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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! 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Kwakjes 

 
Ceuleers - Febe - Justine - Laïs - Floor 
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Mijn naam is: Justine 
Maar ze noemen me ook wel: Juju  
Mezelf in 3 woorden: Sociaal, volhardend en ambitieus 
Lievelingskleur: alle kleuren van de regenboog ;) 
Ik werd op 07/06/02  op de wereld gezet. 
Mijn KSA-carrière verliep tot nu toe als volgt: sim en +16 
Mijn hobby’s naast KSA zijn: eten en shoppen 
Ik studeer binnenkort  Moderne Talen Wetenschappen en ben van plan later criminoloog 
te worden. 
Ik wil later 2 kinderen. 
Als ik eender welk beroep mocht uitkiezen, zou ik stewardess worden. 
Ik haat: ziek zijn  
Ik hou van: KSA, eten en reizen 
Ik kan niet leven zonder: vriendinnen 
Op café bestel ik: appelsap 
Favoriete chocolade smaak: praliné 
Met deze KSA-leidster zou ik wel eens van kleerkast willen wisselen: Fleur 
Mijn allergrootste crush is: jonge Leonardo Dicaprio  
Als ik de lotto won, zou ik mijn geld uitgeven aan: mijn familie en goede doelen 
De beste film die ik ooit al heb gezien is: alle Disney films 
Op mijn trouwfeest wil ik chinees en kaastaart eten 
Bovenop mijn bucketlist staat: zoveel mogelijk landen bezocht te hebben 
Mijn favoriete kampactiviteit is: kampvuur 
Als ik een superheld was zou dit mijn superkracht zijn: kunnen teleporteren 
Als ik een dier was zou ik een trekvogel  zijn  
Hiervoor mogen ze mij ’s nachts altijd wakker bellen: een lekkere pizza 
Mijn levensmotto luidt als volgt: Na regen komt zonneschijn 
Als ik een wens mocht doen, zou ik wensen dat: ik een wereldreis kon maken 
  
Facebook, Instagram of Snapchat? Instagram 
Knappe beachboy, slimme snob of handige harry? Knappe beachboy 
Avondje uitgaan of avondje Netflix? avondje uitgaan 
Hondenmens of kattenmens? Hondenmens 
Citytrip, strandvakantie of avontuurlijke vakantie?  Avontuurlijke vakantie 
Ochtendmens of avondmens? Avondmens 
Wandelen of fietsen? Fietsen 
 
  
Mijn boodschap aan mijn leden luidt als volgt:  Liefste kwakjes, dit jaar wordt een super 
tof jaar met de leukste spelletjes en de gekste leiding. Ik heb er al zin in!! 
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Mijn naam is: Floor de Geus 
Maar ze noemen me ook wel: Floor 
Mezelf in 3 woorden: optimistisch, doorzetter, lachen 
Lievelingskleur: babyblauw 
Ik werd op 06/03/2001 op de wereld gezet. 
Mijn KSA-carrière verliep tot nu toe als volgt: kwakjes, superkwakjes, guppies, jippers, 
jim, sim, +16, 2x kwakjesleiding <3 
Mijn hobby’s naast KSA zijn: accordeon spelen 
Ik studeer pedagogische wetenschappen en ben van plan later pedagoge te worden. 
Ik wil later 3 of 4 kinderen. 
Als ik eender welk beroep mocht uitkiezen, zou ik  B&B uitbaatster worden 
Ik haat: arrogante mensen, muggen 
Ik hou van: op avontuur gaan met mijn vrienden, goeie muziek 
Ik kan niet leven zonder: mijn vrienden !!!! 
Op café bestel ik: limonade 
Favoriete chocolade smaak: karamel zeezout 
Met deze KSA-leidster zou ik wel eens van kleerkast willen wisselen: Laïs 
Mijn allergrootste crush is: Shawn mendes 
Als ik de lotto won, zou ik mijn geld uitgeven aan: reizen en daarna organisatie in 
buitenland opstarten 
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: rijbewijs halen :)) wild everzwijn spotten, kanotocht in 
Zweden 
Mijn favoriete kampactiviteit is: koude plat 
Als ik een superheld was zou dit mijn superkracht zijn: iedereen blij maken 
Als ik een dier was ik een dwerggeit 
Hiervoor mogen ze mij ’s nachts altijd wakker bellen: om muziek te maken met een 
bekende artiest 
Mijn levensmotto luidt als volgt: leef iedere dag alsof het je laatste is 
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 beachboy 
Avondje uitgaan of avondje Netflix? Avondje uitgaan 
Hondenmens of kattenmens? hondenmens 
Citytrip, strandvakantie of avontuurlijke vakantie? Strandvakantie 
Ochtendmens of avondmens? AVONDMENS!!! 
Wandelen of fietsen? Fietsen 
 
  
Mijn boodschap aan mijn leden luidt als volgt:  
Lieve kwakjes we gaan dit jaar veeeel samen spelen, lachen, zingen, vriendjes maken… we 
gaan er een TOP jaar van maken !!!!! 
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Kusjes en knuffels 
 
Mijn naam is: Febe 
Maar ze noemen me ook wel: Fiebs 
Mezelf in 3 woorden: vrolijk, doorzetter, ongeduldig 
Lievelingskleur: okergeel 
Ik werd op 05/02/2002  op de wereld gezet. 
Mijn KSA-carrière verliep tot nu toe als volgt: sim, +16 en ik begin nu aan mijn 1e jaar 
leiding aan de kwakjes! 
Mijn hobby’s naast KSA zijn: drummen, dansen en orkest 
Ik studeer humane wetenschappen en ben van plan later geen idee te worden. 
Ik wil later 3 of 4 kinderen. 
Als ik eender welk beroep mocht uitkiezen, zou ik artiest worden. 
Ik haat: de godsdienstlessen van meneer Weekers 
Ik hou van: dansen, muziek luisteren, series/films kijken, op reis gaan, mijn vrienden en 
KSA natuurlijk! 
Ik kan niet leven zonder: mijn gezin 
Op café bestel ik: home made ice tea 
Favoriete chocolade smaak: pure chocolade 
Met deze KSA-leidster zou ik wel eens van kleerkast willen wisselen: Laïs 
Mijn allergrootste crush is: Dylan O’ Brien 
Als ik de lotto won, zou ik mijn geld uitgeven aan: een goed doel, concerten en festivals 
De beste film die ik ooit al heb gezien is:  Harry Potter en Inception 
Op mijn trouwfeest wil ik crème brulée eten 
Bovenop mijn bucketlist staat: naar Japan gaan,  Naar een concert van BTS en 
Seventeen gaan, zelf een concert geven. 
Mijn favoriete kampactiviteit is: kampvuur 
Als ik een superheld was zou dit mijn superkracht zijn: teleportatie 
Als ik een dier was ik een panda zijn  
Hiervoor mogen ze mij ’s nachts altijd wakker bellen: om naar de sterren te gaan kijken 
Mijn levensmotto luidt als volgt: c’est la vie. (het is wat het is) 
Als ik een wens mocht doen, zou ik wensen dat: ik 100 wensen mag doen 
  
Facebook, Instagram of Snapchat? instagram 
Knappe beachboy, slimme snob of handige harry? Knappe beachboy 
Avondje uitgaan of avondje Netflix? allebei 
Hondenmens of kattenmens? Geen van beide 
Citytrip, strandvakantie of avontuurlijke vakantie? Citytrip 
Ochtendmens of avondmens? avondmens 
Wandelen of fietsen? wandelen 
 
