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Inleiding 
  

Hallooooo lieve roodkapjes!!!  
Na een lange, (heel) warme en deugddoende vakantie 
kunnen we alweer van start gaan met een 
spiksplinternieuw KSA-jaar!!! Het jaar dat komt, wordt een 
beetje anders dan de andere werkjaren… Geen paniek, 
want het belooft een fantastisch jaar te worden.  
Eerst en vooral komen er ZEVENTIEN (JA HOOR JE LEEST 
HET GOED!!!!) nieuwe, enthousiaste en lieve leidsters bij! 
Dat zorgt ervoor dat wij dit jaar met 22 leidsters zullen zijn. 
Elke groep zal dus 4 of 5 leidsters hebben om spelletjes 
mee te spelen, om weetjes tegen te vertellen of om eens 
goed gek te doen!  
Naast de exponentiële groei van onze leidingsploeg, vieren 
we dit jaar ook het 30 jaar bestaan van onze KSA. WAT? AL 
ZOLANG??? Ja hoor, je favoriete jeugdbeweging bestaat al 30 jaar. Omdat geen enkele verjaardag 
verloren kan en mag gaan, zetten we onszelf dit jaar eens extra in de bloemetjes. Ik hoor jullie 
allemaal denken ‘wat gaan we dan doeeeeen?’. Wel lieve roodkapjes, dit is nog een verrassing! Maar 
het belooft heel leuk te worden!  
Ben jij, liefste roodkapje, klaar voor een jaar vol spelletjes, mini-kamp, eetfestijn, groot kamp, etc.? 
Wij alvast wel!  
Dikke knuffels, 
Anne-Florence, Celia, Chanti, Eleanora, Emma, Eva, Femke, Fien, Freya, Imme, Inès, Jana, Jasmijn, 
Kato, Leonie, Lotte, Louise, Luna, Marie, Mirthe, Paulien, Xena 

 

Wist-je-datjes 
 

WIST JE DAT… 
  
…de 22-koppige leiding helemaal klaar is voor het nieuwe werkjaar? 
…de leidsters langsgekomen zijn op de scholen in Wakken, Oeselgem en Markegem en daar reclame 
hebben gemaakt om naar de KSA te komen? 
…we op 28 september een streekbierenavond gehouden hebben? 
…de KSA dit jaar 30 jaar bestaat? Dat moet gevierd worden! 

…er nog nooit zoveel leidsters per groep gestaan hebben? 
…leidster Chanti op reis is geweest naar het verre Vietnam? 
Vraag zeker naar haar reisverhalen. 
…ook leidsters Freya, Fien en Lotte samen het stadje Porto in 
Portugal verkend hebben? 
…we nog nooit zoveel leden hadden als afgelopen jaar? 
…leidster Jasmijn pas eind december naar de KSA kan komen? 
Voorlopig vertoeft ze in Bordeaux. 
…we ook dit jaar lekkere brownies en koekjes verkopen ten 
voordele van de KSA? Maak maar al een plekje vrij in jullie 

buikjes! 
…de zeventien nieuwe leidingen staan te popelen in hun gloednieuwe blauwe KSA-hemden om 
leiding te geven? 
…leidster Emma gitaar kan spelen? Vraag gerust eens op een liedje te spelen. 
…we nog allemaal nagenieten van ons fantastisch kamp in Beringen? 
…KSA HET LEVEN IS???? 
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Voorstelling nieuwe leiding 2018-2019 
 

SLOEBERLEIDING: 

 

Naam: Viaene Jana                                                                               

Verjaardag: 18/03/2002 

Studies: Humane Wetenschappen  

Aantal KSA-jaren op de teller: 9 jaar 

Meest memorabele KSA-moment: Zwemmen tussen de visjes, 

kampvuur, tweedaagse 2017-2018 

Mijn favoriete kampmaaltijd: Turks brood  

Mijn favoriete KSA-evenement: Tropic Night & Simbar 

Hier mag je mij altijd mee verrassen: Eten, feestjes & kleren  

Naast KSA hou ik mij ook nog bezig met: Volleybal & school 

Mijn leukste eigenschap is: ik ben betrouwbaar  

Lifequote: yolo & geniet vant leven!!! 

