Mega
Leidingsboekje
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Naam: Lisanne Ryckebusch
Bijnaam: Lisanneke
Geboortedatum : 16/07/1997
Gsm : 04 88 269 535
Studie/werk : Kleuteronderwijs
Hobby’s : KLJ
Lengte: 1, 70 m
Lievelingseten: Frietjes
Lievelingslied: Dotan - Home
Wie van de leiding zou je voor 1 dag willen zijn:
Maxime, zodat ik alle leden vanuit de hoogte kan
zien. 
Leukste KLJ-moment ooit: Het tramspel in
Koekelare.
Levensmotto: Een dag niet gelachen, is een dag
niet geleefd.
Dit was beter nooit uitgevonden: Muggen
Welke held ben jij: Een lachende superheld,
omdat ik graag met een lach in het leven sta.
Wat is jouw zwakke plek als superheld:
Pestkoppen
Favoriete broodautomaat: Bakkerij Valaert
Wat ontbreekt er volgens jou in ons befaamd
dorpje: Subtropisch zwemparadijs.

Naam: Jolien Van de Merlen
Bijnaam: Jôlein
Geboortedatum: 15/02/1996
Gsm: 04 92 78 49 76
Studie: Vroedkunde
Hobby’s: KLJ, turnen en piano
Lengte: 1,7969x10-16 lichtjaar
Lievelingseten: Chicken nuggets en fristi
Lievelingslied: Welk denk je … ? (Tip: Het enige
goeie k3 lied ooit!!)
Wie van de leiding zou je voor 1 dag willen zijn:
Cockie … omdat da Cockie is!
Leukste KLJ-moment ooit: Vettige spelen kamp
2016 (met bijhorende ‘Feestje bij de paarden’)
Levensmotto: Always look on the bright side of
life  !!
Dit was beter nooit uitgevonden: Spellingsregels
(het leven zou zoveel makkelijker zijn zonder)
Welke held ben jij: De Hulk (omdat ik stiekem
toch de bullebak ben)
Wat is jouw zwakke plek als superheld: Brokken
in mijn soep
Favoriete broodautomaat: Valaert
Wat ontbreekt er volgens jou in ons befaamd
dorpje: Een pinguïn park

Naam: Thomas De Cock
Bijnaam: Cockie
Geboortedatum: 22/05/1999
Gsm: 04 96 210 930
Studie: 6e Boekhouden-Informatica in SintMaarten
Hobby’s: Voetbal, KLJ
Lengte: 1,94m
Lievelingseten: Spaghetti
Lievelingslied: Eminem - Love The Way You Lie ft.
Rihanna
Wie van de leiding zou je voor 1 dag willen zijn:
Maxime, een dagje hoofdleiding lijkt me wel eens
tof ;)
Leukste KLJ-moment ooit: Kamp
Levensmotto: Oefening baart kunst!
Dit was beter nooit uitgevonden: De atoombom!
Welke held ben jij: Averell Dalton, groot,
“onhandig” en 3 broers om ze te vervolledigen.
Wat is jouw zwakke plek als superheld: Stress,
spinnen en wespen.
Favoriete broodautomaat: De Valaert
Wat ontbreekt er volgens jou in ons befaamd
dorpje: Formule 1 -circuit

