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Beste leden en ouders,

Na een fantastisch zomerkamp staan wij met heel veel
enthousiasme klaar voor het nieuwe werkjaar. We hopen
op een topjaar zonder corona en veel KSA! Dit jaar nemen
Flore Verhaege en Margaux Willems de taak van hoofd-
leiding op zich. Van 1 ding mogen jullie alvast zeker zijn:
een leidingsploeg van 22 KSA-meisjes staat te popelen om
er samen met jullie een spetterend werkjaar van te maken! 

De laatste jaren mogen we veel ambitieuze leden
verwelkomen in onze leidingsgroep. Dit jaar komen er maar
liefst 4 gemotiveerde leidsters ons team vervullen: Josefien
Callens, Lisa De Vlieger, Machteld De Gussem en Marie
Plasschaert. 

Op kamp namen we jammer genoeg afscheid van
hoofdleidster Silke Van Steenkiste en leidster Aline
Vandecasteele 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!



 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!

Wist je al dat je bij een online aankoop onze KSA gratis kan
steunen?!! Dit kan heel snel en makkelijk: 

1.
2.
3.
4.

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

Trooper!



Spelen is troef! Dat is de slogan van het jaarthema 2021-
2022 waarin KSA 'spelen' in de spotlight zet. Niet voor niets,
want spelen is dé centrale kernwaarde bij KSA.

KSA wil benadrukken dat spelen een basisrecht is voor elk kind.
Het recht op échte vrije tijd en de daarbij horende speelruimte.
KSA biedt die speelruimte en de nodige omkadering aan heel
wat kinderen of jongeren over heel Vlaanderen. Er wordt
rekening gehouden met de draagkracht van elke groep om
optimaal spelplezier te garanderen. Zo creëren we bij KSA een
plek voor iedereen om te spelen. 
Laat het dus duidelijk zijn dat spelen echt dé troef is van KSA! 

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

Jaarthema



M A R I E  C A L L E N S
 

KABOUTERS
( 3 D E  K L E U T E R K L A S )

Ik ben jarig op 31 juli. Ik studeer tandheelkunde.

Dit is mijn 6de jaar als leiding. Ik heb 2 zussen.

GSM nummer: 0494162491

elke dag 20 keer de kampdans doen/
elke dag 50 krokettenballetjes eten 

op dauwtrip met een steentje in je schoen/
op dauwtrip met natte kousen 

trouwen in je KSA-hemd/
solliciteren in je KSA-hemd

Wat zou je doen als je nog
maar 1 dag te leven had?

Naar het strand gaan en veel
surfen. 

Dilemma's

spaghetti-avond/
croque'n roll

activiteit in regen en wind/
activiteit in hittegolf

wonen op platteland/
wonen in stad

Waar ben je echt bang van? 
Padden en kikkers. Ze zijn
slijmerig en vies en doen me
verschieten. 

Wat is je favoriete film?
The parent trap. 



L O T T E  T E I R L Y N C K
 

KABOUTERS
( 3 D E  K L E U T E R K L A S )

Ik ben jarig op 16 augustus.
Ik studeer pedagogische
wetenschappen.

Dit is mijn 3de jaar als leiding. Ik heb 1 zus.

GSM nummer: 0471701235

elke dag 20 keer de kampdans doen/
elke dag 50 krokettenballetjes eten 

op dauwtrip met een steentje in je schoen/
op dauwtrip met natte kousen 

trouwen in je KSA-hemd/
solliciteren in je KSA-hemd

Wat zou je doen als je nog
maar 1 dag te leven had?

Een dik vet feest geven met
garnaalkroketten!!!!!!

Dilemma's

spaghetti-avond/
croque'n roll

activiteit in regen en wind/
activiteit in hittegolf

wonen op platteland/
wonen in stad

Waar ben je echt bang van? 
Spinnen!!! Vooral van die met
dikke poten ieuwwww

Wat is je favoriete film?
Nemo



Ik ben jarig op 17 maart. Ik studeer kmo.

Dit is mijn 3de jaar als leiding. Ik heb 1 zus en 1 broer.

GSM nummer: 0470422828

elke dag 20 keer de kampdans doen/
elke dag 50 krokettenballetjes eten 

op dauwtrip met een steentje in je schoen/
op dauwtrip met natte kousen 

trouwen in je KSA-hemd/
solliciteren in je KSA-hemd

Wat zou je doen als je nog
maar 1 dag te leven had?