 
Naam: Luna Barra                                                                                                     

Verjaardag: 15/05/2002                                                                                                      

Studies: Sociale Technische Wetenschappen                                                                        

Aantal KSA-jaren op de teller: nu mijn 10de jaar                                                                         

Meest memorabele KSA-moment: afgelopen groot kamp!!                                                                    

Mijn favoriete kampmaaltijd: WAP (worst, appelmoes & patatjes)                                                                                            

Mijn favoriete KSA-evenement: tropic night                                                                        

Hier mag je mij altijd mee verrassen: eten en feestjes!!                                                          

Naast KSA hou ik mij ook nog bezig met: judo & school                                                                                   

Mijn leukste eigenschap is: altijd vrolijk                                                                             

Lifequote: KSA IS LIFE 

 

Naam: Fien Baudoncq  

Verjaardag: 17/07/1997 

Studies: 1e master bedrijfspsychologie en personeelsbeleid  

Aantal KSA-jaren op de teller: 3 #laatkomer 

Meest memorabele KSA-moment: Eerste keer optreden op eetfestijn 

Mijn favoriete kampmaaltijd: Heel veel liefde voor stoofvlees met 

frietjes ❤ 

Mijn favoriete KSA-evenement: Streekbierenavond. Vriendjes, biertjes 

en partysnacks: meer moet da nie zijn!  

Hier mag je mij altijd mee verrassen: Een rondreis in een ver land  

Naast KSA hou ik mij ook nog bezig met: Afspreken met vriendinnen, muziek, winkelen en naar 

familie kijken 

Mijn leukste eigenschap is: Ik kan heel gemakkelijk aan de allerhoogste dingen 😉                                                                   

Lifequote: Cool kids don’t dance 
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Naam: Marie Simoens                                                                                                                                                                                                                   

Verjaardag: 5 april 2002  

Studies: 5de jaar handel 

Aantal KSA-jaren op de teller: 9 jaar lid en nu eerste laar leiding  

Meest memorabele KSA-moment: het laatste kamp als lid!!!!  

Mijn favoriete kampmaaltijd: de barbecue natuurlijk!!  

Mijn favoriete KSA-evenement: groot kamp & plopsaland!!  

Hier mag je mij altijd mee verrassen: Macaroni!!!!! & een toffe avond 

met vriendinnen  

Naast KSA hou ik mij ook nog bezig met: school & afspreken met vrienden 

Mijn leukste eigenschap is: altijd blij :))  

Lifequote: leef als of het je laatste dag is 

 

Naam: Imme Desmet 

Verjaardag: 13 juni 

Studies: Economie Moderne Talen 

Aantal KSA-jaren op de teller: 4 als lid 1 als leiding!! 

Meest memorabele KSA-moment: mijn laatste kamp als lid  

Mijn favoriete kampmaaltijd: Turks brood met veel bicky ajuintjes!! 

Mijn favoriete KSA-evenement: Simbar  

Hier mag je mij altijd mee verrassen: lieve briefjes! 

Naast KSA hou ik mij ook nog bezig met: toneel!  

Mijn leukste eigenschap is: (bijna) altijd goedgehumeurd zijn!! 

Lifequote: Drink coffee & handle it.  

 

 

SPRINGERLEIDING: 

Naam: Leonie Deman                                                                                                                                     

Verjaardag: 23 januari 

Studies: Handel 

Aantal KSA-jaren op de teller: 10 als lid 1 als leiding!! 

Meest memorabele KSA-moment: mijn laatste kamp als lid  

Mijn favoriete kampmaaltijd: Balletjes in tomatensaus 

Mijn favoriete KSA-evenement: Simbar 😉 

Hier mag je mij altijd mee verrassen: pizza 

Naast KSA hou ik mij ook nog bezig met: niet zo veel eigelijk  

Mijn leukste eigenschap is: goed gevoel voor humor 

Lifequote: food is life 
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Naam: Pauline Simoens 

Verjaardag: 5 april 2002 

Studies: College Waregem Handel 

Aantal KSA-jaren op de teller: 9 jaar lid en nu eerste jaar leiding hihi. 

Meest memorabele KSA-moment: Groot kamp sowieso de tofste 10 

dagen van het jaar !!!! 

