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Voorwoord 

Dag allerliefste Molenveldgrietjes! 

Na een fantastisch kamp is er 

eindelijk een nieuw KSA-jaar 

begonnen! De leidingsploeg is er 

200% klaar voor en heeft er 

ongelofelijk veel zin in, hopelijk 

jullie ook!!! 

Dikke kussen van jullie liefste, 

leukste en tofste leiding van de 

hele planeet! 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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   Kwakjes 

Silke - Beva - Floor - Julie - Eva 
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Mijn naam is Julie 

Maar ze noemen me ook wel: Jups 

Mezelf in 3 woorden: Weet ik niet 

Lievelingskleur: lila 

Ik werd op 10 oktober 2001 op de wereld gezet. 

Mijn KSA-carrière verliep tot nu toe als volgt: van eerste jaar kwakjes tot eerste jaar leiding :)) 

Mijn hobby’s naast KSA zijn: fitness 

Ik studeer wetenschappen wiskunde en ben van plan later geneeskunde te worden. 

Als ik eender welk beroep mocht uitkiezen, zou ik detective worden. 

Ik haat smakgeluiden  

Ik hou van mijn kat Toulouse 

Ik kan niet leven zonder mijn KSA-vriendinnetjes  

Op café bestel ik cola zero 

Met deze KSA-leidster zou ik wel eens van kleerkast willen wisselen Lore 

Mijn allergrootste crush is LEONARDO DICAPRIO 

Als ik het liedje Uit elkaar van Yes-r hoor dan ga ik meteen de dansvloer op 

Als ik de lotto won, zou ik mijn geld uitgeven aan reizen 

De beste film die ik ooit al heb gezien is alle Twilight films 

Op mijn trouwfeest wil ik sushi eten 

Bovenop mijn bucketlist staat skydiven 

Als ik een uitvinder was, zou ik een middel uitvinden om veel te kunnen eten zonder bij te komen :)  

Mijn favoriete kampactiviteit is ‘s avonds gezellig in de tent 

Als ik een superheld was zou dit mijn superkracht zijn: vliegen 

Als ik een dier was zou ik een kat willen zijn  

Hiervoor mogen ze mij ’s nachts altijd wakker bellen: om te gaan dansen ;)) 

Mijn levensmotto luidt als volgt: het leven is WEL een ponykamp 

Als ik een wens mocht doen, zou ik wensen dat iedereen gezond blijft 

  

Facebook, Instagram of Snapchat? Snapchat 

Knappe beachboy, slimme snob of handige harry? knappe beachboy 

Nooit meer chocolade of nooit meer kaas eten? nooit meer chocolade 

Avondje uitgaan of avondje Netflix? avondje uitgaan 

Meedoen aan De Mol of Temptation Island? De Mol 

Eeuwig winter of eeuwig zomer? eeuwig zomer 

Ochtendmens of avondmens? avondmens 

Zwart of wit? zwart 

  

Mijn boodschap aan mijn leden luidt als volgt:  

Ik hoop dat we dit jaar een TOPjaar gaan beleven en ons elke zaterdag mega hard gaan amuseren!!!  
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Mijn naam is Eva 

Maar ze noemen me ook wel Beva 

Mezelf in 3 woorden: blij, gezellig, enthousiast 

Lievelingskleur: oranje 

Ik werd op 5 november 2001 op de wereld gezet. 

Mijn KSA-carrière verliep tot nu toe als volgt: kwakje, superkwakje, guppie, 2x jipper, 2x JIM, 

2x SIM, +16 

Mijn hobby’s naast KSA zijn: shoppen en eten 

Ik studeer economie moderne talen en ben van plan later mama te worden. 

Als ik  eender welk beroep mocht uitkiezen, zou ik piloot worden. 

Ik haat honger hebben  

Ik hou van jarig zijn, op vakantie gaan, zaterdagen en zondagen, ….. 

Ik kan niet leven zonder KSA, mango-ijs en mijn katten 

Op café bestel ik water of thee 

Met deze KSA-leidster zou ik wel eens van kleerkast willen wisselen: Lore 

Mijn allergrootste crush is Alvaro Soler <3  

Als ik het liedje Postcards van James Blunt hoor dan vlieg ik meteen de dansvloer op 

Als ik de lotto won, zou ik mijn geld uitgeven aan cadeautjes voor vrienden en familie en aan goede 

doelen 

De beste film die ik ooit al heb gezien is Titanic 

Op mijn trouwfeest wil ik sushi eten 

Bovenop mijn bucketlist staat uit een vliegtuig springen en snorkelen 

Als ik een uitvinder was, zou ik een machine uitvinden om ochtendhumeur te bestrijden en om 

iedereen goedgezind te maken in de ochtend 

Mijn favoriete kampactiviteit is kampvuur 

Als ik een superheld was zou dit mijn superkracht zijn: mensen hun gedachten kunnen lezen 

Als ik een dier was zou ik een lama willen zijn 

Hiervoor mogen ze mij ’s nachts altijd wakker bellen: de mededeling dat James Blunt een concert 

gaat geven in België 

Mijn levensmotto luidt als volgt: A party without cake is just a meeting 

Als ik een wens mocht doen, zou ik wensen dat iedereen op de wereld gelukkig is ☺☺☺ 

  

Facebook, Instagram of Snapchat? Instagram 

Knappe beachboy, slimme snob of handige harry? Knappe beachboy 

Nooit meer chocolade of nooit meer kaas eten? Nooit meer kaas eten 

Avondje uitgaan of avondje Netflix? Allebei!! 

Meedoen aan De Mol of Temptation Island? De Mol 

Eeuwig winter of eeuwig zomer? Eeuwig winter 

Ochtendmens of avondmens? Avondmens 

Zwart of wit? Wit 

  

Mijn boodschap aan mijn leden luidt als volgt: Laten we er met zen allen een spetterend en 

onvergetelijk jaar van maken!!! 
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Mijn naam is  Floor de Geus 

Maar ze noemen me ook wel Floor 

Mezelf in 3 woorden: vrolijk, creatief, optimistisch 

Lievelingskleur: baby blauw 

Ik werd op 6 maart 2001 op de wereld gezet. 

Mijn KSA-carrière verliep tot nu toe als volgt: kwakjes, guppies, jippers, jim, sim, +16, leiding 

kwakjes 

Mijn hobby’s naast KSA zijn: accordeon 

Ik studeer humane wetenschappen en ben van plan later pedagoge te worden. 

Als ik  eender welk beroep mocht uitkiezen, zou ik een gepassioneerde muzikant worden. 

Ik haat arrogante mensen, muggen 

Ik hou van muziek, pasta  

Ik kan niet leven zonder mijn vrienden  

Op café bestel ik cola 

Met deze KSA-leidster zou ik wel eens van kleerkast willen wisselen: Beva 

Mijn allergrootste crush is Michael Provost 

Als ik het liedje Wonderwall van Oasis hoor dan vlieg ik meteen de dansvloer op 

Als ik de lotto won, zou ik mijn geld uitgeven aan reizen 

De beste film die ik ooit al heb gezien is le fabuleux destin d’Amélie Poulain 

Op mijn trouwfeest wil ik pasta eten 

Bovenop mijn bucketlist staat leren autorijden 

Als ik een uitvinder was, zou ik een tijdrekmachine uitvinden om de tijd te kunnen versnellen of 

vertragen als ik wil 

Mijn favoriete kampactiviteit is vettig spel 

Als ik een superheld was zou dit mijn superkracht zijn: het weer controleren 

Als ik een dier was zou ik een hond willen zijn 

Hiervoor mogen ze mij ’s nachts altijd wakker bellen: om een (knappe) celebrity te ontmoeten 

Mijn levensmotto luidt als volgt: we gaan hard of we gaan niet !!! 

Als ik een wens mocht doen, zou ik wensen dat iedereen vriendelijk tegen elkaar doet  

  

Facebook, Instagram of Snapchat? instagram 

Knappe beachboy, slimme snob of handige harry? Knappe beachboy 

Nooit meer chocolade of nooit meer kaas eten? Nooit meer kaas 

Avondje uitgaan of avondje Netflix? Avondje uitgaan 

Meedoen aan De Mol of Temptation Island? DE MOL !!! 

Eeuwig winter of eeuwig zomer? Eeuwig zomer 

Ochtendmens of avondmens? avondmens 

Zwart of wit? zwart 

  

Mijn boodschap aan mijn leden luidt als volgt: Maak jullie al maar klaar voor een geweldig jaar. 

Jullie gaan je elke zaterdag uitleven met deze geweldige leiding 😉  Het gaat een TOP jaar worden! 
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Mijn naam is Eva Petronella Jacoba van Lith 

Maar ze noemen me ook wel “Eefje”, “de kneus” 

Mezelf in 3 woorden: zorgzaam, enthousiast maar heel soms ook wel eens een beetje lui!  

Lievelingskleur: zonnig geel! 

