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Voorwoord 

 
Lieve KSA’sters en allerbeste ouders  
 
 
Het is weer zover! Het nieuwe KSA-jaar staat weer 
voor de deur. Vol enthousiasme trekken we ons 
hemd en das terug aan om elke zaterdag samen te 
ravotten. 
 
In deze eerste editie van het Polleke vinden jullie de 
contactgegevens van de leiding terug, de 
maandbrieven per groep (d 

ie je een overzicht geven van wat we elke week 
zullen doen) en alle belangrijke data die je zeker in 
je agenda moet noteren. Lees dus elke week het 
Polleke om op de hoogte te blijven van alle 
fantastische vergaderingen die je te wachten staan. 
Dit boekje is dus niet te  missen voor elke KSA’ster! 
In geval van verlies  hoef je je geen zorgen te maken, 
want het  Polleke is ook online te vinden op onze 
website  www.ksagentsintpaulus.be  

 
Omdat we denken aan het milieu zullen 
de  volgende Pollekes enkel elektronisch te 
lezen  zijn.  
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Hopelijk zien we jullie elke zaterdag terug aan  onze 
poort in de Patijntjestraat. De leiding staat  alvast te 
popelen. 
 

Veel leesplezier :) 

 
Groetjes het Pollekesteam 
Bo, Sarah en Mira 
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Contactgegevens 
 

Lokaal : Patijntjestraat 29, 9000 Gent (vlakbij het 
Sint-Pietersstation) 
 
Website: www.ksagentsintpaulus.be 
 
Email: ksagentsintpaulus@gmail.com 
 
Instagram: @ksagentsintpol 
 
Hoofdleiding:  
 
Anouk Demets 
0496849846 
anouk.demets@gmail.com 
 
Sara Courteyn 
0474117369 
sara.courteyn123@gmail.com 
 
Liza Van Boxelaere 
0498498887 
Liza.vanboxelaere@telenet.be 
 
Uniformverantwoordelijken: 
 
Margot Bruggeman 
0476542473 
margot.bruggeman@live.be 
 
 

http://www.ksagentsintpaulus.be/
mailto:ksagentsintpaulus@gmail.com
mailto:margot.bruggeman@live.be
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Lena Vandenabeele 
0470638939 
lena.vandenabeele@hotmail.com 
 
Mona Denayer 
0468185048 
mona.denayer@gmail.com 
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Op 14 november nodigen we jullie uit voor 
een uitdagende quiz. Er zullen hapjes en 
drankjes te verkrijgen zijn. Inschrijven doe je 
per team (bubbel van vier) via mail, betalen 
moet je pas als we zeker weten dat de quiz 
kan plaatsvinden (situatie rond corona). 
Hopelijk zien we jullie daar! 

 
 
 

Datum? 14 november 
Uur? Welkom vanaf 19u00, start om 19u30 

Waar? Doornakkerstraat 52 – 9040 Sint-Amandsberg 
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Alle leidsters op een rijtje 
 
Hier vind je de contactgegevens van alle leiding   
en een aantal interessante weetjes over ons!   
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Sloebers 

 

 

 

Ik ben: Pauline De Somere 

Geboortedatum: 23 juni 1997 

Gsm-nummer: 0471231070 

E-mailadres: 
pauline.desomere@hotmail.be 

Ik studeer ergotherapie 

Mijn lievelingseten: 
melanzane parmigiani 

Mijn favoriete KSA-spel: 
dropping 

Ik zit al 17 jaar in de KSA 

Mijn totem: enthousiaste bij 

Ik ben: Julie Beerens 

Geboortedatum: 18 juni 2001 

Gsm-nummer: 0471245697 

E-mailadres: 
julie.beerens@hotmail.com 

Ik studeer geschiedenis 

Mijn lievelingseten: chinees 

Mijn favoriete KSA-spel: 
maatschappij spel 

Ik zit al 12 jaar in de KSA 

Mijn totem: liefdevolle katta 
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Ik ben: Emma Bruggeman 

Geboortedatum: 6 april 
2000 
Gsm-nummer: 0479528905 

E-mailadres: 
emma.bruggeman@live.be  

Ik studeer farmacie 

Mijn lievelingseten: 
Italiaans 

Mijn favoriete KSA-spel: 
overlevingstocht 

Ik zit al 16 jaar in de KSA 

Mijn totem: volhardende 
springbok 

Ik ben: Nina Coppitters 

Geboortedatum: 25 
augustus 2002 

Gsm-nummer: 0470979518 

E-mailadres: 
nina@coppitters.eu 

Ik studeer industriële kunst 

Mijn lievelingseten: pasta 

Mijn favoriete KSA-spel: 
dropping 

Ik zit al 8 jaar in de KSA 
Mijn totem: beheerste 
bergbever 

mailto:emma.bruggeman@live.be
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Ik ben: Louise Decroos 