  
Mijn boodschap aan mijn leden luidt als volgt:  dag lieve leden!! Ik heb er al kei veel zin 
in om er een fantastisch leuk jaar van te maken met jullie! Xxx Febe 
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Mijn naam is: Margot Ceuleers 
Maar ze noemen me ook wel: Ceuleers 
Mezelf in 3 woorden: Levensgenieter (Is 1 woord ook goed?) 
Lievelingskleur: Muntgroen 
Ik werd op 13 Maart 2001 op de wereld gezet. 
Mijn KSA-carrière verliep tot nu toe als volgt: +16 en leiding van de allerliefste 
guppies :) 
Mijn hobby’s naast KSA zijn: Onozel doen en plezier maken met vriendinnen  
Ik studeer Interieurvormgeving en ben van plan later interieurarchitecte te worden. 
Ik wil later 2 kindjes 
Als ik eender welk beroep mocht uitkiezen, zou ik gelukskoekjesschrijver willen 
worden. 
Ik haat: Oude mensen die op zondag naar de winkel komen en zagen dat het te traag 
gaat 
Ik hou van: De late-nighttalks met mijn zus 
Ik kan niet leven zonder: Mijn koffietje smorgens 
Op café bestel ik: waar ik die dag zin in heb  
Favoriete chocolade smaak: Puur!! 
Met deze KSA-leidster zou ik wel eens van kleerkast willen wisselen: Beva 
Mijn allergrootste crush is: Begint met Mar en eindigd op nix 
Als ik de lotto won, zou ik mijn geld uitgeven aan: Veel vakantiesss 
De beste film die ik ooit al heb gezien is: Love Rosie 
Op mijn trouwfeest wil ik chinees eten 
Bovenop mijn bucketlist staat: Op 1 dag de zon zien opkomen en onder gaan 
Mijn favoriete kampactiviteit is: Help! Ik kan er geen kiezen.. 
Als ik een superheld was zou dit mijn superkracht zijn: Gedachtenlezen 
Als ik een dier was was ik: een kat 
Hiervoor mogen ze mij ’s nachts altijd wakker bellen: Een feestje natuurlijk :) 
Mijn levensmotto luidt als volgt: Geniet nooit met mate! 
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? Handige beachboy?! 
Avondje uitgaan of avondje Netflix? Avondje uitgaan 
Hondenmens of kattenmens? Kattenmens 
Citytrip, strandvakantie of avontuurlijke vakantie? Een citytrip natuurlijk! 
Ochtendmens of avondmens? Avondmens 
Wandelen of fietsen? Wandelen 
 
  
Mijn boodschap aan mijn leden luidt als volgt:  
Allerliefste kwakjes, zijn jullie klaar voor een jaartje plezier? Dan is de beste 
leidingploeg hier! :))  
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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 druk bezig 
Lievelingskleur: rood  
Ik werd op 25 juni 2001 op de wereld gezet. 
Mijn KSA-carrière verliep tot nu toe als volgt: 8 jaar als lid, nu 2e jaar leiding 
Mijn hobby’s naast KSA zijn: Fotografie, reizen en werken in ’t café 
Ik studeer audiovisuele media en ben van plan later content creator te worden. 
Ik wil later 3  kinderen. 
Als ik eender welk beroep mocht uitkiezen, zou ik piloot of weddingplanner worden. 
Ik haat: ziek zijn 
Ik hou van: de zon, goeie muziek op de goeie moment en mooie momenten met mijn 
vriendinnen 
Ik kan niet leven zonder: mijn KSA-vriendinnetjes ♥♥♥ 
Op café bestel ik: een plat watertje aub 
Favoriete chocolade smaak: melkchocolade met nootjes 
Met deze KSA-leidster zou ik wel eens van kleerkast willen wisselen: Beva 
Mijn allergrootste crush is: Harry Styles 
Als ik de lotto won, zou ik mijn geld uitgeven aan: het Amazonewoud te redden 
De beste film die ik ooit al heb gezien is: Bohemian Rhapsody 
Op mijn trouwfeest wil ik guacamole eten 
Mijn favoriete kampactiviteit is: love stories 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 een online test van de Flair  
Hiervoor mogen ze mij ’s nachts altijd wakker bellen: voor een impulsief avontuur 
Mijn levensmotto luidt als volgt: grenzen zijn er om ze te verleggen 
Als ik een wens mocht doen, zou ik wensen dat: dat de mooie momenten langer mogen 
duren en iedereen gelukkig is 
  
Facebook, Instagram of Snapchat? Instagram 
Knappe beachboy, slimme snob of handige harry? knappe Harry, mag dat ook??  
Avondje uitgaan of avondje Netflix? avondje uitgaan 
Hondenmens of kattenmens? hondenmens 
Citytrip, strandvakantie of avontuurlijke vakantie? avontuurlijke vakantie 
Ochtendmens of avondmens? ochtendmens 
Wandelen of fietsen? fietsen 
 
  
Mijn boodschap aan mijn leden luidt als volgt: Schatjes van patatjes hou jullie klaar voor 
een onvergetelijk jaar, want het beloofd super leuk te worden! Wij kijken er al ongelofelijk 
hard naar uit!!! ♥♥♥ 
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Guppies 

 
Femke - Eline - Fleur - Sofie - Astrid 
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Mijn naam is: Femke 
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 (weet ik nog niet) te worden. 
Ik wil later 2 kinderen. 
Als ik eender welk beroep mocht uitkiezen, zou ik waterglijbaantester worden. 
Ik haat: opstaan 
Ik hou van: op vakantie gaan 
Ik kan niet leven zonder: lekker eten 
Op café bestel ik: een gin-tonic 
Favoriete chocolade smaak: PUUR 
Met deze KSA-leidster zou ik wel eens van kleerkast willen wisselen: Ceuleers 
Mijn allergrootste crush is: Martin Garrix 
Als ik de lotto won, zou ik mijn geld uitgeven aan: eten, een jacht, een groot feest en 
reizen 
De beste film die ik ooit al heb gezien is: Burlesque 
Op mijn trouwfeest wil ik heeeeeel veeel eten 
Bovenop mijn bucketlist staat: een helikoptervlucht boven Antarctica 
Mijn favoriete kampactiviteit is: zangavond 
Als ik een superheld was zou dit mijn superkracht zijn: ik zou absoluut willen vliegen! 
Als ik een dier was ik een rode panda zijn  
Hiervoor mogen ze mij ’s nachts altijd wakker bellen: een verrassingsfeest 
Mijn levensmotto luidt als volgt: Hoe meer zielen, hoe meer vreugd 
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 
Avondje uitgaan of avondje Netflix? Avondje uitgaan 
Hondenmens of kattenmens? Vast en zeker een kattenmens! 
Citytrip, strandvakantie of avontuurlijke vakantie? Citytrip 
Ochtendmens of avondmens? Avondmens 
Wandelen of fietsen? Fietsen 
 
  
Mijn boodschap aan mijn leden luidt als volgt:  
We maken er samen weer een topjaar van! 
 
 
Mijn naam is Eline Verhaegen 
Maar ze noemen me ook wel Eline 
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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! 
Eeuwig winter of eeuwig zomer? Zomer! 
Ochtendmens of avondmens? avondmens 
 
 
Mijn boodschap aan mijn leden luidt als volgt: Guppieessss!! Samen gaan we er een 
onvoorstelbaar jaar van maken!  