Mijn favoriete kampmaaltijd: Balletjes in tomatensaus met puree & 

de bbq natuurlijk. 

Mijn favoriete KSA-evenement: De uitstap naar plopsaland. 

Hier mag je mij altijd mee verrassen: Verrassingsfeestje, schoenen, dagje weg met de vriendinnen, 

lekker en veel eten.  

Naast KSA hou ik mij ook nog bezig met: Heel veel van de tijd ben ik bij mijn vriendinnen, netflix & 

uitgaan xp 

Mijn leukste eigenschap is: Ik ben altijd enthousiast en blij. 

Lifequote: T'leven is skone. 

Naam: Lotte Warlop 

Verjaardag: 13 januari 

Studies: 3e bachelor Pedagogische Wetenschappen  

Aantal KSA-jaren op de teller: 15 jaar  

Mijn meest memorabele KSA-moment: De fietstocht naar Stuntnacht 

2016  

Mijn favoriete kampmaaltijd: Spaghetti 

Mijn favoriete KSA-evenement: Simbar  

Hier mag je me altijd mee verrassen: Een reis naar Canada 

Naast KSA hou ik mij ook nog bezig met: Genieten van het kot- en studentenleven en dromen over 

Canada  

Mijn leukste eigenschap is: Ik heb niet veel plaats nodig in een auto 

Lifequote: Mja cava ze 

Naam: Emma Vandenhoeke    

Verjaardag: 25 oktober 

Studies: wetenschappen -wiskunde 

Aantal KSA-jaren op de teller: 10 jaar lid en nu mijn eerste jaar leiding 

Meest memorabele KSA-moment: groot kamp als simmer deze zomer 

♡  

Mijn favoriete kampmaaltijd: balletjes in tomatensaus met puree 

Mijn favoriete KSA-evenement: kamp 

Hier mag je mij altijd mee verrassen: lasagna van come a casa!!!! 

Naast KSA hou ik mij ook nog bezig met: gitaar 

Mijn leukste eigenschap is: blijkbaar ben ik enthousiast 

Lifequote: ksa is life net als partysnacks 
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ROJOLEIDING: 

Naam: Freya Goeminne 

Verjaardag: 19 augustus  

Studies:  Master Taal- en Letterkunde: Nederlands-Duits 

Aantal KSA-jaren op de teller: 10 

Meest memorabele KSA-moment: Het megacoole bosspel met verf als 

Rojo en Simmers eerste fuifspel. 

Mijn favoriete kampmaaltijd: Stoofvlees met frietjes en natuurlijke ook 

elke vijfde maaltijd hihi. 

Mijn favoriete KSA-evenement: Tropic Night 

Hier mag je mij altijd mee verrassen: een puppy golden retriever  

Naast KSA hou ik mij ook nog bezig met: muziek, concerten, films, koffietjes drinken en taartjes 

eten.  

Mijn leukste eigenschap is: een luisterend oor 😉 

Lifequote: ge moet doen wat daje gern doet 

Naam: Mirthe De Neve                                                                                                         

Verjaardag: 09/07/2002 (op groot kamp hihi ;))                                                                    

Studies: Handel                                                                                                                         

Aantal KSA-jaren op de teller: dit jaar men 8ste jaar                                                                                                    

Meest memorabele KSA-moment: groot kamp is altijd super!!                                                    

Mijn favoriete KSA-maaltijd: zonder twijfel de barbecue!!                                                         

Mijn favoriete KSA-evenement: tropic night want dat is alsan dikke 

pret!! ;))                                                                                                                      

Hier mag je mij altijd mee verassen: pizza mozzarella & een dagje 

shoppen in Antwerpen                                                                                                                                                 

Naast KSA hou ik mij ook nog bezig met: uitgaan met vriendinnen                                                             

Mijn leukste eigenschap is: goedgezind zijn                                                                                

Lifequote: ne dag nie gelachen is ne dag nie geleefd 

 