Ik werd op 26 juli 19♥99♥ op de wereld gezet. 

Mijn KSA-carrière verliep tot nu toe als volgt: 2 jaar als Simmer, toen +16 & nu het derde, 

schitterend jaar als leiding! 

Mijn hobby’s naast KSA zijn: met mijn hondje wandelen, veel met vriendinnen afspreken en soms 

ook nog eens gaan sporten! 

Ik studeer Orthopedagogie en ben van plan om later een heel goede kokkin op kamp te worden. 

Als ik  eender welk beroep mocht uitkiezen, zou ik puppyknuffelaarster worden. 

Ik haat wespen!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

Ik hou van pasta (pesto) ((it's the besto)) 

Ik kan niet leven zonder mijn mopshondje Luka & de hele leidingsploeg! 

Op café bestel ik een pintje 

Met deze KSA-leidster zou ik wel eens van kleerkast willen wisselen: Beva 

Mijn allergrootste crush is EDEN HAZARD  

Als ik het liedje Sterrenstof hoor van De Jeugd Van Tegenwoordig vlieg ik samen met heel de 

leidingsploeg meteen de dansvloer op 

Als ik de lotto won, zou ik mijn geld uitgeven aan veel reizen & mezelf kennende, ook aan heeeeel 

veeeel eten  

De beste films die ik ooit al heb gezien is The Shawshank Redemption & Lion 

Op mijn trouwfeest wil ik ...pasta ......pesto eten 

Bovenop mijn  bucketlist staat nog ver reizen!! 

Als ik een uitvinder was, zou ik een teleporteermachine uitvinden om overal naartoe te kunnen 

gaan in één seconde!  

Mijn favoriete kampactiviteit is kampvuur 

Als ik een superheld was zou dit mijn superkracht zijn: gedachten lezen 

Als ik een dier was, zou ik een arend willen zijn 

Hiervoor mogen ze mij ’s nachts altijd wakker bellen: een prachtige sterrenhemel! 

Mijn levensmotto luidt als volgt: geluk zit in de kleine dingen 

Als ik een wens mocht doen, zou ik wensen dat kamp langer was! 

 

Facebook, Instagram of Snapchat? Instagram  

Knappe beachboy, slimme snob of handige harry? Een handige Harry (Styles liefst) 

Nooit meer chocolade of nooit meer kaas eten?  Nooit meer kaas dan. 

Avondje uitgaan of avondje Netflix? Netflixen! 

Meedoen aan De Mol of Temptation Island? De Mol 

Eeuwig winter of eeuwig zomer? Zomer!  

Ochtendmens of avondmens? Avond! 

Zwart of wit? Zwart 

 

Mijn boodschap aan mijn leden luidt als volgt: 

Lieve kwakjes, het wordt een enorm leuk jaar! Wij kijken er met ons vijf al heel erg naar uit en we 

hopen jullie ook!!! Dikke zoenen en tot snel!  
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Mijn naam is Silke Verhaegen 

Maar ze noemen me ook wel Sil, Sillie, Sielliewilliewonka 

Mezelf in 3 woorden: Gek, sportief en initiatiefvol 

Lievelingskleur: babyroos 

Ik werd op 13 mei 1999 op de wereld gezet. 

Mijn KSA-carrière verliep tot nu toe als volgt: Kwakjes, Guppies, Jippers, Jim, Sim, +16, Leiding: Jim, 

Guppies, Kwakjes 

Ik studeer Handelswetenschappen en ben van plan om later business woman te worden. 

Als ik  eender welk beroep mocht uitkiezen, zou ik astronaut worden. 

Ik haat regen en een slecht humeur 

Ik hou van al mijn KSA vriendjes, grappige mopjes en veeel zon 

Ik kan niet leven zonder af en toe een goei pak Belgische frietjes met mayonaise 

Op café bestel ik Ice Tea 

Met deze KSA-leidster zou ik wel eens van kleerkast willen wisselen: Julie 

Mijn allergrootste crush is Bruno Mars en Simon Baker!!! <3 <3 <3 

Als ik dit lied hoor: You belong with me – Taylor Swift vlieg ik meteen de dansvloer op 

Als ik de lotto won, zou ik mijn geld uitgeven aan reizen en sparen voor een prachtig huis 

De beste film die ik ooit al heb gezien zijn alle Harry Potter films!!!! 

Op mijn trouwfeest wil ik heel veel calamares eten 

Bovenop mijn  bucketlist staat alle wereldwonderen zien 

Als ik een uitvinder was, zou ik een teleporteermachine uitvinden zodat ik mij naar overal kan 

verplaatsen waar en wanneer ik maar wil 

Mijn favoriete kampactiviteit is KOUDE PLAT! 

Als ik een superheld was zou dit mijn superkracht zijn: vliegen 

Hiervoor mogen ze mij ’s nachts altijd wakker bellen: chocolade fondue hmmmm en een prachtige 

sterrenhemel 

Mijn levensmotto luidt als volgt: De herinneringen die je later wilt hebben, moet je nu maken 

Als ik een wens mocht doen, zou ik wensen dat ik eeuwig jong mag blijven 

 

Facebook, Instagram of Snapchat? Instagram 

Knappe beachboy, slimme snob of handige harry? Knappe beachboy 

Nooit meer chocolade of nooit meer kaas eten? Kaas duuh 

Avondje uitgaan of avondje Netflix? Uitgaan 

Meedoen aan De Mol of Temptation Island? De Mol 

Eeuwig winter of eeuwig zomer? Zomer  

Ochtendmens of avondmens? 100% een avondmens 

Zwart of wit? Moeilijk, maar kies toch voor zwart dan 

 

Mijn boodschap aan mijn leden luidt als volgt: 

Ik heb ongelofelijk veel zin in dit jaar lieve kwakjes!!!  

We maken er elke week een feestje van!!!! 

Heel veel dikke kussen van jullie allerliefste leiding xxxxx 
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      Guppies 

Hanne - Ceuleers - Margot - Laïs - Alison 
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Mijn naam is Laïs 

Maar ze noemen me ook wel: den eerste die een goede bijnaam weet te verzinnen trakteer ik! ;)) 

Mezelf in 3 woorden: Creatief, enthousiast en chaotisch 

Lievelingskleur: licht geel 

Ik werd op 25 juni 2001 op de wereld gezet. 

Mijn KSA-carrière verliep tot nu toe als volgt: 8 jaar als lid en nu eerste jaar leiding van de guppies! 

Mijn hobby’s naast KSA zijn: fotografie, reizen en Instagram 

Ik studeer humane wetenschappen en ben van plan later content creator te worden. 

Als ik eender welk beroep mocht uitkiezen, zou ik backpacker worden. 

Ik haat luizen  

Ik hou van het zonnetje en de juiste muziek op het juiste moment 

Ik kan niet leven zonder mijn KSA-vriendinnetjes en mijn camera <3 

Op café bestel ik een plat watertje aub 

Met deze KSA-leidster zou ik wel eens van kleerkast willen wisselen: Jups 

Mijn allergrootste crush is Harry Styles 

Als ik de lotto won, zou ik mijn geld uitgeven aan reizen en vrijwilligerswerk 

De beste film die ik ooit al heb gezien is The Greatest Showman 

Op mijn trouwfeest wil ik guacamole eten 

Bovenop mijn bucketlist staat Fulltime reizen 

Als ik een uitvinder was, zou ik lenzen uitvinden om foto’s te trekken met mijn ogen 

Mijn favoriete kampactiviteit is lovestory’s lezen in de tent 

Als ik een superheld was zou dit mijn superkracht zijn: gedachten lezen 

Als ik een dier was ik een hond zijn volgens de Flair 

Hiervoor mogen ze mij ’s nachts altijd wakker bellen: om op reis te vertrekken 

Mijn levensmotto luidt als volgt: zonder een doel kunt ge ni scoren 

Als ik een wens mocht doen, zou ik wensen dat de mooie momenten langer duren en iedereen 

gezond blijft 

  

Facebook, Instagram of Snapchat? Instagram duhhh 

Knappe beachboy, slimme snob of handige harry? knappe Harry, mag dat ook?? 

Nooit meer chocolade of nooit meer kaas eten? nooit meer kaas 

Avondje uitgaan of avondje Netflix? avondje Netflix 

Meedoen aan De Mol of Temptation Island? De Mol, en dan zelf de mol zijn!!! 

Eeuwig winter of eeuwig zomer? eeuwig zomer 

Ochtendmens of avondmens? ochtendmens 

Zwart of wit? zwart 

  

Mijn boodschap aan mijn leden luidt als volgt:  

we Gaan er een Ultra cool, Prachtig, Prettig, Indrukwekkend En Speciaal jaar van maken. Bereid jullie 

al maar voor, want elke zaterdag staan wij met veel enthousiasme voor jullie klaar!!! Tot dan XOXO  
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Mijn naam is  Hanne Verhaegen 

Maar ze noemen me ook wel Hans(je)  

Mezelf in 3 woorden: spontaan, zorgzaam, onhandig 

Ik werd op 13/05/1999 op de wereld gezet. 