 
 

Mijn naam is: Fleur  

12 



Maar ze noemen me ook wel: 
Mezelf in 3 woorden: vrolijk, enthousiast en energiek 
Lievelingskleur: blauw 
Ik werd op 14/07/2003 op de wereld gezet. 
Mijn KSA-carrière verliep tot nu toe als volgt: kwakjes tot leiding 
Mijn hobby’s naast KSA zijn: hockey 
Ik studeer economie moderne talen en ben van plan later mama te worden. 
Ik wil later 2 of 3 kinderen. 
Als ik eender welk beroep mocht uitkiezen, zou ik astronaut worden. 
Ik haat: ruzie 
Ik hou van: mijn vrienden en familie 
Ik kan niet leven zonder: films 
Op café bestel ik: cola zero 
Favoriete chocolade smaak: pure chocolade 
Met deze KSA-leidster zou ik wel eens van kleerkast willen wisselen: Justine 
Mijn allergrootste crush is: Timothée Chalamet 
Als ik de lotto won, zou ik mijn geld uitgeven aan: een mooi huis voor later 
De beste film die ik ooit al heb gezien is: LOL 
Op mijn trouwfeest wil ik sushi eten 
Bovenop mijn bucketlist staat: skydiven 
Mijn favoriete kampactiviteit is: 20 minuten spel 
Als ik een superheld was zou dit mijn superkracht zijn: vliegen 
Als ik een dier was ik een dolfijn zijn  
Hiervoor mogen ze mij ’s nachts altijd wakker bellen: lekker eten 
Mijn levensmotto luidt als volgt: why be moody when you can shake your booty? 
Als ik een wens mocht doen, zou ik wensen dat: 
Iedereen gelukkig is 
  
Facebook, Instagram of Snapchat? Snapchat 
Knappe beachboy, slimme snob of handige harry? Knappe beachboy 
Avondje uitgaan of avondje Netflix? Avondje Netflix 
Hondenmens of kattenmens? Kattenmens 
Citytrip, strandvakantie of avontuurlijke vakantie? Strandvakantie 
Ochtendmens of avondmens? Ochtendmens 
Wandelen of fietsen? Fietsen 
 
  
Mijn boodschap aan mijn leden luidt als volgt:  
Allerliefste guppies, we gaan er een suuuper leuk jaar van maken en hopelijk hebben jullie 
er evenveel zin in als ik! :)) 
 

 
Mijn naam is: Astrid Peeters 
Maar ze noemen me ook wel: strid 
Mezelf in 3 woorden: extreem veel krullen 
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Lievelingskleur: rood 
Ik werd op 29/11/2002 op de wereld gezet. 
Mijn KSA-carrière verliep tot nu toe als volgt: Jim tot leiding 
Mijn hobby’s naast KSA zijn:  
Ik studeer Wetenschappen Wiskunde en ben van plan later  te worden ¿? 
Ik wil later 2 kinderen. 
Als ik eender welk beroep mocht uitkiezen, zou ik worden een mega beroemde popster. 
Ik haat: ruzie 
Ik hou van: lekker eten 
Ik kan niet leven zonder: wc-papier 
Op café bestel ik: Ne cola 
Favoriete chocolade smaak: puur 
Met deze KSA-leidster zou ik wel eens van kleerkast willen wisselen: Beva 
Mijn allergrootste crush is: Ryan Gosling 
Als ik de lotto won, zou ik mijn geld uitgeven aan: mijn wereldreis 
De beste film die ik ooit al heb gezien is: Meet Joe Black 
Op mijn trouwfeest wil ik veggie eten 
Bovenop mijn bucketlist staat: wereldreis  
Mijn favoriete kampactiviteit is: 20 minuten spel 
Als ik een superheld was zou dit mijn superkracht zijn: vliegen 
Als ik een dier was ik een tijger 
Hiervoor mogen ze mij ’s nachts altijd wakker bellen: regenboog, zonsverduistering, 
zonsondergang, ... ;) 
Mijn levensmotto luidt als volgt: think, be and act ECO. 
Als ik een wens mocht doen, zou ik wensen dat: ik nog een wens mocht doen 
  
Facebook, Instagram of Snapchat? Instagram  
Knappe beachboy, slimme snob of handige harry? handige Harry  
Avondje uitgaan of avondje Netflix? Uitgaan 
Hondenmens of kattenmens? Kattenmens 
Citytrip, strandvakantie of avontuurlijke vakantie? Avontuurlijke vakantie 
Ochtendmens of avondmens? Avondmens 
Wandelen of fietsen? Fietsen 
 
  
Mijn boodschap aan mijn leden luidt als volgt: 
Liefste guppies, ik heb er alvast heeeeeeeel veel zin in! Jullie ook?! 
 
 
 
 
 
 
Mijn naam is: Sofie Meulders 
Maar ze noemen me ook wel: Sof, fie 
Mezelf in 3 woorden: Sociaal, open, enthousiast 
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Lievelingskleur: roos en geel 
Ik werd op 11/11/1999  op de wereld gezet. 
Mijn KSA-carrière verliep tot nu toe als volgt: van kwakje tot +16, leiding kwakjes, leiding 
guppies, leiding jim, leiding guppies. 
Mijn hobby’s naast KSA zijn: films kijken 
Ik studeer orthopedagogie en ben van plan later geen idee te worden. 
Ik wil later 2 kinderen. 
Als ik eender welk beroep mocht uitkiezen, zou ik een top chef worden. 
Ik haat: wakker worden door een wekker 
Ik hou van: reizen, lekker eten, met familie en vrienden leuke dingen doen 
Ik kan niet leven zonder: familie en vrienden 😊  
Op café bestel ik: ice tea 
Favoriete chocolade smaak: melk chocolade 
Met deze KSA-leidster zou ik wel eens van kleerkast willen wisselen: Femke 
Mijn allergrootste crush is: Leonardo Dicaprio  
Als ik de lotto won, zou ik mijn geld uitgeven aan: een groot huis, veel reizen 
De beste film die ik ooit al heb gezien is:  kan ik niet goed kiezen 
Op mijn trouwfeest wil ik pasta eten 
Bovenop mijn bucketlist staat: uit een vliegtuig springen 
Mijn favoriete kampactiviteit is: zangavond en koude plat 
Als ik een superheld was zou dit mijn superkracht zijn: vliegen 
Als ik een dier was ik een vogel zijn  
Hiervoor mogen ze mij ’s nachts altijd wakker bellen: een leuke roddel 😊 
Mijn levensmotto luidt als volgt: het leven is één groot feest, je moet alleen zelf de 
slingers ophangen! 
Als ik een wens mocht doen, zou ik wensen dat: dat iedereen gelukkig was 
  
Facebook, Instagram of Snapchat? instagram 
Knappe beachboy, slimme snob of handige harry? Handige harry 
Avondje uitgaan of avondje Netflix? beiden 
Hondenmens of kattenmens? Geen van beiden 
Citytrip, strandvakantie of avontuurlijke vakantie? Citytrip 
Ochtendmens of avondmens? avondmens 
Wandelen of fietsen? fietsen 
 
  
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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Jippers 

 
Julie - Marie - Griet - Silke - Saar 
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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 10/10/01  op de wereld gezet. 
Mijn KSA-carrière verliep tot nu toe als volgt: kwakjes, superkwakjes, guppies, jippers (2 
jaar), jim (2 jaar), sim (2 jaar), +16, ik begin nu aan mijn tweede jaar leiding. 
Mijn hobby’s naast KSA zijn: soms eens gaan sporten en afspreken met vriendinnen 
Ik studeer geneeskunde en ben van plan later dokter te worden. 
Ik wil later 2 kinderen. 
Als ik eender welk beroep mocht uitkiezen, zou ik rechercheur worden. 
Ik haat: wormen 
Ik hou van: eten, KSA, met vriendinnen afspreken en reizen 
Ik kan niet leven zonder: mijn kat Toulouse <3 
Op café bestel ik: cola zero  
Favoriete chocolade smaak: wit of puur 
Met deze KSA-leidster zou ik wel eens van kleerkast willen wisselen: Laïs 
Mijn allergrootste crush is: Leonardo Dicaprio maar dan wel de jongere versie 
Als ik de lotto won, zou ik mijn geld uitgeven aan: reizen en kleren 
De beste film die ik ooit al heb gezien is:  Titanic 
Op mijn trouwfeest wil ik pizza eten 
Bovenop mijn bucketlist staat: nog veel verre reizen maken 
Mijn favoriete kampactiviteit is: kampvuur en zangavond 
Als ik een superheld was zou dit mijn superkracht zijn: teleportatie 
Als ik een dier was ik een poes zijn  
Hiervoor mogen ze mij ’s nachts altijd wakker bellen: om op reis te vertrekken 
Mijn levensmotto luidt als volgt: geniet nooit met mate 
Als ik een wens mocht doen, zou ik wensen dat: ons klimaat weer herstelt 
  
Facebook, Instagram of Snapchat? snapchat 
Knappe beachboy, slimme snob of handige harry? een combinatie van alle drie ;)  
Avondje uitgaan of avondje Netflix? beiden 
Hondenmens of kattenmens? kattenmens 
Citytrip, strandvakantie of avontuurlijke vakantie? citytrip 
Ochtendmens of avondmens? avondmens 
Wandelen of fietsen? fietsen 
 
  
Mijn boodschap aan mijn leden luidt als volgt:  Liefste Jippers, laten we er samen een 
topjaar van maken!! Waar we veel nieuwe spelletjes spelen en vriendinnetjes maken :) 
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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 

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!!!!!!!! 