Naam: Caroline Vermeulen
Bijnaam: /
Geboortedatum: 16 december 1996
Gsm: 04 95 36 32 94
Studie: kleuteronderwijs
Hobby’s: KLJ, babysitten
Lengte: 1,72m
Lievelingseten: Macaroni met kaas en hesp
Lievelingslied: Sofia van Alvaro Soler
Wie van de leiding zou je voor 1 dag willen zijn
en waarom: Ik zou iedereen van de leiding wel
eens willen zijn, allen kijk ik naar ze op! Zeker
Cockie, wat een man!
Leukste KLJ-moment ooit: De sportfeesten
Levensmotto: Hakuna matata (geen zorgen)
Dit was beter nooit uitgevonden: Wapens
Welke held ben jij: Wonder woman, omdat ze
geen superheld is die de aandacht zoekt maar
gewoon voor het goede vecht.
Wat is jouw zwakke plek als superheld: Dat ik
moeilijk ‘nee’ kan zeggen.
Favoriete broodautomaat: Valaert, voor de
koffiekoeken ;)
Wat ontbreekt er volgens jou in ons befaamd
dorpje: Een pretpark :D
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Naam: Sara Van de Merlen
Bijnaam: Sarhat
Geboortedatum: 5/5/1997
Gsm: 0493 72 67 57
Studie: Leerkracht lager onderwijs in wording
Hobby’s : Turnen, joggen, piano spelen en wafels
bakken (+voorproeven)
Lengte: 1m69cm33mm
Lievelingseten: Wafels natuurlijk!
Lievelingslied: Pixie Lott – This is what you came
for
Wie van de leiding zou je voor 1 dag willen zijn:
Sarah, omdat dat ik dat een kei leuke naam vind!
Leukste KLJ-moment ooit: Het (bloem +
water)feestje bij de paarden!! 
Levensmotto: Als er 1 ding is waar Super Sara niet
tegen kan dan zijn het wel muggenbeten
Dit was beter nooit uitgevonden: Stekende
muggen
Welke held ben jij: Super Sara omdat ik fan ben
van Mega Mindy
Wat is jouw zwakke plek als superheld: Ik kan
niet vliegen, snif, snif 
Favoriete broodautomaat: Patisserie Stefan
Wat ontbreekt er volgens jou in ons befaamd
dorpje: De Efteling!

Naam: Maxime Vennens
Bijnaam: Kleine Vennens
Geboortedatum: 25/02/1997
Gsm: 04 95 41 73 75
Studie: Bachelor secundair onderwijs wiskunde
en fysica
Hobby’s: Vogeltjes kweken en supporteren voor
Waasland-Beveren
Lengte: 1m98
Lievelingseten: Spaghetti
Lievelingslied: 21 guns – Green day
Wie van de leiding zou je voor 1 dag willen zijn:
Cockie, dan weten we eindelijk wat er in zijn
hoofd omgaat.
Leukste KLJ-moment ooit: Elk moment met
Jasper en Sahara.
Levensmotto: Je suis Ronny!
Dit was beter nooit uitgevonden: Lokeren
supporters, hé Astrid en Linde.
Welke held ben jij: The Hulk, soms word ik groen.
Wat is jouw zwakke plek als superheld: Mijn
maag
Favoriete broodautomaat: De Valaert hé
Wat ontbreekt er volgens jou in ons befaamd
dorpje: Tina Turner fanshop

Naam: Cedric Puylaert
Bijnaam: Den Puylaert, Puylie
Geboortedatum: 22-06-1996
Gsm: 0471444668
Studie: Bachelor in de Elektromechanica
Automatisatie
Hobby’s: KLJ
Lengte: 1m 80
Lievelingseten: Pizza
Lievelingslied: Eminem –Whene I’m Gone
Wie van de leiding zou je voor 1 dag willen zijn:
Thomas de cock gewoon omdat het kan.
Leukste KLJ-moment ooit: KLJ kamp in Lint
(doop)
Levensmotto: Always be yourself. Unless you can
be a unicorn. Then always be a unicorn. 
Dit was beter nooit uitgevonden: Pesters
Welke held ben jij: Spiderman omdat hij gewoon
de coolste superheld is 
Wat is jouw zwakke plek als superheld: Gekieteld
worden
Favoriete broodautomaat: Valaert
Wat ontbreekt er volgens jou in ons befaamd
dorpje: Niks want Niekaerke is gewoon een top
dorpje 