Een groot feest geven met al
mijn vrienden en familie.

Dilemma's

spaghetti-avond/
croque'n roll

activiteit in regen en wind/
activiteit in hittegolf

wonen op platteland/
wonen in stad

Waar ben je echt bang van? 
Ik ben bang van hoogtes want
ik heb hoogtevrees.

Wat is je favoriete film?
Step up 3

M A R G A U X  W I L L E M S
 

KABOUTERS
( 3 D E  K L E U T E R K L A S )

 
H O O F D L E I D S T E R



Ik ben jarig op 6 april.
Ik studeer biomedische
wetenschappen.

Dit is mijn 7de jaar als leiding. Ik heb 1 zus en 1 broer.

GSM nummer: 0468235428

elke dag 20 keer de kampdans doen/
elke dag 50 krokettenballetjes eten 

op dauwtrip met een steentje in je schoen/
op dauwtrip met natte kousen 

trouwen in je KSA-hemd/
solliciteren in je KSA-hemd

Wat zou je doen als je nog maar 1
dag te leven had?
Suuuupersnel naar Peru vliegen en
daar de Inca Trail doen en de Machu
Picchu bezichtigen. Maar da's
misschien niet echt haalbaar op 1 dag
Wat is je favoriete film?
Interstellar 

Dilemma's

spaghetti-avond/
croque'n roll

activiteit in regen en wind/
activiteit in hittegolf

wonen op platteland/
wonen in stad

Waar ben je echt bang van? 
Ik ben echt een bangerik in het donker...We
moesten ooit eens tijdens een leidingscursus
een tocht doen in een donker bos ergens in de
Ardennen met als enige leidraad glow in de dark
bandjes. We waren daarvoor nog nooit in dat
bos geweest en die leiding toen had er niets
beter op gevonden dan ons om de haverklap te
doen schrikken. Aaah nooit meer! Geef mij maar
spelletjes overdag wanneer de zon schijnt haha.

L O T T E  V A N  D E R
S I C H E L

 

SLOEBERS
( 1 S T E  E N  2 D E  L E E R J A A R )

 



Ik ben jarig op 29 november.
Ik studeer wetenschappen-
wiskunde.

Dit is mijn 1ste jaar als leiding. Ik heb 2 zussen.

GSM nummer: 0486304206

elke dag 20 keer de kampdans doen/
elke dag 50 krokettenballetjes eten 

op dauwtrip met een steentje in je schoen/
op dauwtrip met natte kousen 

trouwen in je KSA-hemd/
solliciteren in je KSA-hemd

Wat zou je doen als je nog
maar 1 dag te leven had?

Naar een groot feest gaan met
al mijn vrienden en genieten
tot ik er letterlijk bij neerval. 

Dilemma's

spaghetti-avond/
croque'n roll

activiteit in regen en wind/
activiteit in hittegolf

wonen op platteland/
wonen in stad

Waar ben je echt bang van? 
Spinnen, ik denk dat het aan
hun harige poten ligt. 

Wat is je favoriete film?
Up!

J O S E F I E N  C A L L E N S
 

SLOEBERS
( 1 S T E  E N  2 D E  L E E R J A A R )



Ik ben jarig op 7 december. Ik studeer vroedkunde.

Dit is mijn 4de jaar als leiding. Ik heb 1 broer.

GSM nummer: 0468248388

elke dag 20 keer de kampdans doen/
elke dag 50 krokettenballetjes eten 

op dauwtrip met een steentje in je schoen/
op dauwtrip met natte kousen 

trouwen in je KSA-hemd/
solliciteren in je KSA-hemd

Wat zou je doen als je nog maar 1
dag te leven had?
Ik zou dan graag een groot tuinfeest
organiseren met al mijn familie en
vrienden. Ik zou een bandje vragen die
zorgt voor gezellige muziek, als ook een
traiteur die zorgt voor lekker eten. Zo
kunnen wij ten volle voor de laatste keer
genieten. 

Dilemma's

spaghetti-avond/
croque'n roll

activiteit in regen en wind/
activiteit in hittegolf

wonen op platteland/
wonen in stad

Waar ben je echt bang van? 
Ik ben soms echt bang van spinnen
want die kunnen zich overal
verstoppen. Vooral de spinnen met
hele lange poten, want die kunnen
ook nog eens snel weglopen.
Wat is je favoriete film?
Mamma Mia

N O O R  D E  B U C K
 

SLOEBERS
( 1 S T E  E N  2 D E  L E E R J A A R )



Ik ben jarig op 9 januari.
Ik studeer wetenschappen-
wiskunde.