 
 

 

 

Mijn naam is: Griet 
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Maar ze noemen me ook wel: Grietje 
Mezelf in 3 woorden:  Enthousiast, geëngageerd, goedlachs 
Lievelingskleur: Rood en blauw; 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 in 2005 tot 4de jaar 
leiding 
Mijn hobby’s naast KSA zijn: Rope-skipping, muziek 
Ik studeer kinesitherapie  en ben van plan later osteopaat te worden. 
Ik wil later gelukkige  kinderen. 
Als ik eender welk beroep mocht uitkiezen, zou ik neurochirurg  worden. 
Ik haat: kindjes die ruzie maken 
Ik hou van: leuke spelletjes spelen 
Ik kan niet leven zonder: KSA 
Op café bestel ik: een verse muntthee 
Favoriete chocolade smaak: witte chocolade (met gepofte rijst of cuberdons) 
Als ik de lotto won, zou ik mijn geld uitgeven aan: een goed doel 
De beste film die ik ooit al heb gezien is: Beautiful boy 
Op mijn trouwfeest wil ik sushi eten 
Bovenop mijn bucketlist staat: een luchtballonvaart maken en mijn dubbelganger 
ontmoeten 
Mijn favoriete kampactiviteit is: daguitstap 
Als ik een superheld was zou dit mijn superkracht zijn: koppeltjes maken zoals cupido 
Als ik een dier was ik een kat zijn  
Hiervoor mogen ze mij ’s nachts altijd wakker bellen: koekjes, ijs, een warme knuffel 
Mijn levensmotto luidt als volgt: We lachen en we laten. 
Als ik een wens mocht doen, zou ik wensen dat: ik voor altijd jong kon blijven op KSA! 
  
Facebook, Instagram of Snapchat? Facebook 
Knappe beachboy, slimme snob of handige harry?  Handige harry 
Avondje uitgaan of avondje Netflix? avondje gezellig in de zetel (maar dan met tv) 
Hondenmens of kattenmens? 100% kattenmens 
Citytrip, strandvakantie of avontuurlijke vakantie? een goede afwisseling  
Ochtendmens of avondmens? avondmens 
Wandelen of fietsen? fietsen 
 
  
Mijn boodschap aan mijn leden luidt als volgt:  
Allerliefste jippers, 2 jaar geleden kregen jullie ook leiding van Silke en mij. Wij vonden jullie 
zo’n super leden dat we besloten het dit jaar nog eens dubbel zo leuk, avontuurlijk en cool te 
maken samen met 3 supertoffe andere leiding! Jullie zijn ondertussen ook geen guppies 
meer, maar wel stoere jippers. We gaan er dit jaar helemaal tegenaan en we gaan pret 
beleven als nooit tevoren, bereid jullie voor! 
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Mijn naam is: Silke 
Maar ze noemen me ook wel: Sil, Sillie, Silliewilliewonka 
Mezelf in 3 woorden: Gek, ambitieus, doelgericht 
Lievelingskleur: groen 
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 
Mijn hobby’s naast KSA zijn: rope skipping 
Ik studeer Handelswetenschappen en ben van plan later business woman te worden. 
Ik wil later 3 kinderen. 
Als ik eender welk beroep mocht uitkiezen, zou ik astronaut worden. 
Ik haat: valiezen in- en uitpakken, regen 
Ik hou van: een prachtige sterrenhemel, veeeel zon en mijn kat 
Ik kan niet leven zonder: zalf tegen de muggenbeten 
Op café bestel ik: ice tea  
Favoriete chocolade smaak: pure Toblerone  
Met deze KSA-leidster zou ik wel eens van kleerkast willen wisselen: Laïs 
Mijn allergrootste crush is: Philippe Leblond 
Als ik de lotto won, zou ik mijn geld uitgeven aan: een wereldreis en een mooi huis 
De beste film die ik ooit al heb gezien is: alle Harry Potter films!!! 
Op mijn trouwfeest wil ik echte Belgische frietjes met mayonaise eten 
Bovenop mijn bucketlist staat: op safari gaan 
Mijn favoriete kampactiviteit is: KOUDE PLAT en zangavond 
Als ik een superheld was zou dit mijn superkracht zijn: vliegen 
Als ik een dier was zou ik een vos zijn  
Hiervoor mogen ze mij ’s nachts altijd wakker bellen: een prachtige sterrenhemel/maan 
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 alles kan doen wat ik wil 
  
Facebook, Instagram of Snapchat? Instagram 
Knappe beachboy, slimme snob of handige harry? Knappe beachboy 
Avondje uitgaan of avondje Netflix? Avondje uitgaan 
Hondenmens of kattenmens? Kattenmens 
Citytrip, strandvakantie of avontuurlijke vakantie? Avontuurlijke vakantie 
Ochtendmens of avondmens? Avondmens 
Wandelen of fietsen? Fietsen  
 
  
Mijn boodschap aan mijn leden luidt als volgt: Helaas kan ik er het eerste semester niet 
bij zijn, maar vanaf januari maken we er elke week een DIK feestje van!!! Ik kijk er 
ongelofelijk hard naar uit! Tot snel lieve jippertjes xxx 
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Mijn naam is: Saar 

Maar ze noemen me ook wel: / 

Mezelf in 3 woorden: sociaal , gek , goedlachs  

Lievelingskleur: rood 

Ik werd op 20/04/2001  op de wereld gezet. 

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

Mijn hobby’s naast KSA zijn: eten, shoppen en netflix kijken :) 

Ik studeer binnenkort orthopedagogie en ben van plan later geen idee te worden. 

Ik wil later 2 kinderen. 

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

Ik haat: trage wifi  

Ik hou van: KSA, eten, dansen en met vrienden zijn  

Ik kan niet leven zonder: mijn KSA-vriendinnen 

Op café bestel ik: cola  

Favoriete chocolade smaak: melk met caramel (milka)  

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

Mijn allergrootste crush is: Dylan O’Brien  

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

De beste film die ik ooit al heb gezien is: al de film die ik gezien heb  

Op mijn trouwfeest wil ik tapas  eten 

Bovenop mijn bucketlist staat: reizen naar Thailand , jungle tocht doen  

Mijn favoriete kampactiviteit is: eten en vettigspel  

Als ik een superheld was zou dit mijn superkracht zijn: in de toekomst kijken  

Als ik een dier was zou ik een hondje  zijn  

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

Mijn levensmotto luidt als volgt: ik leef van dag op dag  

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 , knappe harry  

Avondje uitgaan of avondje Netflix? kan niet kiezen  

Hondenmens of kattenmens? beide  

Citytrip, strandvakantie of avontuurlijke vakantie? strandvakantie 

Ochtendmens of avondmens? beide  

Wandelen of fietsen? wandelen  

Mijn boodschap aan mijn leden luidt als volgt:  liefste Jippertjes , ik kijk ontzettend hard uit naar 
ons jaartje samen. We gaan er samen een super leuk jaar van maken en vooral ons super goed 
amuseren 😊 XXXXXXX  
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Jim 