Geboortedatum: 9 februari 
2004 

Gsm-nummer: 0493455768 

E-mailadres: 
louise.decroos@hotmail.com 

Ik studeer humane 
wetenschappen 

Mijn lievelingseten: chili con 
carne 

Mijn favoriete KSA-spel: 
dropping 

Ik zit al 11 jaar in de KSA 

Mijn totem: krachtige zebra 
Ik ben: Helena Massagé 

Geboortedatum: 20 januari  
2003 

Gsm-nummer: 0499142336 

E-mailadres: helena.massage@ 
sintpietersgent.be 

Ik studeer Latijn wetenschappen 

Mijn lievelingseten: spaghetti 
bolognaise 

Mijn favoriete KSA-spel: 
dropping 

Ik zit al 13 jaar in de KSA 

Mijn totem: goedaardige 
newfoundlander 

mailto:helena.massage@sintpietersgent
mailto:helena.massage@sintpietersgent
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Roodkappen 

 

 
 Ik ben: Fien Steens 

Geboortedatum: 5 september 2003 

Gsm-nummer: 0476267966 

E-mailadres: fien.steens@gmail.com 

Ik studeer Humane Wetenschappen 
Spaans 

Mijn lievelingseten: pizza 

Mijn favoriete KSA-spel: dropping 

Ik zit al 11 jaar in de KSA 

Mijn totem: trouwe ara 
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Ik ben: Fransje Van Boxelaere 

Geboortedatum: 26 juli 2003 

Gsm-nummer: 0491950191 

E-mailadres: 
fransje.vanboxelaere@telenet.be 

Ik studeer wetenschappen 
wiskunde 

Mijn lievelingseten: pasta pesto 

Mijn favoriete KSA-spel: 
dropping 

Ik zit al 12 jaar in de KSA 

Mijn totem:geliefde wasbeer 

 

Ik ben: Lena Vandenabeele 

Geboortedatum: 4 april 2002 

Gsm-nummer: 0470638939 

E-mailadres: 
lena.vandenabeele@hotmail.com 

Ik studeer toegepaste 
economische wetenschappen 

Mijn lievelingseten: macaroni 

Mijn favoriete KSA-spel: 
dropping 

Ik zit al 13 jaar in de KSA 

Mijn totem: onbaatzuchtige 
secretarisvogel 
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Ik ben: Margot Bruggeman 

Geboortedatum: 18 maart 
2003 

Gsm-nummer: 0476542473 

E-mailadres: 
margot.bruggeman@live.be 

Ik studeer humane 
wetenschappen 

Mijn lievelingseten: pasta 

Mijn favoriete KSA-spel: 
dropping 

Ik zit al 12 jaar in de KSA 

Mijn totem: toegewijde 
caprinae 

Ik ben: Mira Douliez 

Geboortedatum: 26 oktober 
2001 

Gsm-nummer: 0479969759 

E-mailadres: 
miradouliez@gmail.com 

Ik studeer tekenkunst en grafiek 

Mijn lievelingseten: ratatouille  

Mijn favoriete KSA-spel: 
dropping 

Ik zit al 14 jaar in de KSA 

Mijn totem: spontane antilope 
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KIM 

 

 
 

 
 

Ik ben: Margaux Vande Maele 

Geboortedatum: 13 maart 2001  

Gsm-nummer: 0470 87 61 36 

E-mailadres: 
margauxvandemaele@hotmail.com 

Ik studeer: Bedrijfsmanagement: 
marketing 

Mijn lievelingseten:  

Mijn favoriete KSA-spel: dropping 

Ik zit al 14 jaar in de KSA 

Mijn totem: Levendige spitsvogel 
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Ik ben: Anouk Demets 