Dit is mijn 1ste jaar als leiding. Ik heb 2 zussen en 1 broer.

GSM nummer: 0472778673

elke dag 20 keer de kampdans doen/
elke dag 50 krokettenballetjes eten 

op dauwtrip met een steentje in je schoen/
op dauwtrip met natte kousen 

trouwen in je KSA-hemd/
solliciteren in je KSA-hemd

Wat zou je doen als je nog
maar 1 dag te leven had?

Skydiven en zwemmen met
dolfijnen. 

Dilemma's

spaghetti-avond/
croque'n roll

activiteit in regen en wind/
activiteit in hittegolf

wonen op platteland/
wonen in stad

Waar ben je echt bang van? 
Een doorrijdende trein, lijkt
me eng om eronder te vallen. 

Wat is je favoriete film?
Aladdin en pitch perfect. 

L I S A  D E  V L I E G E R
 

SLOEBERS
( 1 S T E  E N  2 D E  L E E R J A A R )



Ik ben jarig op 20 juli. Ik studeer farmacie.

Dit is mijn 7de jaar als leiding. Ik heb 1 broer.

GSM nummer: 0479130751

elke dag 20 keer de kampdans doen/
elke dag 50 krokettenballetjes eten 

op dauwtrip met een steentje in je schoen/
op dauwtrip met natte kousen 

trouwen in je KSA-hemd/
solliciteren in je KSA-hemd

Wat zou je doen als je nog
maar 1 dag te leven had?

Ik zou camembert en nacho's
eten. 

Dilemma's

spaghetti-avond/
croque'n roll

activiteit in regen en wind/
activiteit in hittegolf

wonen op platteland/
wonen in stad

Waar ben je echt bang van? 
Ik ben bang van het donker
door de monsters. 

Wat is je favoriete film?
La casa de papel

H A N N E L O R E
B O C K A E R T

 

ROODKAPJES
( 3 D E  E N  4 D E  L E E R J A A R )



Ik ben jarig op 2 juli. Ik studeer Latijn-wiskunde.

Dit is mijn 1ste jaar als leiding. Ik heb 2 broers en 1 zus.

GSM nummer: 0485332483

elke dag 20 keer de kampdans doen/
elke dag 50 krokettenballetjes eten 

op dauwtrip met een steentje in je schoen/
op dauwtrip met natte kousen 

trouwen in je KSA-hemd/
solliciteren in je KSA-hemd

Wat zou je doen als je nog
maar 1 dag te leven had?

Waarschijnlijk verdrietig zijn
omdat ik nog maar 1 dag meer
te leven heb.

Dilemma's

spaghetti-avond/
croque'n roll

activiteit in regen en wind/
activiteit in hittegolf

wonen op platteland/
wonen in stad

Waar ben je echt bang van? 
Clowns

Wat is je favoriete film?
Narnia

M A C H T E L D  D E
G U S S E M

 

ROODKAPJES
( 3 D E  E N  4 D E  L E E R J A A R )



Ik ben jarig op 6 april. Ik studeer psychologie.

Dit is mijn 7de jaar als leiding. Ik heb 1 zus.

GSM nummer: 0470499855

elke dag 20 keer de kampdans doen/
elke dag 50 krokettenballetjes eten 

op dauwtrip met een steentje in je schoen/
op dauwtrip met natte kousen 

trouwen in je KSA-hemd/
solliciteren in je KSA-hemd

Wat zou je doen als je nog
maar 1 dag te leven had?

Al mijn favoriete gerechtjes
eten :)

Dilemma's

spaghetti-avond/
croque'n roll

activiteit in regen en wind/
activiteit in hittegolf

wonen op platteland/
wonen in stad

Waar ben je echt bang van? 
Spinnen

Wat is je favoriete film?
Intouchables

F L O R E  V E R H A E G E
 

ROODKAPJES
( 3 D E  E N  4 D E  L E E R J A A R )

 
H O O F D L E I D S T E R



Ik ben jarig op 27 november. Ik studeer Industrieel
Ingenieur Bouwkunde.