 
Evac - Enid - Beva 
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Mijn naam is: Enid 
Maar ze noemen me ook wel: Eend 
Mezelf in 3 woorden:, Klein, Enthousiast, Flapuit 
Lievelingskleur: Blauw 
Ik werd op 30/12/02  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: Zingen en piano spelen 
Ik studeer wetenschappen wiskunde 6 en ben van plan later ??? te worden. 
Ik wil later 4 kinderen. 
Als ik eender welk beroep mocht uitkiezen, zou ik bakker worden. 
Ik haat: buikpijn krijgen door protjes in te houden 
Ik hou van: Muzieeeek 
Ik kan niet leven zonder: mijn familie en mijn vriendjessss 
Op café bestel ik: ice tea peach 
Favoriete chocolade smaak: Melkchocolade met oreo 
Met deze KSA-leidster zou ik wel eens van kleerkast willen wisselen: Alison 
Mijn allergrootste crush is: Ryan Gosling 
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 ribbetjes eten 
Bovenop mijn bucketlist staat: Skydiven 
Mijn favoriete kampactiviteit is: Zangavond 
Als ik een superheld was zou dit mijn superkracht zijn: Onzichtbaar worden 
Als ik een dier was ik een Merel zijn  
Hiervoor mogen ze mij ’s nachts altijd wakker bellen: Een heel goed verrassingsfeestje 
Mijn levensmotto luidt als volgt: Hoe vettiger, hoe prettiger! 
Als ik een wens mocht doen, zou ik wensen dat: ik gratis met mijn vrienden overal 
naartoe mocht reizen 
  
Facebook, Instagram of Snapchat? instagram 
Knappe beachboy, slimme snob of handige harry? Handige harry 
Avondje uitgaan of avondje Netflix? avondje netflix 
Hondenmens of kattenmens? hondenmens 
Citytrip, strandvakantie of avontuurlijke vakantie? strandvakantie 
Ochtendmens of avondmens? avondmens 
Wandelen of fietsen? wandelen 
 
  
Mijn boodschap aan mijn leden luidt als volgt:  Ik ben er zeker van da dit een topjaar 
wordt om nooit meer te vergeten! 
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Mijn naam is Eva 
Maar ze noemen me ook wel Evac   
Mezelf in 3 woorden: Vrolijk, levensgenieter, koppig 
Lievelingskleur: 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 –  
jipper leiding – jim leiding 
Mijn hobby’s naast KSA zijn: Boksen  
Ik studeer handelswetenschappen  en ben van plan later nog geeeen idee te worden. 
Ik wil later 2 kinderen 
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 green 
Favoriete chocoladesmaak: melkchocolade  
Met deze KSA-leidster zou ik wel eens van kleerkast willen wisselen: Jups 
Mijn allergrootste crush is Leonardo DiCaprio 
Als ik de lotto won, zou ik mijn geld uitgeven aan: Een wereldreis! 
De beste film die ik ooit al heb gezien is Five feet apart  
Op mijn trouwfeest wil ik sushi eten 
Bovenop mijn bucketlist staat: skydiven 
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 is 
  
Facebook, Instagram of Snapchat? Instagram  
Knappe beachboy, slimme snob of handige harry? Knappe beachboy 
Avondje uitgaan of avondje Netflix? Avondje uitgaan 
Hondenmens of kattenmens? Kattenmens 
Citytrip, strandvakantie of avontuurlijke vakantie? Strandvakantie 
Ochtendmens of avondmens? Sooowiso avondmens! 
Wandelen of fietsen? Fietsen 
  
Mijn boodschap aan mijn leden luidt als volgt: We gaan er weer een TOP jaar van 
maken!!!! 
 

 

 

 

 

 

Mijn naam is: Eva 
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Maar ze noemen me ook wel: Beva 
Mezelf in 3 woorden: positief, enthousiast, betrouwbaar 
Lievelingskleur: oranje 
Ik werd op 05/11/01  op de wereld gezet. 
Mijn KSA-carrière verliep tot nu toe als volgt: kwakjes, superkwakjes, guppies, jippers, 
jim, sim, +16, leiding 
Mijn hobby’s naast KSA zijn: eten, haken, shoppen en netflix kijken 
Ik studeer binnenkort milieu- en preventiemanagement en ben van plan later geen idee te 
worden. 
Ik wil later 2 kinderen. 
Als ik eender welk beroep mocht uitkiezen, zou ik piloot worden. 
Ik haat: honger hebben en even getallen 
Ik hou van: KSA, eten, mijn 2 katten en verrassingen  
Ik kan niet leven zonder: mijn KSA-vriendinnetjes 
Op café bestel ik: plat water 
Favoriete chocolade smaak: praliné 
Met deze KSA-leidster zou ik wel eens van kleerkast willen wisselen: Julie 
Mijn allergrootste crush is: Martin Garrix 
Als ik de lotto won, zou ik mijn geld uitgeven aan: mensen gelukkig maken  
De beste film die ik ooit al heb gezien is: Heartbeat 
Op mijn trouwfeest wil ik zoete aardappelfrietjes eten 
Bovenop mijn bucketlist staat: naar een concert van James Blunt gaan 
Mijn favoriete kampactiviteit is: vettig spel en kampvuur 
Als ik een superheld was zou dit mijn superkracht zijn: in de tijd reizen 
Als ik een dier was zou ik een lieveheersbeestje zijn  
Hiervoor mogen ze mij ’s nachts altijd wakker bellen: vriendinnen in nood 
Mijn levensmotto luidt als volgt: We zien wel 
Als ik een wens mocht doen, zou ik wensen dat: ik 10 wensen mocht doen 
  
Facebook, Instagram of Snapchat? instagram 
Knappe beachboy, slimme snob of handige harry? knappe, slimme, handige beachboy 
Avondje uitgaan of avondje Netflix? beiden 
Hondenmens of kattenmens? kattenmens 
Citytrip, strandvakantie of avontuurlijke vakantie? strandvakantie 
Ochtendmens of avondmens? ochtendmens 
Wandelen of fietsen? wandelen  
 
  
Mijn boodschap aan mijn leden luidt als volgt:  Liefste Jimmies, Enid, Evac en ik hebben 
ZO veel zin om er een onvergetelijk, spetterend en legendarisch jaar van te maken! Wij 
kijken er alvast énorm hard naar uit, hopelijk jullie ook <3  

Sim 
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Alison - Aux - Hanne 

 

 

 

 

Mijn naam is: Alison 
Maar ze noemen me ook wel: Ali, Halson 
Mezelf in 3 woorden: Goedlachs, oprecht, energiek 
Lievelingskleur: Alle kleuren van de regenboog 
Ik werd op 01/06/98 op de wereld gezet. 
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Mijn KSA-carrière verliep tot nu toe als volgt: +16, 2 keer leiding jippers, leiding guppies 
en nu leiding SIM woehoeeew!!  
Mijn hobby’s naast KSA zijn: Ik ben wel lid van de Basic Fit….  
Ik studeer SEW en ben van plan later … te worden. Ai… Mijn glazen bol werkt even niet 
Ik wil later 3 kinderen. 
Als ik eender welk beroep mocht uitkiezen, zou ik vakantiehuisjestester worden. 
Ik haat: een hele dag gaan shoppen en niets vinden  
Ik hou van: de zon, reizen, eten en natuuuuurlijk: naar KSA gaan!!!  
Ik kan niet leven zonder: familie, vrienden, KSA en eteeeeen  
Op café bestel ik: Ice tea green 
Favoriete chocolade smaak: Pure chocolade 
Met deze KSA-leidster zou ik wel eens van kleerkast willen wisselen: Evac 
Mijn allergrootste crush is: Michael Scofieeeeld <333 
Als ik de lotto won, zou ik mijn geld uitgeven aan: Reizen en kleren 
De beste film die ik ooit al heb gezien is:  The Parent Trap  
Op mijn trouwfeest wil ik sushi eten 
Bovenop mijn bucketlist staat: Parajumpen 
Mijn favoriete kampactiviteit is: mijn buikje vol eten bij Koude Plat 
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: Always fiësta, never siësta  
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? Slimme, handige én knappe 
beachboyyy 
Avondje uitgaan of avondje Netflix? Offff allebei ;)  
Hondenmens of kattenmens? Hondenmens 
Citytrip, strandvakantie of avontuurlijke vakantie? Avontuurlijke vakantie 
Ochtendmens of avondmens? Avondmens 
Wandelen of fietsen? Fietsen 
 