Naam: Xena Godderis  

Verjaardag: 1/10/2002 

Studies: Latijn-Wiskunde 

Aantal KSA-jaren op de teller: 10 

Meest memorabele KSA-moment: toon ik mijn arm brak op tweedaagse 

#lomp 

Mijn favoriete kampmaaltijd: Spaghetti  

Mijn favoriete KSA-evenement: Tropic night 

Hier mag je mij altijd mee verrassen: uitstapjes, cadeautjes & leuke 

roddels  

Naast KSA hou ik mij ook nog bezig met: Netflix  

Mijn leukste eigenschap is: Ik heb altijd zin in KSA (!!!) & ik ben (meestal) vrolijk  

Lifequote: Life Goes on ;))) 



 
 

7 

Naam: Femke Vertriest  

Verjaardag: 25 juli 

Studies: sociaal technische wetenschappen 

Aantal KSA-jaren op de teller: 10 jaar in ksa  

Meest memorabele KSA-moment: Duiken op laatste kamp als lid 

Mijn favoriete kampmaaltijd: spaghettiiii 

Mijn favoriete KSA-evenement: Tropic night 

Hier mag je mij altijd mee verrassen: chocolade 

Naast KSA hou ik mij ook nog bezig met: Ik doe ook nog tekenles en ballet 

Mijn leukste eigenschap is: Leukste eigenschap is miss. Creatief 

Lifequote: ik heb nie echt een lifequote.      

 

JIMLEIDING: 

Naam: Inès Penninck                                                                                                                     

Verjaardag: 16 januari 2002                                                                                                             

Studies: Humane wetenschappen                                                                                                       

Aantal KSA-jaren op de teller: ik zit al 10 jaar in de leukste 

jeugdbeweging van heel wakken, hihi en ik kijk enorm uit naar de 

komende jaren!!!                                                                                    

Meest memorabele KSA-moment: ongetwijfeld laatste KSA-kamp 

als lid!!!!                                                                                     

Mijn favoriete kampmaaltijd: euhm… tellen partysnacks ook mee 

als maaltijd?                                                                                       

 Mijn favoriete KSA-evenement: TROPIC NIGHT                                                                               

Hier mag je mij altijd mee verrassen: PARTYSNACKS!!                                                                                    

Naast KSA hou ik mij ook nog bezig met: toneel, repertoire, volleybal, vrienden, uitgaan, slapen, 

eten… oja en ook nog een beetje schoolwerk                                                                                                      

Mijn leukste eigenschap is: pfff… waar zal ik beginnen… hihi… ik ben doorgaans heel optimistisch en 

altijd klaar om te babbelen                                                                             

Lifequote: KSA IS LIFE, NET ALS PARTYSNACKS!!!                

 

Naam: Anne-Florence Debever                                                                                                      

Verjaardag: 15/07/2002                                                                                                                                                    

Studies: Humane wetenschappen                                                   

Aantal KSA-jaren op de teller: 7 jaar                                                         

Meest memorabele KSA-moment: Groot kamp                                             

Mijn favoriete kampmaaltijd: Spaghetti                                                     

Mijn favoriete KSA-evenement: Tropic Night                                        

Hier mag je mij altijd mee verrassen: Een etentje, een feestje                                                                            

Naast KSA hou ik mij ook nog bezig met: school, hockey en                                                                                       

afspreken met vriendinnen                                                                                                                                            

Mijn leukste eigenschap is: anderen helpen                                                                                                  

Lifequote: KSA is life!  
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Naam: Chanti Ketels                           

Verjaardag: 04/09/1997 (net zoals Beyoncé)  

Studies: Schakeljaar Seksuologie  

Aantal KSA-jaren op de teller: 10 jaar lid - 5 jaar leiding  

Meest memorabele KSA-moment: na al die jaren in de ksa vind ik 

het bijzonder moeilijk om er één moment uit te kiezen! Maar groot 

kamp blijft jaarlijks een moment om keihard naar uit te kijken.  

Mijn favoriete kampmaaltijd: spaghettiiiii op de eerste avond van 

minikamp én groot kamp! Ook naar de witte pens op de barbecue 

wordt - intens - uitgekeken. 

Mijn favoriete KSA-evenement: Tropic night = cocktails aan drie euri, dansen dansen dansen, 

hoepels in de lucht en een opkuis om naar uit te kijken!  