Mijn KSA-carrière verliep tot nu toe als volgt: kwakjes - guppies - jippers - jim - sim - +16 - leiding 

jippers - leiding jim - en nu leiding guppies 

Mijn hobby’s naast KSA zijn: rope skipping en turnen 

Ik studeer kinesitherapie en revalidatiewetenschappen en ben van plan later kinesist te worden. 

Als ik  eender welk beroep mocht uitkiezen, zou ik professioneel reiziger worden. 

Ik haat het geluid van nagels over een krijtbord 

Ik hou van sporten 

Ik kan niet leven zonder chocolade 

Op café bestel ik een cola (zonder ijsblokjes) 

Met deze KSA-leidster zou ik wel eens van kleerkast willen wisselen: Charlotte 

Mijn allergrootste crush is Jan Vertonghen 

Als ik het liedje sterrenstof  van de jeugd van tegenwoordig hoor, begin ik meteen te dansen 

Als ik de lotto won, zou ik mijn geld uitgeven aan reizen en goede doelen 

De beste film die ik ooit al heb gezien zijn alle films van harry potter 

Op mijn trouwfeest wil ik moelleux en de mooiste bruidstaart  eten 

Bovenop mijn bucketlist staat skydiven 

Als ik een uitvinder was, zou ik de een teleportatiemachine uitvinden  

Mijn favoriete kampactiviteit is zangavond 

Als ik een superheld was zou dit mijn superkracht zijn: genezingskracht, om alle pijn en ziektes te 

laten verdwijnen 

Als ik een dier was zou ik een nachtegaal willen zijn: de warmte volgen en daarmee de halve wereld 

rondreizen olus ook nog eens kunnen zingen, wat wil je nog meer? ;) 

Mijn levensmotto luidt als volgt: Doe de dingen waarvan je later geen spijt wil hebben dat je ze niet 

hebt gedaan 

Als ik een wens mocht doen, zou ik wensen dat alle slechte bedoelingen en gedachten van mensen 

uit hun hoofden verdwenen 

  

Facebook, Instagram of Snapchat? Instagram 

Knappe beachboy, slimme snob of handige harry? Handige harry (iemand moet mijn onhandigheid 

kunnen compenseren) 

Nooit meer chocolade of nooit meer kaas eten? Zonder enige twijfel nooit meer kaas!!! 

Avondje uitgaan of avondje Netflix? Avondje uit 

Meedoen aan De Mol of Temptation Island? De Mol 

Eeuwig winter of eeuwig zomer? Eeuwige lente, dan is het niet te warm 

Ochtendmens of avondmens? Avondmens 

Zwart of wit? Wit 

  

Mijn boodschap aan mijn leden luidt als volgt:  

Allerliefste guppies, jammer genoeg moet ik jullie de eerste weken missen, maar daarna ben ik er 

weer om jullie een zalig jaar te geven vol plezier en gelach!! Ik kijk er suuuper hard naar uit en beloof 

dat ik die drie eerste weken inhaal door er met een extra dosis enthousiasme te staan, tot dan!! :) 

xxxxxx Hans 
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Mijn naam is Margot 

Maar ze noemen me ook wel Margi, Marge of Marre 

Mezelf in 3 woorden: enthousiast, goedlachs, positief 

Lievelingskleur: geel 

Ik werd op de zonnige dag van 11 juni in het jaar 1998 op de wereld gezet. 

Mijn KSA-carrière verliep tot nu toe als volgt: begonnen als klein kwakje en nu vierde jaar leiding! 

15 fantastische jaren, en dat er nog veel bij mogen komen! 

Mijn hobby’s naast KSA zijn: tijd doorbrengen met mijn vrienden & luieren in de zetel 

Ik studeer toerisme en ben van plan later een toffe mama te worden. 

Als ik  eender welk beroep mocht uitkiezen, zou ik niet werken en de wereld rondreizen 

Ik haat slecht weer, honger, negativiteit 

Ik hou van pasta, reizen, zonsondergangen en gezelligheid 

Ik kan niet leven zonder pasta en al mijn vriendekes!!! 

Op café bestel ik een frisse ice tea of een lekker smoothie 

Met deze KSA-leidster zou ik wel eens van kleerkast willen wisselen: Lore 

Mijn allergrootste crush is mijn bed 

Als ik het liedje Sterrenstof van de Jeugd van Tegenwoordig hoor dan vlieg ik meteen de dansvloer 

op, schijfke! 

Als ik de lotto won, zou ik mijn geld uitgeven aan een wereldreis en te veel lekker eten 

De beste film die ik ooit al heb gezien is Titanic <3 

Op mijn trouwfeest wil ik Italiaans eten 

Bovenop mijn bucketlist staat een wereldreis maken 

Als ik een uitvinder was, zou ik glitterstof uitvinden om iedereen altijd en overal gelukkig te maken 

Mijn favoriete kampactiviteit is zangavond & koude pla 

Als ik een superheld was zou dit mijn superkracht zijn: reizen in de tijd om alle leuke momenten te 

herbeleven 

Als ik een dier was zou ik een vuurvliegje willen zijn 

Hiervoor mogen ze mij ’s nachts altijd wakker bellen: om een stapje in de wereld te zetten 

Mijn levensmotto luidt als volgt: always fiesta never siesta 

Als ik een wens mocht doen, zou ik wensen dat ik nog meer wensen mag doen 

  

Facebook, Instagram of Snapchat? Instagram 

Knappe beachboy, slimme snob of handige harry? Knappe Harry 

Nooit meer chocolade of nooit meer kaas eten? makkelijke keuze, geen leven zonder chocolade! 

Avondje uitgaan of avondje Netflix? Avondje uitgaan & de dag erop Netflix 

Meedoen aan De Mol of Temptation Island? De Mol 

Eeuwig winter of eeuwig zomer? eeuwig zomer! 

Ochtendmens of avondmens? Avondmens 

Zwart of wit? zwart 

  

Mijn boodschap aan mijn leden luidt als volgt:  

Er staan vijf zalige leidsters voor jullie klaar om er een fantastisch jaar van te maken, en met zo een 

toffe guppies zal dat zeker lukken! Dikke smakkerds xxxxxx 
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Mijn naam is Alison 

Maar ze noemen me ook wel  / 
Mezelf in 3 woorden: Goedlachs, groot, energievol 

Lievelingskleur: lichtblauw  

Ik werd op 1 juni op de wereld gezet 

Mijn KSA-carrière verliep tot nu toe als volgt: +16, 2x leiding jippers en nu leiding guppies  

Mijn hobby’s naast KSA zijn: fitnessen en netflixennn 

Ik studeer SEW en ben van plan later … te worden. 

Als ik  eender welk beroep mocht uitkiezen, zou ik vakantiehuisjestester worden. 

Ik haat muggen  

Ik hou van zomer, ijsjes, reizen, … en natuurlijk KSA!! 

Ik kan niet leven zonder jullieeee  

Op café bestel ik ice tea  

Met deze KSA-leidster zou ik wel eens van kleerkast willen wisselen: Laïs 

Mijn allergrootste crush is Zac Efron  

Als ik het liedje Dancing Queen  van ABBA  hoor dan vlieg ik meteen de dansvloer op 

Als ik de lotto won, zou ik mijn geld uitgeven aan reizen  

De beste film die ik ooit al heb gezien is The proposal  

Op mijn trouwfeest wil ik (veel) taart eten 

Bovenop mijn bucketlist staat bungeejumpen 

Als ik een uitvinder was, zou ik tijdzapper uitvinden om de tijd te pauzeren, terug/door te spoelen 

Mijn favoriete kampactiviteit is daguitstap 

Als ik een superheld was zou dit mijn superkracht zijn: vliegen 

Als ik een dier was zou ik een jachtluipaard willen zijn 

Hiervoor mogen ze mij ’s nachts altijd wakker bellen: gratis concert of vliegticket gewonnen  

Mijn levensmotto luidt als volgt: Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd! 

Als ik een wens mocht doen, zou ik wensen dat ik 3 wensen mocht doen ;)  

  

Facebook, Instagram of Snapchat? Instagram  

Knappe beachboy, slimme snob of handige harry? Knappe, slimme, handige beachboy! 

Nooit meer chocolade of nooit meer kaas eten? Nooit meer kaas eten 

Avondje uitgaan of avondje Netflix? Avondje uitgaan!!  

Meedoen aan De Mol of Temptation Island? De mol 

Eeuwig winter of eeuwig zomer? Zonder twijfel eeuwig zomer!!! 

Ochtendmens of avondmens? Avondmens 

Zwart of wit? Wit  

  

Mijn boodschap aan mijn leden luidt als volgt: 

Aaaaallerliefste guppietjes,  

Zijn jullie klaar om er een super mega FANTASTISCH leuk jaar van te maken?? Want ik samen met 

Hanne, Margot, Laïs en Ceuleers al zeker wel!!!  