  
Mijn boodschap aan mijn leden luidt als volgt:  Hou jullie maar vast liefste Simmies, want 
we maken er een jaar van om noooooooit te vergeten!!! Love jullie nu al!! Xoxo 
 
 
 
Mijn naam is: Margaux  
Maar ze noemen me ook wel: Aux 
Mezelf in 3 woorden:  enthousiast, fleurig en goedlachs  
Lievelingskleur: blauw 
Ik werd op  5 september 2001 op de wereld gezet. 
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Mijn KSA-carrière verliep tot nu toe als volgt: Kwakjes, Super kwak, Guppie, Jipper, Jim, 
Sim, +16, leiding 
Mijn hobby’s naast KSA zijn: fitnes 
Ik studeer TEW en ben van plan later  succesvol te worden. 
Ik wil later  3 kinderen. 
Als ik eender welk beroep mocht uitkiezen, zou ik  hoteltester worden. 
Ik haat: vis 
Ik hou van: ice tea green 
Ik kan niet leven zonder: mijn vrienden en familie 
Op café bestel ik: ice tea green 
Favoriete chocolade smaak: karamel en zeezout 
Met deze KSA-leidster zou ik wel eens van kleerkast willen wisselen: Beva 
Mijn allergrootste crush is: Alex Pettyfer (in wild child) 
Als ik de lotto won, zou ik mijn geld uitgeven aan: reizen en een goed doel 
De beste film die ik ooit al heb gezien is: pearl harbor 
Op mijn trouwfeest wil ik macarons eten 
Bovenop mijn bucketlist staat: Een gekke reis maken met mijn vriendinnen 
Mijn favoriete kampactiviteit is: vettig spel 
Als ik een superheld was zou dit mijn superkracht zijn: afluisteren hihi ;)) 
Als ik een dier was ik een kat zijn  
Hiervoor mogen ze mij ’s nachts altijd wakker bellen: Als een van mijn vriendinnen in de 
problemen zit 
Mijn levensmotto luidt als volgt: Geniet van het leven maar maak jezelf niet te moe 
Als ik een wens mocht doen, zou ik wensen dat: Ik zou wensen dat ik nooit oud wordt 
  
Facebook, Instagram of Snapchat? Twitter ;) 
Knappe beachboy, slimme snob of handige harry?  Knappe beachboy 
Avondje uitgaan of avondje Netflix? avondje uitgaan 
Hondenmens of kattenmens? kattenmens 
Citytrip, strandvakantie of avontuurlijke vakantie? Een combinatie van de drie  
Ochtendmens of avondmens? Avondmens 
Wandelen of fietsen? Fietsen (maar wel joepie boven triptrap) 
 
  
Mijn boodschap aan mijn leden luidt als volgt:  
Ik heb er suuuuuper veel zin in en ik hoop jullie ook want we gaan er een knaller van 
maken!!! Ik hoop dat jullie er klaar voor zijn ;)) xxx 

 

 

Mijn naam is: Hanne Verhaegen 

Maar ze noemen me ook wel:  Hans(je) 

Mezelf in 3 woorden:  spontaan, soms verward, zorgzaam 

Lievelingskleur: turqoise 

Ik werd op  op de wereld gezet. 13/05/1999 
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Mijn KSA-carrière verliep tot nu toe als volgt:  

kwakjes-guppies-jippers-jim-sim-+16 

jipperleiding-jimleiding-simleiding 

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

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

Ik wil later minstens 3   kinderen. 

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

Ik haat: onrechtvaardige beschuldigingen/vooroordelen 

Ik hou van: sporten 

Ik kan niet leven zonder: chocolade 

Op café bestel ik: cola 

Favoriete chocolade smaak: melk van coté d’Or, noisette van milka of praliné 

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

Mijn allergrootste crush is: Jan Vertonghen 

Als ik de lotto won, zou ik mijn geld uitgeven aan: Reizen 

De beste film die ik ooit al heb gezien is: Alle Harry Potters 

Op mijn trouwfeest wil ik moelleux eten 

Bovenop mijn bucketlist staat: Bungeejumpen in de jungle en skydiven (in het buitenland) 

Mijn favoriete kampactiviteit is: koude plat 

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

Als ik een dier was, zou ik een nachtegaal zijn e warmte volgen en daarmee de halve wereld 

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

Hiervoor mogen ze mij ’s nachts altijd wakker bellen: een vriend(in) die het moeilijk heeft 

Mijn levensmotto luidt als volgt: Maak de herinneringen die je later wil hebben 

Als ik een wens mocht doen, zou ik wensen dat: mijn (achter) kleinkinderen op een gezonde planeet 

mogen leven waar problemen zoals armoede, geweld en ongelijkheid niet bestaan.  

  

Facebook, Instagram of Snapchat? Instagram 

Knappe beachboy, slimme snob of handige harry?  Handige harry, om mijn onhandigheid te 

compenseren 

Avondje uitgaan of avondje Netflix? Avondje uitgaan 

Hondenmens of kattenmens? Beide 

Citytrip, strandvakantie of avontuurlijke vakantie? Avontuurlijke vakantie 

Ochtendmens of avondmens? Avondmens 

Wandelen of fietsen? Hangt van de omgeving af ;) 

 

  

Mijn boodschap aan mijn leden luidt als volgt:  

Liefste simmers, laten we er een onvergetelijk, fantastisch jaar van maken! Ik heb zelf super veel zin 

om jullie weer een jaartje leiding te mogen geven en hopelijk wordt het nog beter als het vorige! 
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Kwakjes 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
zaterdag 07/09 (14 - 17u) 
Vandaag is het startdag! We gaan elkaar wat beter 
leren kennen en jullie komen te weten wie jullie nieuwe 
leiding is. Spannend! 
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zaterdag 14/09 (14 - 17u) 
Vandaag spelen we een groot stratego spel! Alle dieren op de 
boerderij zullen er zijn, jij ook? 
Wij hebben er alvast zin in! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
zaterdag 21/09 (14 - 17u) 
Vriendinnetjesvergadering!!! Neem allemaal 
één vriendinnetje mee die zin heeft om ook 
een kei tof spel te spelen! 
Assepoester, Doornroosje, Anna en Elsa, 
Mulan, Belle, Rapunzel, Sneeuwwitje, Jasmine 
en nog zoveel meer. Deze vergadering kruipen 
we in de huid van onze favoriete prinsessen. 
Zet je kroontje al maar op, wij zijn er klaar voor. 
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zaterdag 28/09 (14 - 17u) 
Vandaag gaan we naar de wonderlijke onderwaterwereld. De wereld van de visjes, 
zeesterretjes en misschien wel zeemeerminnetjes. Zin om samen met ons op ontdekking te 
gaan? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
zaterdag 05/10 (14 - 17u) 
Deze vergadering doen we ons uiterste best om de 
meeste wafeltjes te verkopen! Vergeet zeker niet je 
volledige uniform aan te trekken. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
zaterdag 12/10 (14 - 17u) 
Er is iets verschrikkelijk gebeurd, alle kleuren zijn verdwenen. 
Wat is het toch saai zonder al die kleuren. Kom jij helpen met de 
kleuren terug te zoeken? 
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zaterdag 19/10 (14 - 17u) 
Lekkere koekjes, een grote pizza, een mooie cake … Vandaag kruipen we in de huid van 
een echte kok en gaan we samen iets proberen koken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zaterdag 26/10 (14 - 17u) 
Spookjes, heksen, grote pompoenen en griezel 
verhalen. Vandaag maken we er een super leuke 
griezelige halloweenvergadering van! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
zaterdag 02/11 
Vandaag is het jammer genoeg geen KSA. Geniet 
maar van de vakantie lieve kwakjes! Tot snel! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
zaterdag 09/11 (14u-17u) 
We vliegen er na een deugddoende vakantie 
weer helemaal in! Hopelijk worden jullie niet snel 

