijn favoriete KSA-activiteit
is rechtendoortocht!

Mijn favoriete mop:
Ge weet toch wat ze zeggen
van mensen met grote voeten
he? Awel ja grote schoenen!

Wat zou je doen met 1
miljoen euro? :
Wereld rondreizen en de
kansarmen helpen :))

Leuk weetje over mezelf:
Ik moet boeren laten van
appels en appelsap hihi
Welk dier wil je eens zijn? :
Die ene strontvlieg die je
maar niet te pakken krijgt. Zo
kan ik op een dag vliegen
naar waar ik wil en mensen
een beetje ambeteren.

Mijn levensmotto:
LEEF, alsof het je laatste dag
is!!!
Mijn grootste irritatie:
Ik kan het niet goed
verdragen als mensen
slenteren, bij mij moet alles
vooruitgaan in het leven :))

GSM nummer: 0468/28.30.67

Na de voorstelling van jullie leidsters is het tijd voor enkele
praktische zaken.
Voor algemene vragen, problemen of opmerkingen kunnen
jullie terecht op ons e-mailadres: vksjlopoe@hotmail.be.
Flore Verhaege en Silke Van Steenkiste zullen met
hartenlust alle mails beantwoorden en zo hopelijk alles tot
het rechte eind brengen.
Ook voor specifieke vragen in verband met de kinderen of
groepen, raden wij ons e-mail adres aan. Er zal dan een
leidster van de groep de mail beantwoorden.
Indien er nog een KSA-hemdje of –sjaaltje moet
besteld/afgehaald worden, kunnen jullie dit doen bij Emma
De Clerck.
Bij Amber De Ruyck kunnen jullie zich informeren over alle
geldzaken.
Verder vinden jullie alle informatie over de KSA en de
eerstvolgende activiteiten op onze site
https://www.ksalopoemeisjes.be. Hierop staan ook
foto’s en via deze weg kunnen jullie zich makkelijk
inschrijven voor alles wat er dit jaar weer te doen zal zijn.
Hopelijk wordt het een succesvol jaar, alvast bedankt voor
jullie steun!
Tot de volgende activiteit!
Groetjes,
jullie leiding xxx