Hopelijk staan jullie allemaal elke week paraat, te beginnen met volgende week! Tot dan!!!  

 

Xxx Alison  
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Mijn naam is Margot  

Maar ze noemen me ook wel Ceuleers 

Mezelf in 3 woorden: spontaan, eerlijk en enthousiast 

Lievelingskleur: Lichtblauw 

Ik werd op 13 Maart 2001 op de wereld gezet. 

Mijn KSA-carrière verliep tot nu toe als volgt: +16 en leiding  

Mijn hobby’s naast KSA zijn: zingen, mij uitleven op de dansvloer en toneel spelen 

Ik studeer Sociale technische wetenschappen en ben van plan later psycholoog te worden. 

Als ik  eender welk beroep mocht uitkiezen, zou ik juwelenontwerpster worden. 

Ik haat muggen en wespen 

Ik hou van de zon 

Ik kan niet leven zonder mijn zus 

Op café bestel ik een Liefmans on the rocks 

Met deze KSA-leidster zou ik wel eens van kleerkast willen wisselen: Beva 

Mijn allergrootste crush is: Paul Wesley 

Als ik het liedje Allemaal van Wim Soutaer hoor dan vlieg ik meteen de dansvloer op 

Als ik de lotto won, zou ik mijn geld uitgeven aan mijn safari 

De beste film die ik ooit al heb gezien is to all the boys I’ve loved before 

Op mijn trouwfeest wil ik chinees eten 

Bovenop mijn bucketlist staat een safari doen in Afrika 

Als ik een uitvinder was, zou ik een meerarmige machine uitvinden om veel tegelijkertijd te kunnen 

doen. 

Mijn favoriete kampactiviteit is kampvuur 

Als ik een superheld was zou dit mijn superkracht zijn: vliegen 

Als ik een dier was zou ik een eekhoorn willen zijn 

Hiervoor mogen ze mij ’s nachts altijd wakker bellen:  

Mijn levensmotto luidt als volgt: leef, leer, lach en heb lief 

Als ik een wens mocht doen, zou ik wensen dat iedereen in de wereld een mooi leven heeft 

  

Facebook, Instagram of Snapchat? Instagram 

Knappe beachboy, slimme snob of handige harry? Knappe beachboy 

Nooit meer chocolade of nooit meer kaas eten? Nooit meer kaas 

Avondje uitgaan of avondje Netflix? Avondje uitgaan 

Meedoen aan De Mol of Temptation Island? De mol 

Eeuwig winter of eeuwig zomer? Eeuwig zomer 

Ochtendmens of avondmens? Avondmens 

Zwart of wit? Wit 

  

Mijn boodschap aan mijn leden luidt als volgt: Ik heb er heeeeeeeel veel zin in! (Jullie ook hopelijk?) 

We gaan er een TOPJAAR van maken!! 
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Jippers 

 

Charlie - Lore - Aux - Evac - Marie 
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Mijn naam is Lore  

Maar ze noemen me ook wel sterke Lore 

Mezelf in 3 woorden: Goedlachs, eerlijk, fun 

Lievelingskleur: Groen 

Ik werd op 3 augustus 1997 op de wereld gezet. 

Mijn KSA-carrière verliep tot nu toe als volgt: kwakjes, jippers, jim, sim, +16, leiding jim, leiding Sim, 

Leiding +16, leiding Jippers 

Mijn hobby’s naast KSA zijn: Hockey 

Ik studeer Verpleegkunde en ben van plan later verpleegster te worden. 

Als ik  eender welk beroep mocht uitkiezen, zou ik chirurg worden. 

Ik haat mensen die zich te goed voelen  

Ik hou van chips, klavertjes vier, lachende mensen, KSA, vakantie, kamp, nieuwe spullen, 
kleren… 

Ik kan niet leven zonder chips 

Op café bestel ik ice tea 

Met deze KSA-leidster zou ik wel eens van kleerkast willen wisselen: Charlieeeee 

Mijn allergrootste crush is Chuck bass <3  

Als ik het liedje La Cintura van Alvaro Soler hoor dan vlieg ik meteen de dansvloer op 

Als ik de lotto won, zou ik mijn geld uitgeven aan kleren 

De beste film die ik ooit al heb gezien is She is the man 

Op mijn trouwfeest wil ik taart eten 

Bovenop mijn bucketlist staat naar australië gaan  

Als ik een uitvinder was, zou ik een gedachtenlezer uitvinden 

Mijn favoriete kampactiviteit is het lekkere eten dat de kokkinnen voor ons maken opeten!! 

Als ik een superheld was zou dit mijn superkracht zijn: vliegen 

Als ik een dier was zou ik een leeuw willen zijn 

Hiervoor mogen ze mij ’s nachts altijd wakker bellen: om te gaan skiën 

Mijn levensmotto luidt als volgt: Kies altijd voor de meeste actie!! 

Als ik een wens mocht doen, zou ik wensen dat ik kon vliegen 

  

Facebook, Instagram of Snapchat? Instagram  

Knappe beachboy, slimme snob of handige harry? Knappe slimme beachboy 

Nooit meer chocolade of nooit meer kaas eten? Nooit meer chocolade 

Avondje uitgaan of avondje Netflix? Avondje uit 

Meedoen aan De Mol of Temptation Island? Mol 

Eeuwig winter of eeuwig zomer? Eeuwig zomer 

Ochtendmens of avondmens? Avondmens 

Zwart of wit? zwart 

  

Mijn boodschap aan mijn leden luidt als volgt:  

We gaan er een KNAL jaar van maken!!!!! Geweldige spelletjes spelen en zotte avonturen beleven, 

jippers zijn jullie er klaar voor? Ik heb er in ieder geval heel veel zin in! ☺ 
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Mijn naam is Charlotte 

Maar ze noemen me ook wel Charlie 

Mezelf in 3 woorden: Enthousiast, verantwoord & vrolijk 

Lievelingskleur: Rood! 

Ik werd op 17 Juni 1998 op de wereld gezet. 

Mijn KSA-carrière verliep tot nu toe als volgt: Van kwakje tot nu 3e jaar leiding! 

Ik studeer Kinesitherapie en ben van plan later kinesist te worden. 

Als ik  eender welk beroep mocht uitkiezen, zou ik medewerker in een dierenasiel worden. 

Ik haat spinnen 

Ik hou van gezellig op restaurant gaan met vriendinnen 

Ik kan niet leven zonder de wekelijkse KSA-vergaderingen 

Op café bestel ik een Ice-Tea 

Met deze KSA-leidster zou ik wel eens van kleerkast willen wisselen: Lore!! 

Mijn allergrootste crush is Ryan Gosling 

Als ik het liedje Euforia van Loreena hoor dan vlieg ik meteen de dansvloer op 

Als ik de lotto won, zou ik mijn geld uitgeven aan Verre reizen met al mijn vrienden en familie! 

De beste film die ik ooit al heb gezien is MAMMA MIA 

Op mijn trouwfeest wil ik sushi eten 

Bovenop mijn bucketlist staat skydiven! 

Als ik een uitvinder was, zou ik een droommachine uitvinden zodat je al je (leuke) dromen opnieuw 

kan kijken en beleven. 

Mijn favoriete kampactiviteit is open vuur 

Als ik een superheld was zou dit mijn superkracht zijn: Supersnel zijn of mensen hun gedachten 

kunnen lezen 

Als ik een dier was zou ik een verwende huiskat willen zijn 

Hiervoor mogen ze mij ’s nachts altijd wakker bellen: Om mij te verrassen met een reis! 

Mijn levensmotto luidt als volgt: When you wake up in the morning al you have to do is step into 

your dream. 

Als ik een wens mocht doen, zou ik wensen dat iedereen gezond is en alle jippers altijd plezier 

hebben! 

 

Facebook, Instagram of Snapchat? Instagram 

Knappe beachboy, slimme snob of handige harry? Een combinatie van de 3? 

Nooit meer chocolade of nooit meer kaas eten? Nooit meer kaas 

Avondje uitgaan of avondje Netflix? Avondje netflix 

Meedoen aan De Mol of Temptation Island? De mol! 

Eeuwig winter of eeuwig zomer? Eeuwig zomer, geef mij maar de zon! 

Ochtendmens of avondmens? Avondmens 

Zwart of wit? Zwart 

  

Mijn boodschap aan mijn leden luidt als volgt: ... 
Allerliefste jippers! 

Verwacht jullie maar aan een mega awesome jaar met veel leuke spellen! We zien jullie elke week 

terug! Wij hebben er alvast super veel zin in, hopelijk jullie ook! 

xxxxxxx 
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Mijn naam is Eva 

Maar ze noemen me ook wel Evac 

Mezelf in 3 woorden: Vrolijk, levensgenieter, koppig 

Lievelingskleur: Baby blauw 

Ik werd op 9 maart 2001 op de wereld gezet. 