34 



zeeziek kwakjes, want vandaag halen we onze stoere kant naar boven als echte piraten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
zaterdag 16/11 (15u-17u) 
Vandaag is het cinema KSA! Lekker naast 
elkaar kruipen en gezellig samen een filmpje 
kijken. Ben jij ook zo benieuwd welke film we 
gaan zien? 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
zaterdag 23/11 (14u-17u) 
Vandaag is het vriendinnetjesdag!!! Jullie mogen jullie 
beste vriendinnetje uitnodigen om eens mee een 
super leuke dag op de KSA te beleven! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
zaterdag 30/11 (14u-17u) 
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We halen vandaag onze creatieve kant naar boven en gaan een middagje gezellig samen 
de mooiste kunstwerkjes knutselen. Tot dan lieve kwakjes! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zaterdag 07/12 (14u-17u) 
De Sint brengt samen met zijn pieten een bezoekje aan 
onze KSA! Ben jij braaf geweest dit jaar? Dan krijg je 
misschien wel een leuke verrassing!  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
zaterdag 14/12 (14u-17u) 
Weet jij al wat je later wil worden? Vandaag kom 
je het misschien te weten want deze vergadering 
draait rond allemaal verschillende beroepen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
vrijdag 20/12 (19u-21u) 
Om het jaar 2019 mooi af te sluiten gaan we 
samen een super leuk kerstfeestje doen in het 
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lokaal. Neem allemaal een cadeautje mee van rond de 3 euro zodat we cadeautjes aan 
elkaar kunnen uitwisselen. wij hebben er super veel zin!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zaterdag 28/12  
Het is kerstvakantieeeee!! geniet er maar heel hard van liefste kwakjes! We zien jullie in 
2020 terug om er een super leuk jaar van te maken! 
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Guppies 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 14 september 14u-17u 

Ben jij een echte waterrat? Hopelijk wel, maak je klaar voor een heus onderwaterspel! 

  

21 september 14u-17u 
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Vandaag staat alles op wieltjes! Kom met de fiets, step, rollerskates, skatebord, …. 

  

28 september 14u-17u 

Vandaag doen we eens zot, alles wordt mini of mega!  

 

 5 oktober 14u-17u 

Vandaag verkopen we de lekkerste wafeltjes van het land, het wordt weer plezant! Kom zeker in uniform en vergeet 

je mooiste glimlacht niet 😉. (Na de vergadering krijgen de ouders de kans om een doos of meerdere dozen te 

kopen.) 

  

12 oktober 14u-17u 

Ben jij een cowboy of een indiaan? Laat je helemaal gaan! Verkleden mag! 

  

19 oktober 14u-17u 

Wie is de slimste op onze quiz wij vinden jullie alvast allemaal fantastisch?  

 

 

 

 

  

25 oktober 18u30-20u30 

Halloween is ons favoriete feest, dan zijn jullie verkleed  in een griezelbeest. Met Halloween ben je welkom in de 

hel, je krijgt de kriebels, je bibbert uit je vel! (verkleden mag zeker😉)  

  

9 november 14u-17u 

Vandaag doen we eens wat sportiever, wie is er competitiever?  
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 16 november 15u-17u 

Vandaag kijken we gezellig samen een film in het lokaal. Neem gerust een kussentje mee voor de gezelligheid. 

  

23 november 14u-17u 

Tijd voor een vriendinnetjesvergadering. Neem je beste vriendinnetje(s) mee, hoe meer zielen hoe meer vreugd.  

  

30 november 14u-17u 

Vandaag verdienen jullie wat verwennerij, wees er zeker bij! 

 

7 december 14u-17u 

Zijn jullie wel allemaal braaf geweest? Dan staat er misschien wel iets lekkers te wachten…. 

 

  

 

 

 

14 december 14u-17u 

Roodkapje, sneeuwwitje en de goede fee, ze doen allemaal met ons groot sprookjesspel mee! 

 

20 december 18u30-20u30 

Tijd voor een echt kerstfeest! Neem een leuk cadeautje mee van ongeveer €2 en dan maken we er samen een leuk 

feestje van. 😊 
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27, 28, 29 maart 

Houd deze datum alvast vrij, dan gaan we op guppieweekend! Verdere informatie volgt nog.  

 

 

 

 

 

 

Jippers 
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Jim 
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7 september 2019, 14u-17u: Heute spielen wir ein mega cooles Spiel, um deine Führung ein bisschen besser 

kennenzulernen!! (Duits) 

 

14 september 2019, 14u-17u: Chi è il Jimmer più intelligente? Scoprilo oggi con un quiz super divertente!! 

(Italiaans) 

 

21 september 2019, 14u-17u: We hope you are not afraid of the dark, because today we are playing a 

fantastic game!! (Engels) 

 

28 september 2019, 14u-17u: Doe jullie slechtste kleren maar al aan, want vandaag worden jullie gedoopt!! 

(Nederlands) 

 

5 oktober 2019, 14u-17u: Aujourd'hui, c'est la vente de gaufres annuelle! Venez à vélo et emportez vos sacs à 

vélo. C'est aussi la dernière chance d'acheter une chemise! (Frans) 

 

12 oktober 2019, 14u-17: Huelt all Är Hemden mat, well haut wäerte mir eis Hemden pimpelen! 

(Luxemburgs) 

 

19 oktober 2019, 14u-17u: Vandag speel ons 'n super lekker dorpspeletjie. So kom beslis met die fiets! 

(Afrikaans) 

 

26 oktober 2019, 19.30u-21.30u: ¡Porque helloween es mi fiesta favorita, entonces estoy vestido con una 

bestia espeluznante! ¡Woehoeeew esta noche es la reunión de helloween! (Spaans) 

 

2 november 2019: Vakantieeeee!!! Nu moeten jullie KSA een weekje missen :(((((( (Nederlands) 

 

9 november 2019, 14u-17u: A liderança é melhor que os membros? Ou você é melhor que nós? Prove hoje e 

definitivamente venha de bicicleta! (Portugees) 

 

16 november 2019, 15u-17u: Neem u kussing en kombers saam, want vandag is KSA Kino! (Afrikaans) 

 

23 november 2019, 14u-17u: Avui estem jugant al gran joc de mama! Qui serà la millor mare després? 

Informeu-vos avui!! (Catalaans) 

 

30 november 2019, 14-17u: Mmmm danas ćemo svi kuhati!! (Kroatisch) 

 

6 december 2019, 19u-21u: Vandaag gaan we discoschaatsen!! We spreken met zen alle om 19 u aan de 

schaatsbaan Antartica af, en neem zeker 5 euro mee! (Nederlands) 

 

13 december 2019, 19u-21u: Nous passons une soirée cinéma amusante avec du pop-corn et un verre! (Frans) 

 

21 december 2019, 18u-21u: The best time of the year: CHRISTMAS!!! Tonight we are having a Christmas 

party! Take all 4 euros with you for the food and a gift from 3 euros!! (Engels) 

 

28 december 2019: Geniet van jullie welverdiende vakantie liefste Jimmers! Volgens jaar zijn we er weer 

met superleuke spelletjes!! (Nederlands) 
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Sim 
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7/9 13u-..u  :ϱɒbɈɿɒɈƧ 
!ǝʜ Ɉʞnɒbǝd ˎɿǝʞʞǝl ɿǝqυƨ ƨɒw Ɉǝʜ nǝ bįiɈ qo bǝoϱ iǝʞ nǝɿɒw ǝillυႱ 

 
14/9 14u-17u :qoo  
  ((; ƨɿǝmmiƨ ǝɿɒw ɈoɈ OO ƎƏmo ϱɒɒbnɒv nǝbɿow ƨǝiʞnoį ǝ  

! !  ɿɒɒlʞ ǝillυį nįiZ  
 
 
21/9 14u-17u :ǝllɒ nǝϱǝɈ Ɩ 

ϱnibiǝl ǝb nɒb ɿǝʞɿǝɈƨ lǝw ɿǝǝʞ ǝzǝb nǝbǝl ǝb nįiZ 
 

 
28/9 14u-17u :ɒniɿɒm & γnʜoႱ 
                                   nǝmoʞ nǝvod ɿɒɒn ǝį ni iϱɿɒm ǝɈʜɔǝ ǝb Ɉɒɒ⅃ 
 bnoolǝd lǝw Ɉib Ɉbɿow Ɉǝǝw ǝiw Ɉnɒw nɒɒ ɈiʇɈυo ǝlɒniϱɿɒm Ɉƨǝǝm ǝillυį ʞǝɿT .