Hier mag je mij altijd mee verrassen: klein bakje friet, stoofvleessaus en een viandel; rondreis door 

Azië; loempia’s; 25fr fuif; een herfstige ksa-namiddag en nog zoveeeeel meer!  

Naast KSA hou ik mij ook nog bezig met: dagen vullen met school, praten met mijn ksa-vriendinnen, 

afspreken met mijn ksa-vriendinnen en denken aan de ksa → bcs ksa is life hihihi  

Mijn leukste eigenschap is: altijd enthousiast en vrolijk :)  

 Lifequote: Een dag geen speelveugel geweest? Een dag niet geleefd! 

 

Naam:  Celia Hoste                                                                                                                                               

Verjaardag: 17 april 2002                                                                                                                                          

Studies: Latijn-Wetenschappen                                                                                                                      

Aantal KSA-jaren op de teller: 7                                                                                                                                                              

Meest memorabele KSA-moment: Laatste kampvuur als lid was 

potvolkoffie mooi!                                                                                              

Mijn favoriete kampmaaltijd: spaghettiiii                                                                                                              

Mijn favoriete KSA-evenement: SIM-bar                                                                                                                       

Hier mag je mij altijd mee verrassen: een puppy, frietjes van eddy en 

een vette fuif                                                                                                              

Naast KSA hou ik mij ook nog bezig met: volleybal, bakken, feesten, fuiven, uitgaan…                                                                                                                                                  

Mijn leukste eigenschap is: ik ben een optimistje                                                                                               

Lifequote: ge leeft maar ene keer love life 

Naam: Kato Dewitte                                                                                                            

Verjaardag: 14/12/2002 

Studies: Secretariaat-Talen 

Aantal KSA-jaren op de teller: ik zit al 3 prachtige jaren in de ksa  

Meest memorabele KSA-moment: het laatste kamp als lid  

Mijn favoriete kampmaaltijd: wap 

Mijn favoriete KSA-evenement: simbar 

Hier mag je mij altijd mee verrassen: eteeeeen, een warme knuffel & 

filmavond 

Naast KSA hou ik mij ook nog bezig met: school, slapen, films kijken & 

verlangen naar de volgende ksa activiteit  

Mijn leukste eigenschap is: ik ben altijd opgewekt 
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SIMLEIDING: 

 

Naam: Jasmijn Declercq                                                                

Verjaardag: 19 maart 1998 

Studies: Toegepaste taalkunde Frans en Duits 

Aantal KSA-jaren op de teller: Ik start aan mijn 15e jaar KSA 

Meest memorabele KSA-moment: Het 10-geboden-van-de-yolo’er-

spel op ons laatste kamp als lid 

Mijn favoriete kampmaaltijd: Spaghetti  

Mijn favoriete KSA-evenement: Tropic Night 

Hier mag je mij altijd mee verrassen: Massage, taart, een dikke 

knuffel 

Naast KSA hou ik mij ook nog bezig met: Bitterweinig 

Mijn leukste eigenschap is: Ik kan heeel veel eten  

Lifequote: Vrienden eerst! 

 

Naam: Eva Van Iseghem                                                                                                                      

Verjaardag: 20 augustus                                                                                                                        

Studies: latijn-wetenschappen                                                                                                                               

Aantal KSA-jaren op de teller: Dit schooljaar wordt mijn 8ste jaar xp                                                                                                                                 

Meest memorabele KSA-moment: Alle momenten zijn super bij de 

KSA, maar als ik echt moet kiezen dan kies ik grootkamp van dit jaar. 

Fantastisch gewoon!                                                                                                                 

 Mijn favoriete kampmaaltijd: Wanneer al de restjes worden 

opgegeten! (Dan kan ik alles nog eens proeven ;p)                                                                                                                                               

Mijn favoriete KSA-evenement: Simbar                                                                                                    

Hier mag je mij altijd mee verrassen: chocolade of andere snoepjes                                                                                                         

Naast KSA hou ik mij ook nog bezig met: Zwemmen, toneel spelen en lachen met mijn vriendinnen!                                                                                                                                          

Mijn leukste eigenschap is: Ik ben enthousiast!                                                                                

Lifequote: 'Eerst eten, de rest komt later' 

 