Mijn KSA-carrière verliep tot nu toe als volgt: Kwakjes – Guppies – Jippers – Jim – Sim - +16 

Mijn hobby’s naast KSA zijn: Boksen 

Ik studeer Economie moderne talen en ben van plan later nog geeeen idee te worden. 

Als ik eender welk beroep mocht uitkiezen, zou ik geheim agent worden. 

Ik haat spinnen 

Ik hou van vakantie, eten en natuurlijk van KSA :)) 

Ik kan niet leven zonder eten :)) 

Op café bestel ik een Ice Tea 

Met deze KSA-leidster zou ik wel eens van kleerkast willen wisselen: Lore 

Mijn allergrootste crush is Leonardo DiCaprio 

Als ik het liedje Shape of you van Ed Sheeran hoor dan vlieg ik meteen de dansvloer op 

Als ik de lotto won, zou ik mijn geld uitgeven aan: Een wereldreis! 

De beste film die ik ooit al heb gezien is The last song 

Op mijn trouwfeest wil ik stoofvlees met frietjes eten 

Bovenop mijn bucketlist staat: Uit een vliegtuig springen! 

Als ik een uitvinder was, zou ik een tijdmachine uitvinden om te tijdreizen 

Mijn favoriete kampactiviteit is kampvuur 

Als ik een superheld was zou dit mijn superkracht zijn: Onzichtbaar kunnen zijn 

Als ik een dier was zou ik een wesp willen zijn 

Hiervoor mogen ze mij ’s nachts altijd wakker bellen: Gratis pizza 

Mijn levensmotto luidt als volgt: Het leven is als een neus, je moet eruit halen wat erin zit! 

Als ik een wens mocht doen, zou ik wensen dat het terug vakantie was 

 

Facebook, Instagram of Snapchat? Instagram 

Knappe beachboy, slimme snob of handige harry? Knappe beachboy 

Nooit meer chocolade of nooit meer kaas eten? Nooit meer kaas eten 

Avondje uitgaan of avondje Netflix? Avondje uitgaan 

Meedoen aan De Mol of Temptation Island? Meedoen aan de mol 

Eeuwig winter of eeuwig zomer? Eeuwig zomer 

Ochtendmens of avondmens? Avondmens 

Zwart of wit? Zwart 

 

Mijn boodschap aan mijn leden luidt als volgt: We gaan er een TOPjaar van maken!!!! 
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Mijn naam is Margaux 

Maar ze noemen me ook wel Aux 

Mezelf in 3 woorden: enthousiast, positief, hongerig 

Lievelingskleur: blauw 

Ik werd op 5 september 2001 op de wereld gezet. 

Mijn KSA-carrière verliep tot nu toe als volgt: Kwakjes, Super kwak, Guppie, Jipper, Jim, Sim, +16, 

leiding 

Mijn hobby’s naast KSA zijn: Fitness 

Ik studeer economie wiskunde en ben van plan later succesvol te worden. 

Als ik eender welk beroep mocht uitkiezen, zou ik hotel tester worden. 

Ik haat negatieve mensen 

Ik hou van Ice tea Green 

Ik kan niet leven zonder Ice tea Green 

Op café bestel ik Ice tea Green 

Met deze KSA-leidster zou ik wel eens van kleerkast willen wisselen: Julie 

Mijn allergrootste crush is William (van Skam) 

Als ik het liedje Body van Loud Luxury, Brando hoor dan vlieg ik meteen de dansvloer op 

Als ik de lotto won, zou ik mijn geld uitgeven aan vakanties en festivals 

De beste film die ik ooit al heb gezien is Pearl harbor 

Op mijn trouwfeest wil ik aardappel salade eten 

Bovenop mijn bucketlist staat uit een vliegtuig springen 

Als ik een uitvinder was, zou ik teleporteer machine uitvinden gratis op reis te gaan en niet meer te 

hoeve fietsen 

Mijn favoriete kampactiviteit is vettigspel 

Als ik een superheld was zou dit mijn superkracht zijn: Ik zou een zeemeermin willen zijn 

Als ik een dier was zou ik een kat willen zijn 

Hiervoor mogen ze mij ’s nachts altijd wakker bellen: al mijn vriendinnen mogen mij ‘s nachts 

wakker bellen 

Mijn levensmotto luidt als volgt: Pluk de dag met een lach maar maak je niet te moe ! 

Als ik een wens mocht doen, zou ik wensen dat ik zo veel zou kunnen eten als ik wou maar niet zou 

bijkomen 

Facebook, Instagram of Snapchat? Instagram 

Knappe beachboy, slimme snob of handige harry? Knappe beachboy 

Nooit meer chocolade of nooit meer kaas eten? nooit meer kaas, ik kan niet leven zonder chocolade 

!!! 

Avondje uitgaan of avondje Netflix? Eerst netflix en daarna uitgaan :) 

Meedoen aan De Mol of Temptation Island? De mol 

Eeuwig winter of eeuwig zomer? Eeuwig zomer 

Ochtendmens of avondmens? avondmens 

Zwart of wit? zwart 

Mijn boodschap aan mijn leden luidt als volgt: Ik hoop dat jullie er veel zin in hebben want we gaan 

er een knal jaar van maken!! Xxx 
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Mijn naam is Marie 

Maar ze noemen me ook wel: Mollie 

Mezelf in 3 woorden: kan ni hoor 

Lievelingskleur: rood 

Ik werd op 19 augustus 2001 op de wereld gezet. 

Mijn KSA-carrière verliep tot nu toe als volgt: 10 jaar lid en nu eerste jaar leiding 

Mijn hobby’s naast KSA zijn: eten, uitgaan, netflix, skiën 

Ik studeer Latijn moderne talen ben van plan later voetballersvrouw te worden. 

Als ik eender welk beroep mocht uitkiezen, zou ik detective worden. 

Ik haat dramaqueens, 1 streepje WIFI, een lege batterij, Beva die mijn kleren steelt, alles ivm 

Frankrijk en een knorrende maag in een stille klas 

Ik hou van Netflix, eten, voetbal, KSA, pedagogische studiedagen, roddels  

Ik kan niet leven zonder mijn GSM 

Op café bestel ik waar ik zin in heb 

Met deze KSA-leidster zou ik wel eens van kleerkast willen wisselen: Lore 

Mijn allergrootste crush is Ronaldo of Leonardo DiCaprio 

Als ik de lotto won, zou ik mijn geld uitgeven aan goede doelen :) 

De beste film die ik ooit al heb gezien is Titanic 

Op mijn trouwfeest wil ik een bruidstaart eten 

Bovenop mijn bucketlist staat naar Tokio gaan 

Als ik een uitvinder was, zou ik superGSM uitvinden die ik nooit moet opladen 

Mijn favoriete kampactiviteit is zangavond 

Als ik een superheld was zou dit mijn superkracht zijn: mezelf kunnen teleporteren 

Als ik een dier was zou ik een luis willen zijn  

Hiervoor mogen ze mij ’s nachts altijd wakker bellen: eten 

Mijn levensmotto luidt als volgt: het leven is als een curryworst, je moet hem zelf speciaal maken 

Als ik een wens mocht doen, zou ik wensen dat er wereldvrede was 

  

Facebook, Instagram of Snapchat? Insta 

Knappe beachboy, slimme snob of handige harry? slimme snob 

Nooit meer chocolade of nooit meer kaas eten? nooit meer kaas 

Avondje uitgaan of avondje Netflix? eerst Netflix en dan uitgaan 

Meedoen aan De Mol of Temptation Island? Temptationnnn 

Eeuwig winter of eeuwig zomer? ZOMER!!!! 

Ochtendmens of avondmens? avondmens 

Zwart of wit? zwart 

  

Mijn boodschap aan mijn leden luidt als volgt:  

Laten we er een topjaar van maken!!!!!!!! 
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Jim 

 
 

 

 

 

 

Saar - Sofie - Femke 
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Mijn naam is Femke Verhaegen 

Maar ze noemen me ook wel Fem 

Mezelf in 3 woorden: Sociaal, lax, behulpzaam 

Lievelingskleur: Rood 

Ik werd op 13/05/1999 op de wereld gezet. 

Mijn KSA-carrière verliep tot nu toe als volgt: Kwakjes, guppies, jippers, jim, sim, +16, leiding 

Mijn hobby’s naast KSA zijn: rope-skipping 

Ik studeer Leerkracht lager onderwijs en ben van plan later leerkracht te worden. 

Als ik  eender welk beroep mocht uitkiezen, zou ik waterglijbaan tester worden. 