Geboortedatum: 9 september 
2001 

Gsm-nummer: 0496849846 

E-mailadres: 
anouk.demets@gmail.com 

Ik studeer rechten 

Mijn lievelingseten: WAP 

Mijn favoriete KSA-spel: 
overlevingstocht 

Ik zit al 14 jaar in de KSA 

Mijn totem: doordachte hop 

Ik ben: Mona Denayer 

Geboortedatum: 26 mei 2003 

Gsm-nummer: 0468185048 

E-mailadres: 
mona.denayer@gmail.com 

Ik studeer economie moderne 
talen 

Mijn lievelingseten: burrito’s 

Mijn favoriete KSA-spel: 
overlevingstocht 

Ik zit al 12 jaar in de KSA 
Mijn totem: ondoorgrondbare 
kraanvogel 
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Ik ben: Bo 

Geboortedatum: 4 april 
2003 

Gsm-nummer: 0485576784 

E-mailadres: 
bo.wybaillie@telenet.be 

Ik studeer: economie 
moderne talen 

Mijn lievelingseten: Lasagne 

Mijn favoriete KSA-spel: 
dropping 

Ik zit al 9 jaar in de KSA 

Mijn totem: gehechte 
secretarisvogel  
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Ik ben: Sarah 

Geboortedatum: 8 mei 2003 

Gsm-nummer: 0472892075  

E-mailadres: 
Sarah03.rommel@gmail.com 

Ik studeer latijn-talen 

Mijn lievelingseten: 
ovenschotel 

Mijn favoriete KSA-spel: zelf-
kook 

Ik zit al  11 jaar in de KSA 

Mijn totem: oprechte lijster 

 

 
 
 

 

 

 

Ik ben: Thea 

Geboortedatum: 30 November 
2003 

Gsm-nummer: 0470 68 16 44 

E-mailadres: 

Ik studeer: humane 
wetenschappen 

Mijn lievelingseten: spaghetti 

Mijn favoriete KSA-spel: 

Ik zit al 9 jaar in de KSA 

Mijn totem:geruste 
sneeuwstormvogel 

mailto:Sarah03.rommel@gmail
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JIM 
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Ik ben: Alice Steyaert 

Geboortedatum: 26 augustus 1998 

Gsm-nummer: 0491337159 

E-mailadres: 
alicesteyaert@gmail.com 

Ik studeer master of science in de 
gezondheidsbevordering 

Mijn lievelingseten: chili con carne 

Mijn favoriete KSA-spel: 
maatschappijspel 

Ik zit al 8 jaar in de KSA 

Mijn totem: spreeuw 

Ik ben: Ciska Achtergael 

Geboortedatum: 2 februari 1998 

Gsm-nummer: 0470 28 58 17 

E-mailadres: 
ciska_achtergal@hotmail.com 

Ik studeer: Industrieel ingenieur 
biowetenschappen tuinbouw 

Mijn lievelingseten: WAP 

Mijn favoriete KSA-spel: Circle of 
ZEP 

Ik zit al 18 jaar in de KSA 

Mijn totem: innige pumba 
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Ik ben: Pernilla Desomer 

Geboortedatum:  20 november 
2003 

Gsm-nummer: 0475676209 

E-mailadres: 
pernilla.desomer@gmail.com 

Ik studeer Latijn talen 

Mijn lievelingseten: thaïs 

Mijn favoriete KSA-spel: 
vuurspel 

1Ik zit al 11 jaar in de KSA 

Mijn totem: respectvolle patrijs 

 

  

  

Ik ben: Oona De Cock 

Geboortedatum: 20 oktober 2003 

Gsm-nummer: 0474687540  

E-mailadres: 
Oona.de.cock@icloud.com 

Ik studeer wetenschappen-
wiskunde 

Mijn lievelingseten: chinees 

Mijn favoriete KSA-spel: vuurspel 

Ik zit al 11 jaar in de KSA 

Mijn totem: ontembare caraya 
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SIM 

 

 

 

 

 

 

Ik ben: Lies Vancayzeele 

Geboortedatum: 18 oktober 
2000 

Gsm-nummer: 0479328314 

E-mailadres: 
lies.vancayzeele@gmail.com 

Ik studeer sociaal werk 

Mijn lievelingseten: pasta 

Mijn favoriete KSA-spel: 
dropping 

Ik zit al 15 jaar in de KSA 

Mijn totem: zachtaardige 
patrijs 

Ik ben: Katrijn Stabel 

Geboortedatum: 9 april 2003 

Gsm-nummer: 0460967587 

E-mailadres: 
katrijn.stabel@gmail.com 

Ik studeer Latijn wetenschappen 

Mijn lievelingseten: pasta 

Mijn favoriete KSA-spel: vuurspel 

Ik zit al 11 jaar in de KSA 

Mijn totem: gedreven slechtvalk 
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SIM 
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Ik ben: Sara Courteyn  