Naam: Gilles Heyndrickx
Bijnaam: Heb ik dat?
Geboortedatum: 24/03/2016
Gsm: 04 97 20 52 72
Studie: Wetenschappen-wiskunde op de
broeders
Hobby’s: KLJ natuurlijk!
Lengte: 1m93
Lievelingseten: Pizza pepperoni
Lievelingslied: Will Grigg’s on fire
Wie van de leiding zou je voor 1 dag willen zijn:
Maxime, dan weet ik eens wat voor weer het
daarboven is.
Leukste KLJ-moment ooit: YODO fietstocht vorig
kamp
Levensmotto: Je komt beter te laat, dan helemaal
niet!
Dit was beter nooit uitgevonden: Slechte muziek
Welke held ben jij: Batman
Wat is jouw zwakke plek als superheld: Op tijd
komen
Favoriete broodautomaat: Die in de
vrasenestraat
Wat ontbreekt er volgens jou in ons befaamd
dorpje: Een pretpark
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Naam: Sarah Moorthamer
Bijnaam: Hamster/ Sahara
Geboortedatum: 26 mei 1996
Gsm: 04 94 17 14 27
Studie: Studente leerkracht lager onderwijs
Hobby’s: KLJ
Lengte: 1m69
Lievelingseten: Pannenkoeken
Lievelingslied: Bij die oude appelboom – de
smurfen
Wie van de leiding zou je voor 1 dag willen zijn:
Gilles, omdat ik dan voor een keertje echt deejay
kan zijn!
Leukste KLJ-moment ooit: Het zetelmoment
Levensmotto: Een dag niet gelachen, is een dag
niet geleefd 
Dit was beter nooit uitgevonden: Een wekker
Welke held ben jij: Mega Mindy
Wat is jouw zwakke plek als superheld: Mijn tijd
is altijd om 
Favoriete broodautomaat: De Westelinck
Wat ontbreekt er volgens jou in ons befaamd
dorpje: Een pretpark

Naam: Davina Bryssinck
Bijnaam: Dav
Geboortedatum: 11/09/1998
Gsm: 0493 18 64 63
Studie: Gezondheid- en welzijnswetenschappen
Hobby’s : KLJ
Lengte: 1m67
Lievelingseten: Wafels natuurlijk!
Lievelingslied: Andra – Love can save it all
Wie van de leiding zou je voor 1 dag willen zijn:
Sara, dan weet ik hoe het is om een beetje veel
gek te zijn.
Leukste KLJ-moment ooit: Dat Jolien en Leenke
mij op het kamp in het zwembad gegooid hebben
net nadat ik proper uit de douche kwam 😛.
Levensmotto: Minions!!!
Dit was beter nooit uitgevonden: Voetbal
Welke held ben jij: Mega Mindy, omdat ik
stiekem agent Toby ook wel leuk vind!
Wat is jouw zwakke plek als superheld: Ik kan
me niet bedwingen in oma’s snoepwinkel!
Favoriete broodautomaat: Broodautomaat Guido
Wat ontbreekt er volgens jou in ons befaamd
dorpje: Een reuze snoepwinkel met alle snoepjes
van heel de wereld!

Naam: Thomas Ryckebusch
Bijnaam: Tomaten/ Tommy
Geboortedatum: 16/07/1997
Gsm: 04 89 356 915
Studie: Bachelor secundair onderwijs LO en
bewegingsrecreatie
Hobby’s : De tofste jeugdbeweging = KLJ
natuurlijk :D
Lengte: 1m79
Lievelingseten: Frietjes met vol-au vent
Lievelingslied: Waiting all night - Rudimental
Wie van de leiding zou je voor 1 dag willen zijn:
Quinten, want dan kan ik naar iedereen van de
leiding opkijken.
Leukste KLJ-moment ooit: YODO-fietstocht van 2
jaar geleden!
Levensmotto: Nergens beter dan Thuis!
Dit was beter nooit uitgevonden: Examens
Welke held ben jij: Batman, want dan kan ik elke
dag in bad.
Wat is jouw zwakke plek als superheld: Mijn
allergieën
Favoriete broodautomaat: De Valaert
Wat ontbreekt er volgens jou in ons befaamd
dorpje: Pretpark

Naam: Quinten Belon
Bijnaam: /
Geboortedatum: 4 oktober 1999
Gsm: 0479939630
Studie: Mechanische technieken
Hobby’s: KLJ
Lengte: 1m62
Lievelingseten: Frietjes
Lievelingslied: Scream van Usher (vrije ritmiek )
Wie van de leiding zou je voor 1 dag willen zijn:
Thomas de Cock, omdat ik eens zou willen weten
waar hij altijd met zijn gedachte zit.
Leukste KLJ-moment ooit: Fietstocht naar kamp
2015 en 2016
Levensmotto: Je leeft maar één keer, maar als je
het goed doet, is één keer genoeg!
Dit was beter nooit uitgevonden: Stoppen met
KLJ!
Welke held ben jij: Superman
Wat is jouw zwakke plek als superheld: Leden die
niet mee doen.
Favoriete broodautomaat: Da’s zo 2015…
Wat ontbreekt er volgens jou in ons befaamd
dorpje: Nieuwkerken is zo perfect!