Dit is mijn 7de jaar als leiding. Ik heb 1 zus.

GSM nummer: 0470256336

elke dag 20 keer de kampdans doen/
elke dag 50 krokettenballetjes eten 

op dauwtrip met een steentje in je schoen/
op dauwtrip met natte kousen 

trouwen in je KSA-hemd/
solliciteren in je KSA-hemd

Wat zou je doen als je nog
maar 1 dag te leven had?

Al mijn vrienden en familie
uitnodigen om nog een goed
feest te houden met alles erop
en eraan!!

Dilemma's

spaghetti-avond/
croque'n roll

activiteit in regen en wind/
activiteit in hittegolf

wonen op platteland/
wonen in stad

Waar ben je echt bang van? 
Honden

Wat is je favoriete film?
Bambi

S I L K E  T E I R L Y N C K
 

ROODKAPJES
( 3 D E  E N  4 D E  L E E R J A A R )



Ik ben jarig op 9 februari. Ik studeer sociaal technische
wetenschappen.

Dit is mijn 1ste jaar als leiding. Ik heb 2 broers.

GSM nummer: 0485302375

elke dag 20 keer de kampdans doen/
elke dag 50 krokettenballetjes eten 

op dauwtrip met een steentje in je schoen/
op dauwtrip met natte kousen 

trouwen in je KSA-hemd/
solliciteren in je KSA-hemd

Wat zou je doen als je nog
maar 1 dag te leven had?
Nog eens goed feesten.
Waar ben je echt bang van? 
Zwarte dingen zoals spinnen,
omdat ze super vies en eng
zijn. 

Dilemma's

spaghetti-avond/
croque'n roll

activiteit in regen en wind/
activiteit in hittegolf

wonen op platteland/
wonen in stad

Wat is je favoriete film?
Ik heb geen favoriete film,
maar wel een stuk of 20 films
die ik kan blijven bekijken en
ze niet beu wordt.

M A R I E
P L A S S C H A E R T

 

RAKKERS
( 5 D E  E N  6 D E  L E E R J A A R )



Ik ben jarig op 8 februari. Ik studeer criminologische
wetenschappen.

Dit is mijn 2de jaar als leiding. Ik heb 1 broer.

GSM nummer: 0471295987

elke dag 20 keer de kampdans doen/
elke dag 50 krokettenballetjes eten 

op dauwtrip met een steentje in je schoen/ 
op dauwtrip met natte kousen 

trouwen in je KSA-hemd/
solliciteren in je KSA-hemd

Wat zou je doen als je nog
maar 1 dag te leven had?

Mijn vrienden en familie
uitnodigen voor een groot
feest.

Dilemma's

spaghetti-avond/
croque'n roll

activiteit in regen en wind/
activiteit in hittegolf

wonen op platteland/
wonen in stad

Waar ben je echt bang van? 
Grote honden, omdat ze hard
blaffen.

Wat is je favoriete film?
Eén van de Harry Potter films

S E N N A H
V A N H O E I J E N

 

RAKKERS
( 5 D E  E N  6 D E  L E E R J A A R )



Ik ben jarig op 22 december. Ik studeer pedagogische weten-
schappen, orthopedagogiek.

Dit is mijn 4de jaar als leiding. Ik heb 1 zus en 4 stiefbroers.

GSM nummer: 0472482348

elke dag 20 keer de kampdans doen/
elke dag 50 krokettenballetjes eten 

op dauwtrip met een steentje in je schoen/
op dauwtrip met natte kousen 

trouwen in je KSA-hemd/
solliciteren in je KSA-hemd

Wat zou je doen als je nog
maar 1 dag te leven had?
Naar een match van Club
Brugge gaan kijken en daarna
een groot overwinningsfeest
geven met al mijn vrienden en
familie. 

Dilemma's

spaghetti-avond/
croque'n roll

activiteit in regen en wind/
activiteit in hittegolf

wonen op platteland/
wonen in stad

Waar ben je echt bang van? 
Alleen fietsen of lopen in het
donker. 

Wat is je favoriete film?
High School Musical 1, 2 & 3. 

F E M K E  G R A V E E L
 

RAKKERS
( 5 D E  E N  6 D E  L E E R J A A R )



Ik ben jarig op 24 april. Ik studeer bio-ingenieur,
land, water en klimaat.

Dit is mijn 6de jaar als leiding. Ik heb 1 zus en 1 broer.