Geboortedatum: 14 november 
2001 

Gsm-nummer: 0474117369 

E-mailadres: 
sara.couteyn123@gmail.com 

Ik studeer logopedie 

Mijn lievelingseten: spaghetti 

Mijn favoriete KSA-spel: 
dropping 

Ik zit al 10 jaar in de KSA 

Mijn totem: ontspannen phoca 

 

Ik ben: Marie Messiaen 

Geboortedatum: 11 oktober 
1998 

Gsm-nummer: 0491053479 

E-mailadres: 
messiaen.marie@gmail.com 

Ik studeer farmacie 

Mijn lievelingseten: thaïs 

Mijn favoriete KSA-spel: een 
tegen allen 

Ik zit al 18 jaar in de KSA 

Mijn totem: zachtmoedige 
jaguar 
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Ik ben: Marthe Misseeuw 

Geboortedatum: 29 juli 1998 

Gsm-nummer: 0492628265 

E-mailadres: 
marthemisseeuw@hotmail.com 

Ik studeer verpleegkunde 

Mijn lievelingseten: stoofvlees 
met verse frietjes 

Mijn favoriete KSA-spel: 
overlevingstocht 

Ik zit al 16 jaar in de KSA 

Mijn totem: liefdevolle kiang 

Ik ben: Latifa Souabny 

Geboortedatum: 27 juni 2000 

Gsm-nummer: 0486608082 

E-mailadres: 
latifa.souabny1a7@gmail.com 

Ik studeer farmacie 

Mijn lievelingseten: spaghetti 

Mijn favoriete KSA-spel: 
dropping 

Ik zit al 14 jaar in de KSA 

Mijn totem: eigenzinnige 
gnoe 
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ZEP 
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Ik ben: Aurelie Luu 

Geboortedatum: 2 januari 1998 

Gsm-nummer: 0493177339 

E-mailadres: 
aurelieluu@gmail.com 

Ik studeer sport en bewegen 

Mijn lievelingseten: pasta 

Mijn favoriete KSA-spel: 
overlevingstocht 

Ik zit al 11 jaar in de KSA 
Mijn totem: redzame antilope 

Ik ben: Liza Van Boxelaere 

Geboortedatum: 4 juni 1999 

Gsm-nummer: 0498498887 

E-mailadres: 
liza.vanboxelaere@telenet.be 

Ik studeer verpleegkunde 

Mijn lievelingseten: chili con 
carne 
Mijn totem: vreugdevolle 
kwikstaart 
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Maandbrieven 

 

SLOEBERS 
 

We vliegen, rollen en glijden het nieuwe KSA-jaar! En dat 
doen we letterlijk. Iedere week zetten we een ander 
vervoersmiddel in de spotlight. Zijn jullie klaar voor 

vertrek?? 
 

26 september 
Nieuw jaar, nieuw lokaal! 

Met hulp van de VUILNISWAGEN maken we van ons kot 
een waar sloeberparadijs, trek jullie vuile kleren al maar 

aan! 
 
 

3 oktober 
Op zoek naar de wondere wereld Atlantis! In haar 

DUIKBOOT leidt Moana ons de weg, misschien komen 
we Ariel, Nemo of Spongebob wel tegen op ons 

avontuur! 
 

10 oktober 
Deze week is de leiding met de VERHUISWAGEN op 

leidingsweekend. Dit betekend dat er deze week GEEN 
vergadering is.  

 

17 oktober 
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Zorg dat jullie 5 minuten voor vertrek klaar staan aan de 
gate. We nemen het VLIEGTUIG voor een reis rond de 

wereld! 
24 oktober 

Ons RUIMTESCHIP brengt jullie deze week naar planeet 
KSAarde. Zijn jullie klaar om buitenaards leven 

ontdekken en het heelal te verkennen?  
 

 31 oktober 
Zweven boven de wolken en glijden van regenbogen. 
Waar deze LUCHTBALLONVAART ons naartoe brengt 

kom je vandaag te weten! 
 
 

 
We verwachten jullie iedere zaterdag om 14u30 in 

perfect uniform aan ons lokaal.  
Tot 17u30 spelen we een super-duper-fantastisch-leuk-

spel! Hopelijk tot dan! 
XXX 

De SLOEBER-leiding 
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ROODKAPPEN 
    W E L K O M  I N  H E T  W I N K E L C E N T R U M !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

3 oktober: dierenwinkel 
Ooneee… alle dieren zijn uit de kooi ontsnapt. We 
moeten het winkelcentrum terug veilig maken want 
de klanten durven niet meer naar binnen gaan. Zijn 
jullie stoer genoeg?  
 