Ik haat regen 

Ik hou van vakantie 

Ik kan niet leven zonder lekker eten 

Op café bestel ik een gin-tonic 

Met deze KSA-leidster zou ik wel eens van kleerkast willen wisselen: Lore  

Mijn allergrootste crush is Martin Garrix 

Als ik het liedje Sterrenstof van de jeugd van tegenwoordig hoor dan vlieg ik meteen de dansvloer 

op 

Als ik de lotto won, zou ik mijn geld uitgeven aan een mooie reis, een jacht en een goed feest 

De beste film die ik ooit al heb gezien is Burlesque 

Op mijn trouwfeest wil ik heel veel sushi eten 

Bovenop mijn bucketlist staat een helikoptervlucht boven Antarctica 

Als ik een uitvinder was, zou ik een machine uitvinden waardoor het altijd goed weer is. 

Mijn favoriete kampactiviteit is zangavond 

Als ik een superheld was zou dit mijn superkracht zijn: Vliegen 

Als ik een dier was zou ik een rode panda willen zijn 

Hiervoor mogen ze mij ’s nachts altijd wakker bellen: Om op reis te vertrekken 

Mijn levensmotto luidt als volgt: Beter laat dan nooit 

Als ik een wens mocht doen, zou ik wensen dat ik heel mijn leven gelukkig en gezond zal blijven 

  

Facebook, Instagram of Snapchat? Instagram 

Knappe beachboy, slimme snob of handige harry? Knappe beachboy 

Nooit meer chocolade of nooit meer kaas eten? Nooit meer kaas dhuuu 

Avondje uitgaan of avondje Netflix? Avondje uitgaan 

Meedoen aan De Mol of Temptation Island? De mol (al zou ik de mol nooit vinden) 

Eeuwig winter of eeuwig zomer? Eeuwig zomer 

Ochtendmens of avondmens? Ochtendmens 

Zwart of wit? Wit 

  

Mijn boodschap aan mijn leden luidt als volgt: Wij gaan ons weer eens goed amuseren dit jaar! 
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Mijn naam is Saar Notteboom 

Mezelf in 3 woorden: gekke sociale griet ;) 

Lievelingskleur: rood 

Ik werd op 20 april 2001 op de wereld gezet. 

Mijn KSA-carrière verliep tot nu toe als volgt: kwakjes guppies jippers jim sim +16 

Mijn hobby’s naast KSA zijn: dans  

Ik studeer  STW en ben van plan later verpleegster te worden. 

Als ik eender welk beroep mocht uitkiezen, zou ik chirurg worden. 

Ik haat vis  

Ik hou van pizza frietjes en netflix  

Ik kan niet leven zonder eten 

Op café bestel ik Bier  

Met deze KSA-leidster zou ik wel eens van kleerkast willen wisselen: Julie 

Mijn allergrootste crush is Ian Somerhalder 

Als ik het liedje more than friends van James Hype hoor dan vlieg ik meteen de dansvloer op 

Als ik de lotto won, zou ik mijn geld uitgeven aan een wereldreis 

De beste film die ik ooit al heb gezien is american assassin 

Op mijn trouwfeest wil ik een 3 gangen menu eten 

Bovenop mijn bucketlist staat naar Afrika gaan 

Als ik een uitvinder was, zou ik vleugels voor mensen uitvinden om te kunnen vliegen 

Mijn favoriete kampactiviteit is spelletjes spelen, eten, kampvuur  

Als ik een superheld was zou dit mijn superkracht zijn: vliegen 

Als ik een dier was zou ik een hond willen zijn 

Hiervoor mogen ze mij ’s nachts altijd wakker bellen: pizza of frietjes 

Mijn levensmotto luidt als volgt: be happy  

Als ik een wens mocht doen, zou ik wensen dat ik kon vliegen 

  

Facebook, Instagram of Snapchat? instagram 

Knappe beachboy, slimme snob of handige harry? Handige harry 

Nooit meer chocolade of nooit meer kaas eten? Nooit meer kaas 

Avondje uitgaan of avondje Netflix?  Avondje uitgaan 

Meedoen aan De Mol of Temptation Island? De mol  

Eeuwig winter of eeuwig zomer? Eeuwig zomer  

Ochtendmens of avondmens? avondmens 

Zwart of wit? Zwart  

  

Mijn boodschap aan mijn leden luidt als volgt: maak er een geweldig topjaar van met heel veel 

leuke momenten samen met je vrienden xxxx  
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Mijn naam is  Sofie Meulders 

Maar ze noemen me ook wel  sof , fie  

Ik werd op 11 november ‘99 op de wereld gezet. 

Mijn KSA-carrière verliep tot nu toe als volgt: kwakjes , guppies , jippers , jim , sim , +16 , 

leiding kwakjes, guppies, jim  

Ik studeer orthopedagogie en ben van plan om later iets in de sociale sector  te worden. 

Als ik  eender welk beroep mocht uitkiezen, zou ik een top chef  worden. 

Ik haat een wekker zetten   

Ik hou van chocolade en chips  

Ik kan niet leven zonder mijn vrienden , familie ☺ 

Op café bestel ik ICE TEA!!!!!!  

Met deze KSA-leidster zou ik wel eens van kleerkast willen wisselen: Anna ☺  

Mijn allergrootste crush is leonardo dicaprio  

Als ik dit lied hoor: sterrenstof ;) vlieg ik meteen de dansvloer op 

Als ik de lotto won, zou ik mijn geld uitgeven aan veel lekker eten en een groot huis 

De beste film die ik ooit al heb gezien is dat kan ik niet goed kiezen  

Op mijn trouwfeest wil ik pasta eten 

Bovenop mijn bucketlist staat eens uit een vliegtuig springen , maar ik durf niet zo goed... 

Als ik een uitvinder was, zou ik een huiswerk-maker uitvinden om mijn huiswerk te maken ;) 

Mijn favoriete kampactiviteit is zangavond en open vuur  

Als ik een superheld was zou dit mijn superkracht zijn: vliegen  

Hiervoor mogen ze mij ’s nachts altijd wakker bellen: een leuke roddel ;)) 

Mijn levensmotto luidt als volgt: Iedereen maakt zijn eigen geluk , dus maak er gewoon het beste 

van ☺  

Als ik een wens mocht doen, zou ik wensen dat iedereen blij en gelukkig zou zijn ☺  

 

Facebook, Instagram of Snapchat? instagram 

Knappe beachboy, slimme snob of handige harry? handige harry 

Nooit meer chocolade of nooit meer kaas eten? nooit meer kaas eten 

Avondje uitgaan of avondje Netflix? avondje uitgaan 

Meedoen aan De Mol of Temptation Island? de mol 

Eeuwig winter of eeuwig zomer? eeuwig zomer 

Ochtendmens of avondmens? avondmens 

Zwart of wit? zwart 

 

Mijn boodschap aan mijn leden luidt als volgt: we gaan er allemaal samen een super leuk en 

FANTASTISCH jaar van maken ! Ik heb er al super veel zin in ! ☺  
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   Sim 

 

 
 

 

 

 

Griet - Anna 
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Mijn naam is Anna 

Maar ze noemen me ook wel altijd gewoon Anna 😊 

Mezelf in 3 woorden: Enthousiast, koppig, goedlachs 

Lievelingskleur: groen 

Ik werd op 30 januari 1999 op de wereld gezet. 

Mijn KSA-carrière verliep tot nu toe als volgt: een paar keer proberen in de kwakjes, jippers – jim - 

sim - +16 - leiding 

Mijn hobby’s naast KSA zijn: studeren en afspreken met mijn vrienden 

Ik studeer burgerlijk ingenieur en ben van plan later burgerlijk ingenieur te worden. 

Als ik  eender welk beroep mocht uitkiezen, zou ik burgerlijk ingenieur worden. 

Ik haat ruzie 

Ik hou van MIJN ALLERBESTE KSA-VRIENDINNETJES 

Ik kan niet leven zonder lucht 

Op café bestel ik rode wijn 

Met deze KSA-leidster zou ik wel eens van kleerkast willen wisselen: Alison 

Mijn allergrootste crush is Cédric <333 

Als ik het liedje sterrenstof van De Jeugd Van Tegenwoordig hoor dan vlieg ik meteen de dansvloer 

op 

Als ik de lotto won, zou ik mijn geld uitgeven aan Een wereldreis en een goed doel 

De beste film die ik ooit al heb gezien is La Casa De Papel (tis eigenlijk een serie, maar bon!) 

Op mijn trouwfeest wil ik stoofvlees met frietjes en mayonaise eten 

Bovenop mijn bucketlist staat naar Noorwegen gaan 

Als ik een uitvinder was, zou ik een knop uitvinden om de tijd soms stil te zetten 

Mijn favoriete kampactiviteit is VUURWAAK!!! (als lid dan toch, nu is het koude plat) 

Als ik een superheld was zou dit mijn superkracht zijn: enthousiast zijn 

Als ik een dier was zou ik een uil willen zijn 

Hiervoor mogen ze mij ’s nachts altijd wakker bellen: een kei tof KSA-kamp 

Mijn levensmotto luidt als volgt: pluk de dag 

Als ik een wens mocht doen, zou ik wensen dat ik mezelf kon teleporteren zoals Mega Mindy 

  

Facebook, Instagram of Snapchat? facebook 

Knappe beachboy, slimme snob of handige harry? Handige harry 

Nooit meer chocolade of nooit meer kaas eten? Nooit meer chocolade 

Avondje uitgaan of avondje Netflix? Uitgaan!! 