Naam: Louise De Graeve                                                                                                               

Verjaardag: 5 september 2002  

Studies: secretariaat-talen 

Aantal KSA-jaren op de teller: 11 jaar lid  

Meest memorabele KSA-moment: mijn laatste groot kamp als lid  

Mijn favoriete kampmaaltijd: spaghettiii 

Mijn favoriete KSA-evenement: tropic night en groot kamp  

Hier mag je mij altijd mee verrassen: tiramisu 

Naast KSA hou ik mij ook nog bezig met: hmm niet zo veel 

Mijn leukste eigenschap is: altijd vrolijk 

Lifequote: a capri-sun a day keeps the doctor away! 
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Naam: Eleanora Remmerie 

Verjaardag: 22 augustus 2002 

Studies: boekhouden informatica 

Aantal KSA-jaren op de teller: 10 jaar lid 

Meest memorabele KSA-moment: ik vind alle momenten van 

de ksa echt geweldig als ik er een paar moet uitpikken kies ik toch 

voor het grote kamp dat is ieder jaar gewoon geweldig!!!! 

Mijn favoriete kampmaaltijd: spaghetti  

Mijn favoriete KSA-evenement: tropic nightfeestennnnn  

Hier mag je mij altijd mee verrassen: een lekker ontbijtje en een 

feestje  

Naast KSA hou ik mij ook nog bezig met: paardrijden en zwemmen en school natuurlijk                                                                                          

Mijn leukste eigenschap is: vrolijk en optimistisch  
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Blog 

 

Hey hey allerliefste ksa’ers 

Xena hier! Misschien kennen sommigen onder jullie mij nog niet, maar ik ben dus iemand van de 

nieuwe leiding. Ik zal mezelf even kort voorstellen! Ik ben 15 jaar (bijna 16 op 1 oktober), ik heb een 

(soms irritante) zus, ik ga naar school (spijtig genoeg moet dat…) en voor de rest hou ik me bezig met 

sport, series & films kijken, afspreken met vrienden, af en toe eens goed uitgaan en natuurlijk KSA! Ik 

ben dit jaar gestart in het 5e middelbaar en mis de vakantie nu al! Spijtig genoeg kon ik dit jaar niet 

mee op kamp, maar dit jaar maken we er zeker en vast een topkamp van!  

In de vakantie heb ik gedaan… 

- Ik ben op reis geweest met een vriendin en mijn gezinnetje naar Spanje. Zon, zee & strand waren 

alvast aanwezig. Dat was genieten!! 

- Ik ben ook op kamp geweest naar Slovenië. Daar heb ik heel wat nieuwe mensen ontmoet en ook 

genoten van het goeie weer & de zeer leuke activiteiten! 

- Voor de rest heb ik vooral veeeeeeeel afgesproken met vriendinnen! Ik ben bijvoorbeeld naar zee 

geweest, eens iets gaan eten/drinken met vrienden…  

Ik kijk uit naar dit jaar omdat… 

- Ik voor de eerste keer leiding mag geven!! Op dit moment weet ik al aan wie ik leiding mag geven 

maar mag ik dat nog aan niemand zeggen dus ik vind het super spannend! 

- Ik misschien op uitwisseling mag met mijnschool naar Zuid-Afrika (maar dat ben ik nog niet zeker 

want ik moet eerst nog geselecteerd worden, afwachten dus…).  

Dit is het zowat! Dus voor degene die mij nog niet kennen, geen nood jullie leren mij sowieso kennen 

in de loop van het jaar!  

  

HET WORDT OPNIEUW EEN TOP KSA-JAAR! 

  

Vele groetjes & kusjes & knuffels, 

Xena xxx 
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Spelletjes 

 
Vind de tien verschillen in de tekening: 
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Los de volgende ingewikkelde raadsels op: 

 

1.  Rijdt de bus naar links of rechts??? 

 

 

2.  Het heeft 1 been, maar kan niet stappen. Het heeft 2 vleugels, maar kan niet vliegen. Wat is 

het??? 

3. Hoe heet de bovenste steen van een huis??? 

4. Er zit een dode man op de trein. Wat klopt er niet??? 
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Los de volgende toffe droedels op: 

1. 

 

                                    

2.  