10 oktober: 
gesloten 
De winkel is gesloten 

   deze week is er 
geen vergadering, 
maar zo sparen we 
wat geld om volgende 
week uit te leven.   
Tot dan! 
 

17 oktober: speelgoedwinkel 
Met onze gevulde portemonnee trekken 
we naar de speelgoedwinkel, we testen 
spelletjes uit: monopoly, twister, 
ganzenbord, vier op een rij, … Wat is jou 
favoriet? 
 

24 oktober: 
bakkerij 
Sta vandaag maar 
vroeg op en bak je 
beste brood want we 
bezoeken de bakkerij! 
Chocoladekoeken, 
croissants, 
sandwiches en 
pistolets. Hoeveel kan 
jij op?  

 

31 oktober: 
verkleedwinkel 
Kom in je engste 
outfit naar ons 
spookhuis. Deze 
vergadering 
verwachten wij 
jullie verkleed aan 
ons lokaal! Lukt 
het jou om ons 
bang te maken?  
 

7  november: gesloten 
De winkel is helaas gesloten 
vandaag   . Deze week is er 

geen vergadering. Geniet van de 
vakantie en tot volgende week! 
 
 
 

 26 september: 
doe-het-zelf zaak 
Deze vergadering 
steken we de handen 
uit de mouwen en 
tonen we dat we het 
zelf kunnen. Bewijs ons 
dat jullie echte doe-
het-zelvers zijn en help 
ons dit klusje te klaren!  

 
 

Jullie worden elke zaterdag van 14u30 tot 17u30 verwacht op het lokaal  
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Hoi  liefste kimmers , voor onze   
eerste maandbrief hebben we een   
reisje rond de wereld geboekt!! Pak   
alvast jullie koffers in en neem jullie   
goed humeur mee.     
Vergeet vooral je  uniform  niet. We   
zien jullie op de eerste bestemming.   
Groetjes jullie kersverse leiding!!   
  
26 /09: ZUID AFRIKA     
Vandaag gaan we op safari in de savanne om de Big 5 te spotten.   
Als we geluk hebben zien we ze allemaal.     
Vergeet zeker je uniform niet!     
  
3 /10: CHINA     
Vandaag proberen we over de chinese muur te   
klimmen. Doe kleren aan die  VUIL  mogen   
worden want het wordt een grote uitdaging. Tot   
dan!   
  
10 /10: GEEN VERGADERING   
( leidingsweekend )   
De leiding is op weekend. Deze week is er dus jammer genoeg   
geen vergadering. Tot volgende week!   
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17 /10: NOORDPOOL     
Brrrrrr! Trek jullie warme Eskimopak al maar aan.   
Vandaag gaan we samen op expeditie naar de   
Noordpool. Pas maar op voor de ijsberen!! Frisse   
groetjes en tot zaterdag in     
Eskimokledij !   
  
24 /10: ITALIË     
Vandaag trekken we de keuken in voor een culinaire middag net   
zoals de italiaanse koks. Tot zaterdag!     
  

/10: AMERIKA 31     
Omdat het vandaag halloween is, keren we terug   
naar het land van oorsprong van deze enge dag.   
Haal jullie  engste kostuum  maar boven en laat   
jullie bange hartjes maar thuis.     
  
/11: BELGIE 7   

We zijn eindelijk terug van onze lange wereldreis. Daarom spelen   
we als afsluiter een spel als toerist in eigen land.     
Tot dan liefste Kimmers!     

  
  
  

Veel groetjes van jullie   

allerleukste KIMLEIDING!   
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JIM 
 
Hallooooo allerliefste Jimmers 
 
Hopelijk zijn jullie al wat bekomen van het spetterende 
kamp, zijn jullie mondmaskers gewassen en zijn jullie 
klaar om er weer elke zaterdag tegenaan te gaan!  
 
Heimwee naar de 2 heerlijke weken op de boerderij? 
Geen zorgen! We’re gonna take you back to memory 
lane en herbeleven de beste KSA-zomers van de 
afgelopen jaren. We verwachten elke week in jullie 
outfit van toen! Net als op kamp krijgt de best verklede 
een cadeautje ☺ Let’s go!  
 