Meedoen aan De Mol of Temptation Island? De Mol 

Eeuwig winter of eeuwig zomer? Eeuwig zomer (maar wel met een skipiste) 

Ochtendmens of avondmens? ochtendmens 

Zwart of wit? zwart 

  

Mijn boodschap aan mijn leden luidt als volgt: Blijf vooral jezelf en jezelf ontdek je hier op KSA!! 
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Mijn naam is Griet 

Maar ze noemen me ook wel Grietje 

Mezelf in 3 woorden: Enthousiast, goedlachs, ondernemend 

Lievelingskleur: Blauw en rood; de kleuren van KSA! 

Ik werd op 13 februari 1999 op de wereld gezet. 

Mijn KSA-carrière verliep tot nu toe als volgt: Eerste jaar kwakje tot en met +16, 1 jaar jipperleiding, 

1 jaar guppieleiding en nu leiding van de SIM 

Mijn hobby’s naast KSA zijn: Rope-skipping, viool en eten  

Ik studeer Kinesitherapie en revalidatiewetenschappen en ben van plan later kinesist te worden. 

Als ik  eender welk beroep mocht uitkiezen, zou ik uitbaatster van een snoepjeswinkel worden. 

Ik haat ruzie 

Ik hou van KSA 

Ik kan niet leven zonder KSA en eten 

Op café bestel ik fristi! MMMM.. 

Mijn allergrootste crush is Flor! 

Als ik het liedje Sterrenstof hoor dan vlieg ik meteen de dansvloer op! 

Als ik de lotto won, zou ik mijn geld uitgeven aan  het goede doel. 

De beste film die ik ooit al heb gezien is Tag. 

Op mijn trouwfeest wil ik Sushi eten 

Bovenop mijn bucketlist staat overnachten in de ikea. 

Als ik een uitvinder was, zou ik een machine uitvinden om alle ruzies te stoppen! 

Mijn favoriete kampactiviteit is Kampvuur! 

Als ik een superheld was zou dit mijn superkracht zijn: Alles opeten! 

Als ik een dier was zou ik een koala willen zijn, zo kan ik lekker veel slapen! 

Hiervoor mogen ze mij ’s nachts altijd wakker bellen: KSA 

Mijn levensmotto luidt als volgt: Liever te vroeg in mijn kist, dan een vergadering op KSA gemist! 

Als ik een wens mocht doen, zou ik wensen dat ik elke dag op KSA kon zijn! 

  

Facebook, Instagram of Snapchat? Facebook 

Knappe beachboy, slimme snob of handige harry? Handige Harry 

Nooit meer chocolade of nooit meer kaas eten? Nooit meer chocolade!! I LOVE CHEEEESSE 

Avondje uitgaan of avondje Netflix? Gezellig avondje netflix met ijs en popcorn 

Meedoen aan De Mol of Temptation Island? DE MOL 

Eeuwig winter of eeuwig zomer? Eeuwig zomer! 

Ochtendmens of avondmens? Helemaal een avondmens! 

Zwart of wit? Wit, zwart is maar zwart 

  

Mijn boodschap aan mijn leden luidt als volgt:  

Liefste SIMMIES, 

Wij gaan dit jaar zo immens veel koekjes eten samen! Ik kijk er enorm naar uit om dit jaar met jullie 

door te brengen! We are gonna rock! Zoveel leuks en lekkers om samen te beleven, spannend!!! 

XXXX Griet 
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Eline - Laure-Anne 
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Mijn naam is Eline Verhaegen 

Maar ze noemen me ook wel Eline 

Mezelf in 3 woorden: goedlachs, verantwoordelijk en oprecht 

Lievelingskleur: rood  

Ik werd op 13 februari 1998 op de wereld gezet. 

Mijn KSA-carrière verliep tot nu toe als volgt: geweldig! 

Mijn hobby’s naast KSA zijn: KSA, KSA, KSA 

Ik studeer Pedagogische wetenschappen en ben van plan later een toffe mama te worden. 

Als ik  eender welk beroep mocht uitkiezen, zou ik piloot worden. 

Ik haat slecht weer 

Ik hou van het zonnetje 

Ik kan niet leven zonder bokes me choco 

Op café bestel ik een pintje 

Met deze KSA-leidster zou ik wel eens van kleerkast willen wisselen: Lore 

Mijn allergrootste crush is die ene rosse jongen van KSA Parsival 

Als ik het liedje Euphoria  van Loreen hoor dan vlieg ik meteen de dansvloer op 

Als ik de lotto won, zou ik mijn geld uitgeven aan op vakantie gaan 

De beste film die ik ooit al heb gezien is Belle en het beest 

Op mijn trouwfeest wil ik pizza eten 

Bovenop mijn bucketlist staat een wereldreis 

Als ik een uitvinder was, zou ik een lachmachine uitvinden om op ieders gezicht een lach te kunnen 

toveren! 

Mijn favoriete kampactiviteit is zangavond 

Als ik een superheld was zou dit mijn superkracht zijn: vliegen 

Als ik een dier was zou ik een marmotje willen zijn 

Hiervoor mogen ze mij ’s nachts altijd wakker bellen: lekker eten! 

Mijn levensmotto luidt als volgt: je bent leuker als je lacht! 

Als ik een wens mocht doen, zou ik wensen dat iedereen gelukkig is! 

  

Facebook, Instagram of Snapchat? Facebook 

Knappe beachboy, slimme snob of handige harry? Slimme snob 

Nooit meer chocolade of nooit meer kaas eten? Nooit meer chocolade 

Avondje uitgaan of avondje Netflix? Uitgaan! 

Meedoen aan De Mol of Temptation Island? Temptation Island (als presentatrice 😉) 
Eeuwig winter of eeuwig zomer? Zomer! 
Ochtendmens of avondmens? avondmens 

Zwart of wit? Wit  

  

Mijn boodschap aan mijn leden luidt als volgt: Plussieessss!! Samen gaan we er een onvoorstelbaar 

jaar van maken! En natuurlijk ook een nog onvoorstelbaarder buitenlands kamp!! 
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Mijn naam is Laure-Anne 

Maar ze noemen me ook wel LA en lollypop 

Mezelf in 3 woorden: oprecht, energiek, no-nonsense 

Lievelingskleur: rood  

Ik werd op 16 maart 1998 op de wereld gezet. 

Mijn KSA-carrière verliep tot nu toe als volgt: 2e jaar kwakjes, guppies, jippers, jim, sim, +16, leiding 

jippers, leiding SIM, leiding jippers en nu leiding +16 :))) 

Mijn hobby’s naast KSA zijn: lopen, tekenen, lezen,… 

Ik studeer kine en ben van plan later nog steeds dikke fun te zijn. 

Als ik  eender welk beroep mocht uitkiezen, zou ik puppyknuffelaar  worden. 

Ik haat muggen, koude, pessimisme 

Ik hou van KSA en stiekem ook wel een beetje van Milan (en van al mijn vriendinnen ook natuurlijk!!)  

Ik kan niet leven zonder vakantieeeee EN KSA EN mijn vrienden EN puppies  

Op café bestel ik Cola zero  

Met deze KSA-leidster zou ik wel eens van kleerkast willen wisselen: Beva 

Mijn allergrootste crush is Alison of courssssse 

Als ik het liedje Dancing queen  van ABBA hoor dan vlieg ik meteen de dansvloer op 

Als ik de lotto won, zou ik mijn geld uitgeven aan ons buitenlands kamp (en misschien ook een 

beetje sparen (en een puppy kopen)) 

De beste film die ik ooit al heb gezien is Parents Trap  

Op mijn trouwfeest wil ik tapas eten.  

Bovenop mijn bucketlist staat duiken in de Great Barrier Reef  

Als ik een uitvinder was, zou ik iets uitvinden om alle informatie in je hoofd te steken zonder dat je 

ervoor moet leren  

Mijn favoriete kampactiviteit is kampvuur!!  

Als ik een superheld was zou dit mijn superkracht zijn:  vliegen  

Als ik een dier was zou ik een puppy willen zijn 

Hiervoor mogen ze mij ’s nachts altijd wakker bellen: om op reis te vertrekken  

Mijn levensmotto luidt als volgt: Zorgen voor morgen! 

Als ik een wens mocht doen, zou ik wensen dat iedereen gelukkig is!!  

  

Facebook, Instagram of Snapchat? Instagram  

Knappe beachboy, slimme snob of handige harry? Knappe, slimme, handige Milan  

Nooit meer chocolade of nooit meer kaas eten? Nooit meer chocolade eten  

Avondje uitgaan of avondje Netflix? Middagje netflix, avondje uitgaan  

Meedoen aan De Mol of Temptation Island? De mol  

Eeuwig winter of eeuwig zomer? Eeuwig zomer!!!  