GSM nummer: 0468283067

elke dag 20 keer de kampdans doen/
elke dag 50 krokettenballetjes eten 

op dauwtrip met een steentje in je schoen/
op dauwtrip met natte kousen 

trouwen in je KSA-hemd/
solliciteren in je KSA-hemd

Wat zou je doen als je nog
maar 1 dag te leven had?

Uit een vliegtuig springen.

Dilemma's

spaghetti-avond/
croque'n roll

activiteit in regen en wind/
activiteit in hittegolf

wonen op platteland/
wonen in stad

Waar ben je echt bang van? 
Muizen, ze zien er klein en
schattig uit, maar kruipen waar
de zon niet schijnt, vies gewoon. 

Wat is je favoriete film?
Love, Rosie 

L I N E  V A N  D E R
S I C H E L

 

RAKKERS
( 5 D E  E N  6 D E  L E E R J A A R )



Ik ben jarig op 15 februari. Ik studeer bio-ingenieur,
bos- en natuurbeheer.

Dit is mijn 6de jaar als leiding. Ik heb 1 halfzus en 1
halfbroer.

GSM nummer: 0495815864

elke dag 20 keer de kampdans doen/
elke dag 50 krokettenballetjes eten 

op dauwtrip met een steentje in je schoen/
op dauwtrip met natte kousen 

trouwen in je KSA-hemd/
solliciteren in je KSA-hemd

Wat zou je doen als je nog
maar 1 dag te leven had?
Ik zou een groot feest geven
met al mijn vrienden en familie
en ervoor zorgen dat dat de
beste dag van mijn leven
wordt. 

Dilemma's

spaghetti-avond/
croque'n roll

activiteit in regen en wind/
activiteit in hittegolf

wonen op platteland/
wonen in stad

Waar ben je echt bang van? 
Ik ben echt bang om onder een
stelling aan een huis ofzo te lopen.
Als het kan loop ik er altijd rond,
ook al moet ik daarvoor op straat
lopen. 
Wat is je favoriete film?
Call me by your name

E M M A  D E  C L E R C K
 

SJ IM
( 1 S T E  T O T  4 D E  M I D D E L B A A R )



Ik ben jarig op 17 mei. Ik studeer tew/ hir.

Dit is mijn 3de jaar als leiding. Ik heb 2 zussen.

GSM nummer: 0495201271

elke dag 20 keer de kampdans doen/
elke dag 50 krokettenballetjes eten 

op dauwtrip met een steentje in je schoen/
op dauwtrip met natte kousen 

trouwen in je KSA-hemd/
solliciteren in je KSA-hemd

Wat zou je doen als je nog
maar 1 dag te leven had?

Een groot feest geven samen
met Femke.

Dilemma's

spaghetti-avond/
croque'n roll

activiteit in regen en wind/
activiteit in hittegolf

wonen op platteland/
wonen in stad

Waar ben je echt bang van? 
Padden omdat ze goed
verstopt zitten en opeens
omhoog kunnen springen uit
het niets. 
Wat is je favoriete film?
Finding Nemo

H E N D R I E K E
C A L L E N S

 

SJ IM
( 1 S T E  T O T  4 D E  M I D D E L B A A R )



Ik ben jarig op 21 januari. Ik studeer geneeskunde.

Dit is mijn 4de jaar als leiding. Ik heb 1 zus.

GSM nummer: 0470022682

elke dag 20 keer de kampdans doen/
elke dag 50 krokettenballetjes eten 

op dauwtrip met een steentje in je schoen/
op dauwtrip met natte kousen 

trouwen in je KSA-hemd/
solliciteren in je KSA-hemd

Wat zou je doen als je nog
maar 1 dag te leven had?

Een groot feest houden met al
mijn vrienden. 

Dilemma's

spaghetti-avond/
croque'n roll

activiteit in regen en wind/
activiteit in hittegolf

wonen op platteland/
wonen in stad

Waar ben je echt bang van? 
Spinnen, ik krijg er de kriebels
van en dat beweegt zo snel.

Wat is je favoriete film?
Pitch perfect 1

A N O U K  H U Y G H E
 

SJ IM
( 1 S T E  T O T  4 D E  M I D D E L B A A R )



Ik ben jarig op 31 augustus. Ik studeer rechtspraktijk.

Dit is mijn 4de jaar als leiding. Ik heb 1 zus.