 
19 september  
 
YIHAAAA 
 

26 oktober : MIDDELEEUWEN  
Was ik nog, nog met mijnen hamer 
Was ik nog met geweld op mijn aambeeld… 
7 jaar geleden waren we samen op ’t smidje 
aan ’t volksdansen, hopelijk zijn jullie deze skills 
nog niet vergeten want jullie zullen ze nodig 
hebben!  
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3 oktober: SIRENE 
Pound the alarm!  
Pieoeoeoeoeoeoe, pas op de 
KSAmbulance komt eraan, de 
zeemeerminnen hebben jullie hulp 
nodig!  
 
9-11 oktober: LEIDINGSWEEKEND 
Helaas pindakaas, vandaag geen vergadering  Wij zijn 
op leidingsweekend. See you next weeeekk  

 

17 oktober : OLYMPIA  

Reach for the stars, the victory is yours.  
You know you’re glorious! 
Zijn jullie klaar om het op te nemen tegen te 
goden op de Olympusberg? Hopelijk zijn ze 
jullie goed gezind en kunnen jullie al hun 
beproevingen doorstaan. 
  

24 oktober: BACK TO BASICS   
Son déri sang, mini sondé  
Bika mi sanga, ga minitou, mi pa mi tcho andou mi 
pao yé  
Haal jullie survivalskills maar boven want je zal ze 
nodig hebben vandaag, we gaan volledig back to 
basics.  
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30 oktober: PLANEET PAULUS 
Mijn astronauten pak ligt klaar 
Ik sluit mijn ogen en ben daar! 
  
 

!! Vandaag spreken we VRIJDAG af en 
slapen we een nachtje op het lokaal! 
(Verdere info volgt!)  
Er zijn aliëns gesignaleerd op aarde, in de 
buurt van het station. Jullie zullen ze moeten 
vangen, anders zullen we de rest van ons 
leven moeten slijten in een ander 
universum….  
 

7 november: Jammer genoeg is het vandaag geen 
vergadering maar geniet nog van jullie laatste dagen 
vakantie, zodat jullie er volgende week terug tegen aan 
kunnen!! 
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Ze p 
  

Liefste  Z eppers   
Jullie laatste jaar als lid kunnen we niet zomaar laten  

pas seren .   We  doorlopen  samen nog eens alle takken, van  

Sloebers tot  en met Sim! De locaties v oor d e epic   sp elen   laten  

we jullie as soon as possible weten  ☺   We kijken er naar uit!!!   
Groetjes,   

Aurelie en Liza   

  

  

26 /09 SLOEBER   

03 / 10   ROODKAP   

10 / 10            

17 / 10   KIM   

2 4 / 10   JIM   

31 / 10   SIM   

0 7 / 11            
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Belangrijke Data 
 
Dag van de jeugdbeweging: 23 oktober 
Quiz: doornakkerstraat 52 9040, 14 november 
 
 
Groot kamp: Opglabbeek, 3 tot 17 augustus 
(bezoekdag op het einde) 
 
Sloebers & Roodkappen: 8-15 augustus  
Kim – Sim: 5-15 augustus  
Zep: 3-17 augustus 
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Recept 
Zandkoekjes 
 

Ingredienten voor 20 stuks 
fondantchocolade (eventueel) 
pistaches 
griessuiker 
vanillesuiker 
bloem 
boter 

200 g 
 
125 g 
1 pakje 
375 g 
250 g  

 
BEREIDING 
 
1. Snij de boter in blokjes.  Vermeng ze eerst met de 
suiker (niet te lang, de boter mag niet te zacht worden), 
daarna met de gezeefde bloem. 
 
2. Kneed met de vingertoppen tot een zanderig deeg. 
Maak er worstjes van 4 tot 5 cm van. Laat ze, verpakt in 
plasticfolie, 6 uur opstijven in de koelkast.  
 
3. Snij de worstjes in plakjes van 1 cm dik. Druk ze plat 
met de hand. Steek met een uitsteekvormpje visjes uit de 
deegplakjes. Druk in elk visje een pistachenootje als oog.  
 
4. Leg de visjes op bakpapier - niet te dicht bij elkaar - op 
een grote bakplaat. Bak ze 20 minuten, op 175°  
 
5. Maak de koekjes voorzichtig los van het bakpapier en 
leg ze op een taartrooster. Versieren kan ook: laat 
chocolade smelten in een warmwaterbad en teken er met 
een fijn keukenpenseel nog schubben en graten van 
chocolade op. 
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’ t Polleke 

  

  

KSA Gent Sint - Paulus 
  

Zegt: 
  

Tot het volgend Polleke! 
  