Ochtendmens of avondmens? Avondmens 

Zwart of wit? Zwart  

  

Mijn boodschap aan mijn leden luidt als volgt:  

Yoooo plusies, ik ben super blij dat ik samen met Eline de kans krijg om dit zalige jaar samen met 

jullie te beleven! Ik heb er alvast suuuuuper veel zin en ik hoop jullie ook! We gaan er het beste jaar 

ooit van maken!!! 

Love you alreadyyyy XOXO LA 
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Kwakjes 
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Guppies 
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Jippers 
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Jim 
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Zaterdag 15/09 van 14u-17u 

Vandaag gaan we aan het werk om onze eerste centjes voor het buitenlands kamp te 
verdienen.  
Op het einde van de vergadering kunnen we hopelijk alle ouders van onze lekkere 
zelfgemaakte koekjes bedienen. 

Vrijdag 21/09 – Zondag 23/09 : Weekend 

YESYES, het is al tijd voor ons super gezellige weekend!  
We zullen eens zien hoe goed iedereen elkaar al kent. 

Zaterdag 29/09: Thema-avond (waarschijnlijk rond 10u; het exacte uur volgt nog) 

Onze allereerste actieeee!!! 
Jullie gaan dat zeker weten allemaal super goed doen, 
en dat levert ongetwijfeld veel satisfactie. 
Op het einde van een geslaagde dag verdienen jullie vast en zeker nog een dikke zoen! 

Zaterdag 06/10 van 14u – 17u: Wafelverkoop 

Vandaag gaan we van deur tot deur wafeltjes verkopen, 
wij gaan zeker het meeste verdienen en zo op die prijs hopen! 

’S Avonds gaan we nog in werken op een feest in hangar 27, verder info volgt nog. 

Vrijdag 12/10: Barfeest 

Vanavond laten we onze dansbeentjes is lekker los gaan, 
maar natuurlijk staat werken hier nog steeds wel vooraan. 
Tijd voor ons eerste barfeestje!  

Zaterdag 20/10: Kaas en Wijn @ KSA Parsival 

Tijd om nog eens lekker te ontspannen! 
We schuiven onze benen onder tafel en laten ons verwennen door de Parsival mannen.  
Kaas, vlees of toch liever een kindermenu? 
Er is voor ieder wat wils, maar jammer genoeg geen chocoladefondue. 

Maandag 29/10 – Vrijdag 02/11: BKV 

Wie is er klaar voor een fantastische week helemaal in KSA-sfeer? 
Je zal zeker veel leren en wie weet ontmoet je wel een toffe pee(r)! 

Zaterdag 03/11 van 14u – 17u 

Vandaag gaan we weer eens gewoon een leuk KSA-spel spelen, 
deze vergadering kan ik jullie zeker aanbevelen! 

Zaterdag 10/11: Quiz (heel de dag; info volgt nog) 

Weet jij wat er vandaag te doen valt? 
Juist, vanavond wordt in ons lokaal een quiz geknald! 
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Zaterdag 17/11: Cinema KSA 

Vandaag mogen jullie komen genieten van een gezellige filmmiddagje in het lokaal, 
neem gerust een kussen of dekentje mee, zo lijkt het wel een heuse toneelzaal. 

Zaterdag 24/11 van 14u – 17u 

We spelen vandaag weer een leuk spel, 
jullie gaan strijden in een groots duel! 

Zaterdag 01/12 van 14u – 17u: Sint  

De Sint komt langs op KSA vandaag, 
Zijn jullie braaf geweest? 
Hopelijk horen wij van de Sint geen beklaag! 

Vrijdag 07/12: Avondspel 

Om jullie hersentjes even te laten ontspannen staan wij vanavond paraat met een rustig 
avondspel, 
wat we juist gaan doen zien jullie dan wel. 

Dinsdag 18/12: Kerstetentje & barfeest 

Om de vakantie goed in te zetten vieren we vanavond met z’n allen feest! 
Kom eerst genieten van een gezellig diner om daarna te dansen als een beest. 

Zooo dit was het al voor de eerste maandjes! Hopelijk hebben jullie er even veel zin in als 
wij! We gaan er een jaar van maken om nooit meer te vergeten!!! 
Dikke lebbers, Eline & LA 
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Babysittersclub   

Woehoew, de babysittersclub van KSA Molenveld 

staat ook dit jaar weer paraat om een oogje in 

het zeil te houden op onze allerliefste leden! 

Dit jaar hebben we in de aanbieding: Eva, 

Beva, Evac, Margot, Aux, Saar, Floor, Julie, 

Marie, Alison, Silke, Femke, Griet, Sofie, 

Hanne, Charlie, Laure-Anne of 

Laïs.  

Als je toevallig een babysit nodig 

hebt, twijfel dan niet om hen even 

te contacteren na een vergadering 

of kijk voor hun gegevens 

achteraan in deze blub. 
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Kalender   

Hieronder vinden jullie nog enkele 

belangrijke data voor de rest van het 

jaar. Info volgt later in het jaar. 

Wij kijken er alvast naar uit! 

★ 06/10 2018 

○ Wafelverkoop 

★ 30/03 2019 

○ EDM 

★ 29/06 2019 

○ Einduitstap 

★ 21/07 - 31/07 2019 

○ Kamp +12 

★ 24/07 - 31/07 2019 

○ Kamp -12 
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Gezocht  

Zoals jullie misschien wel weten kan KSA 

altijd enkele nieuwe spulletjes gebruiken. Dit 

zijn soms dingetjes die bij jullie thuis 

misschien gewoon in de weg staan of klaar 

staan om de vuilbak in te vliegen. Hieronder 

vindt u enkele dingen terug waar we op dit 

moment en/of doorheen het jaar nood aan 

hebben: 

★ Boiler op gas (max. 40cm breed)  

★ Opklapbare tafels  

★ Campingstoelen 

★ Stiften, potloden, balpennen,..  

★ (Muur)verf   

★ Echte verkleedkleren, kostuums,...  

★ Grote opbergdozen met deksel  

★ Elektrisch fornuis 

Heeft u toevallig één van deze dingen bij u 

thuis in de weg staan? Twijfel dan niet en 

neem het zeker eens mee naar de KSA of als het 

iets groter is laat het ons dan zeker weten 

zodat wij het kunnen komen ophalen. Indien u 

twijfelt of wij iets kunnen gebruiken, kan je 

het altijd eerst even vragen aan 

één van onze leidsters of zet 

het even in onze facebookgroep: 

KSA Molenveld. 
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Wist-je-datjes 
Wist je dat… 

- De kwakjes op kamp in bedden mochten slapen? 

- De kwakjes met 25 mee waren op kamp? 

- Wiske (guppies) denkt dat New York in Parijs ligt? 

- Nina en Juliette (guppies) kunnen beatboxen? 

- Sanne (jippers) op kamp zo lief was om zowel haar kussen en 
slaapzak uit te lenen? 

- alle jippers als kampactje "tegen de leiding op" deden en ze 

dat super goed deden? 

- Elena (jippers) twerkles heeft gegeven? 

- Elien (jippers) heel enthousiast pingpong balletjes uit een 

zakdoekendoos probeert te krijgen? 

- De Jippers een kei tof jaar tegemoet gaan? (Charlie leiding) 

- Heleen (jim) en Eva (leiding) jarig waren op kamp? 

- De jim nog veel moet leren op ééndaagse? 

- De jimmers hun eigen kampaandenken hebben gemaakt, namelijk 

bloemenkransen? 

- Heleen (jim) touche had op daguitstap en een telefoonnummer 

heeft gefixt? 

- De jim buiten sliep toen het plots keihard begon te regenen 

waardoor alles kletsnat was? 

- Moira (sim) jarig was op de jaarmarkt en ineens een taart 

cadeau heeft gekregen van haar nieuwe leiding?  

- De simmers hun eigen Instagram pagina hebben, waar ze tips 

kregen over hun nieuwe leiding?  

- De simleiding (Eva & Margot) hun simmertjes willen bedanken 

voor het fantastisch afgelopen jaar, want zonder hen zou het 

nooit hetzelfde zijn geweest?!  

- De +16 een super AWESOME buitenlands kamp heeft gehad?  

- De +16 in het Kroatisch kan zingen? 

- De +16 van dit jaar naar Montenegro gaat? 

- je de +16 kan inhuren zodat zij centjes kunnen verdienen voor 

hun buitenlands kamp? 

- Marie (leiding) haar voetbaltruitje altijd kwijt speelde op 

kamp?  

- Er dit jaar 9 nieuwe leiding is die met veel enthousiasme 

elke zaterdag voor jullie klaarstaan? 

- we Lotte en Loulou (oudleiding) super dankbaar zijn voor hun 

top enthousiasme bij KSA?  
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