 
5/10 14u-17u : lǝʇɒW 
                                     !ƨįiɿqbʇooʜ ǝb įiw nǝnniw ɿɒɒį Ɉib nǝ ɿǝvoz ɿǝǝw ƨi ɈǝH 
                                    (nǝʞʞɒzƨɈǝiʇ ɒɿɈxǝ +) ƨɈǝiʇ ǝb Ɉǝm ɿǝʞǝz mo  
  
 
12/10 14u-17u : lǝqƨƨbɒɈƧ 
                                    .nǝʞɒm ϱiliǝvno bɒɈƨ Ɉ‘ ǝw nɒɒϱ ϱɒɒbnɒV 
                                    .(ƨʞɔυdɿɒɈƧ ϱnɒϱni nǝɈiυd) noiɈɒɈƧ lɒɒɿɈnǝƆ nɒɒ υμƖ mo 
ǝillυį nǝɈʜɔɒwɿǝv ǝW 
                                    .Ɉʇǝǝʜ Əμ bnɒmǝi ɿǝ nǝ nǝbɒlǝϱqo ƨi mƨϱ ǝillυį Ɉɒb ɿoov ɿǝʞǝz ɿǝ ϱɿoZ 

 
 
19/10   14u-17u :lǝqƨ lǝqɒq ǝb ɒƨɒɔ ǝɈoɿϱ ɈǝH 
         ϱiliǝv ǝįnɒqƧ nǝ nǝqqǝʜɔƨɿǝbno ǝɈ ǝbnǝd ǝb mo ϱǝonǝϱ milƨ ǝillυį nįiZ 
                                    nǝbυoʜ ǝɈ 

 
 

26/10 14u-17u : nǝǝwolɒH 
                                     ϱǝonǝϱ Ɉϱǝz Ɉib …  
  
 
2/11 14u-17u ǝiɈnɒʞɒV 
                                     )): nǝƨƨim nǝɈǝom nǝvǝ ƨno nɒɒϱ ǝillυį ˎʜʜʜO 
  
 
9/11 14u-17u :ϱǝwƨnǝvǝ⅃ 
                                    ǝʇil ʇo ǝlɔɿiɔ ǝillυį ƨi Ɉɒw ˎlǝmǝʜ ǝb ni ɈoɈ lǝɔɒmɿǝqƨ 
nɒV  
 
 
16/11 15u-17u :ɒƨʞ ɒmǝniƆ 
                                   !biǝʜϱillǝzǝϱ ɒɿɈxǝ ɿoov ǝǝm nǝƨƨυʞ nǝ nǝʞǝb nǝǝ ɿǝʞǝz mǝǝn ˎǝǝiqǝoႱ  
 
 
23/11 14u-17u :ziυϘ 
                                   γbod nǝ bnim ˎƨʞǝƨ ɿǝvo lɒɒmǝllɒ ǝillυį nǝɈǝw ɈɒW  
 

 

 30/11 19.30u-21.30u :iiW 
                                                ǝlɈɈɒdǝɔnɒb γzɒɿɔ nǝǝ nǝɈʜɔɒwɿǝv ǝw Ɉnɒw nɒɒ nǝnǝoʜɔƨƨnɒb ǝillυį ʞǝɿT 
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7/12 14u-17u :ɈniƧ 
 (; ϱon Ɉϱlov oʇni ɿǝǝM  
 
 
14/12 19.30u-21.30u :bnovɒʇǝǝlɈiU 
                                        ƨǝįɈǝllǝqƨ ɔiƨɒd Ɉƨǝǝm ǝb Ɉǝm Ɉiυ ƨno nǝvǝl nǝ nǝɿɒįƨǝįʞɒwʞ ǝzno nǝvǝlǝdɿǝʜ ǝW  
 
 
20/12 19u-22u :ɿǝnibɈƨɿǝ  
                                 .Ɉϱil moodɈƨɿǝʞ ǝb ɿǝbno ɿǝ Ɉɒw nǝʞįiʞ nǝ bnoɿ ɿǝʞʞǝl 
ƨǝįʞiυd ǝzno nǝɈǝ ǝW  
                Ɉǝʜ ɿoov Ƹ€ nǝǝϱ ʞoo ɈǝǝϱɿǝV .(μ€ xɒm) ǝįɈυɒǝbɒɔ ǝillυį Ɉǝin ɿǝʞǝz 
ƨυb ɈǝǝϱɿǝV 
                                   .nǝɈǝ ǝʞįilɿǝǝʜ 
  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Babysittersclub   
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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: Floor, 

Justine, Ceuleers, Eline, Astrid, Fleur, 

Silke, Sofie, Femke, Julie, Saar, Marie, Enid, 

Beva, Evac, Hanne, Alison, Margaux 

& Griet 

 

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! 

★ 05/10 2019 

○ Wafelverkoop 

★ 21/03 2020 

○ EDM 

★ 01/07 2020 

○ Einduitstap 

★ 21/07 - 31/07 2020 

○ Kamp +12 

★ 24/07 - 31/07 2020 

○ 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  

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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Contactgegevens 

Naam gsm e-mail tak 

Alison Lauwers 0493680816 alison.lauwers@hotmail.com Sim 

Eline Verhaegen 0487281449 eline.verhaegen@hotmail.com Guppies 

Griet De Nys 0470457940 griet-denys@hotmail.com Jippers 

Sofie Meulders 0475577513 sofie.meulders1@gmail.com Guppies 

Femke Verhaegen 0487462094 femke.verhaegen99@gmail.com Guppies 

Silke Verhaegen 0474204608 silke.verhaegen13@gmail.com Jippers 

Hanne Verhaegen 0487412949 hanneverhaegen13@gmail.com Sim 

Saar Notteboom  0491228593 saar.notte123@gmail.com Jippers 

Marie Verhaert 0472508229 marie.verhaert@telenet.be Jippers 

Laïs Cuypers 0493524221 lais.cuypers@gmail.com Kwakjes 

Julie Eyckmans 0491361806 julie.eyckmans@hotmail.com Jippers 

Margaux Christiaen 0491633036 margauxchristiaen@hotmail.com Sim 

Floor de Geus 0484564548 floor.degeus@gmail.com Kwakjes 

Margot Ceuleers 0494995039 margot.ceuleers@gmail.com Kwakjes 

Eva Van Cappellen 0471801167 eva.vancappellen@telenet.be Jim 

Eva Van Beurden 0496935877 eva.vanbeurden@telenet.be Jim 

Justine Tielemans 0495191891 justinetielemans02@hotmail.com Kwakjes 

Enid Durt 0483208572 eniddurt@hotmail.com Jim 

Fleur Eyckmans 0491595071 fleur.eyckmans@hotmail.com Guppies 

Febe Herweyers 0470048783 febe.herweyers@gmail.com Kwakjes 

Astrid Peeters 0498232981 peeters.astrid13@gmail.com Guppies 
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