 

3.  
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Mopjes & raadsels  

 
Mopjes  

 Op een dag vroeg de juf aan Jantje: Hoeveel is 100 + 100? Waarop Jantje antwoordt: broem 

broem. En de juf zegt: als je dat nog één keer doet dan krijg je 5 pagina’s straf. De juf vraagt 

opnieuw: Hoeveel is 100 + 100? Jantje antwoordt weer: broem broem. Nu is de juf heel boos 

en zegt: Nog één keer en ik stuur je naar de directeur! De juf vraagt opnieuw: Hoeveel is 100 

+ 100? En Jantje antwoordt opnieuw: broem broem. Waarop de juf heel boos roept: Naar de 

directeur! Maar Jantje zegt: Dat gaat niet want mijn benzine is op… 

 

 Twee gekken lopen in de woestijn: de ene met een telefoonpaal, de andere met een 

telefoonkot. Zegt de ene tegen de andere: Maar waarom loop jij met een telefooncel? Zegt 

die: Als ik een leeuw zie, dan zet ik die cel neer en spring ik erin. Zegt de andere: Hmm dat is 

goed bekeken! Ze wandelen verder en zweten, maar na drie dagen wandelen vraagt de 

andere: Maar waarom draag jij die telefoonpaal? Ha, zegt die: als ik een leeuw zie dan laat ik 

die paal vallen dan kan ik sneller lopen. 

 

 

 Er komt een nieuwe meester in de klas en denkt: Laat me eens kijken of de kinderen in 

zichzelf geloven. Daarom zei de meester: Wie denkt dat hij dom is, gaat nu rechtstaan. Na 

een minuut staat Jos op en de meester zegt: Denk je echt dat je zo dom bent? Waarop Jos 

antwoordt: Nee, maar ik vind het zo zielig dat u de enige bent die rechtstaat. 

 Er liepen eens  twee tomaten over de weg. De ene tomaat werd overreden waarop de 

andere tomaat zegt: Kom mee ketchup! 

Rararaadsels 

 Het is bruin en ligt naast het wc, wat is het?  ʇnoɟʞnɹp uǝǝ 

 Waarom kun je een muis niet melken?  ɹǝpuo ɹǝɯɯǝ uǝǝƃ ʇsɐd ɹǝ  

 Waarom is een aardbei rood?  sǝɾʇsınd uɾız ɹooʌ ɥɔız ʇɯɐɐɥɔs ɾıɥ 

 Waarom gaat een dom blondje op een tuinslang staan?  uǝqqǝɥ ǝʇ ɹǝʇɐʍ ʇɐןd ɯo 

 Waarom danst een dom blondje voor het stop licht?  sı oɔsıp uǝǝ ʇǝɥ ʇɐp ʇʞuɐp ǝz ʇɐpɯo 

 Wat krijg je als als je een schaap met een stekelvarken kruist?  uǝıǝɹq uɐʞ ınɹʇ uǝƃıǝ uɾız ʇɐp 

ɹǝıp uǝǝ 

 Waarom gaat een dom blondje altijd zo stil mogelijk voorbij de apotheker?  uǝʞɐɯ ǝʇ ɹǝʞʞɐʍ 

ʇǝıu uǝןןıddɐɐןs ǝp ɯo 

 Het is wit en staat in de hoek, wat is het? oƃıɹɟ ǝʇɟɐɹʇsǝƃ uǝǝ 

 Wat is rood en ligt op het strand?  ǝɾqɐɹʞpooɹ 
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Kleurplaat 
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Receptje 

CHOCOLADEMUFFINS 

 

Benodigdheden voor 4 personen  

- 100 gram pure chocolade 

- 3 eieren 

- 150 gram bloemsuiker 

- 100 gram boter 

- 150 gram bloem 

- Kommen 

- Klopper 

- Muffin-vormpjes 

- Oven 

 

 

Bereidingswijze  

1. Smelt de chocolade samen met de boter 

2. Klop de eieren met de bloemsuiker tot een schuimige massa 

3. Meng het chocolade-botermengsel en de bloem door de schuimige massa en stort in 

muffin-vormpjes 

4. Bak de muffins gedurende 25 minuten op 220 graden 
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