GSM nummer: 0493121506

elke dag 20 keer de kampdans doen/
elke dag 50 krokettenballetjes eten 

op dauwtrip met een steentje in je schoen/ 
op dauwtrip met natte kousen 

trouwen in je KSA-hemd/
solliciteren in je KSA-hemd

Wat zou je doen als je nog
maar 1 dag te leven had?
Heel de dag lang plezier
maken met vrienden en
familie! Misschien ook eens
zot doen en gaan
bungeejumpen.

Dilemma's

spaghetti-avond/
croque'n roll

activiteit in regen en wind/
activiteit in hittegolf

wonen op platteland/
wonen in stad

Waar ben je echt bang van? 
Van grote spinnen en vleermuizen!
Ik denk dat ik niet moet uitleggen
waarom ;)
Wat is je favoriete film?
k heb niet echt een favoriete film,
maar met een Disney film kan je
mij wel altijd blij maken :)

A X E L L E  P E R S O O N S
 

SJ IM
( 1 S T E  T O T  4 D E  M I D D E L B A A R )



Ik ben jarig op 16 april. Ik studeer handelsingenieur.

Dit is mijn 3de jaar als leiding. Ik heb 1 zus.

GSM nummer: 0471111043

elke dag 20 keer de kampdans doen/
elke dag 50 krokettenballetjes eten 

op dauwtrip met een steentje in je schoen/
op dauwtrip met natte kousen 

trouwen in je KSA-hemd/
solliciteren in je KSA-hemd

Wat zou je doen als je nog
maar 1 dag te leven had?

Nog eens kamperen met een
kampvuur en heel veel
vrienden.

Dilemma's

spaghetti-avond/
croque'n roll

activiteit in regen en wind/
activiteit in hittegolf

wonen op platteland/
wonen in stad

Waar ben je echt bang van? 
Telefoneren om een afspraak
te maken bij de tandarts. 

Wat is je favoriete film?
Pitch Perfect.

F E B E  H U Y G H E
 

K IM
( 5 D E  M I D D E L B A A R )



Ik ben jarig op 20 juni.
Ik studeer communicatie-
management.

Dit is mijn 4de jaar als leiding. Ik heb 2 zussen.

GSM nummer: 0479063410

elke dag 20 keer de kampdans doen/
elke dag 50 krokettenballetjes eten 

op dauwtrip met een steentje in je schoen/ 
op dauwtrip met natte kousen 

trouwen in je KSA-hemd/
solliciteren in je KSA-hemd

Wat zou je doen als je nog
maar 1 dag te leven had?

Ik zou een afscheidsfeestje
geven met iedereen van de
ksa.

Dilemma's

spaghetti-avond/
croque'n roll

activiteit in regen en wind/
activiteit in hittegolf

wonen op platteland/
wonen in stad

Waar ben je echt bang van? 
Spinnen, ze kruipen overal.

Wat is je favoriete film?
High School Musical

A M B E R  D E  R U Y C K
 

KIM
( 5 D E  M I D D E L B A A R )



Ik ben jarig op 25 april. Ik studeer pedagogische wetenschappen,
pedagogiek en onderwijskunde.

Dit is mijn 7de jaar als leiding. Ik heb 1 zus en 1 broer.

GSM nummer: 0471201122

elke dag 20 keer de kampdans doen/
elke dag 50 krokettenballetjes eten 

op dauwtrip met een steentje in je schoen/
op dauwtrip met natte kousen 

trouwen in je KSA-hemd/
solliciteren in je KSA-hemd

Wat zou je doen als je nog
maar 1 dag te leven had?

Al de personen die ik lief heb
zoals mijn familie en vrienden
zou ik nog willen zien.

Dilemma's

spaghetti-avond/
croque'n roll

activiteit in regen en wind/
activiteit in hittegolf

wonen op platteland/
wonen in stad

Waar ben je echt bang van? 
Ik ben super bang van
kakkerlakken, omdat ze op
stage in Suriname rondom mij
vlogen. 
Wat is je favoriete film?
High School Musical

I L O N A  M A E N H O U T
 

KIM
( 5 D E  M I D D E L B A A R )



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 Margaux Willems 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 Ilona
Maenhout en Noor De Buck.

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 en vertrouwen! 
 

Tot de volgende activiteit! 
Groetjes,
jullie leiding xxx


