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 Voorwoord 

December - Januari 

 

Hallo kameraadjes, 

Het is alweer tijd voor een nieuwe Zoniënburcht. Dat betekent dat er ons weer vanalles te 

wachten staat. Buiten de superleuke KSA-zondagen kan je ons ook soms terugvinden in 

Tervuren en omstreken. Zo hebben we bijvoorbeeld net een gezellige avondwandeling 

achter de rug met lekkere pensen en de onvervalste KSA-sfeer bij het kampvuur.  

Nu november achter de rug ligt komt Sinterklaas al in zicht. Ik ben superbenieuwd wat ik dit 

jaar zal krijgen. Waarschijnlijk krijg ik iets megacool en groot want ik ben dit jaar kei braaf 

geweest! Echt waar hoor. 

Daarna komt kerstmis al in zicht en dat gaat natuurlijk hand in hand met een prachtige 

kerstboom in de living vol met lichtjes en kerstversiering. En waar kan je zo’n prachtige 

kerstboom krijgen? Bij de KSA natuurlijk! 

Aan allen die al een kerstboom hebben besteld: Proficiat! 

Zaterdag 10 december wachten wij jullie vanaf 14 uur op boven aan de trappen van de kerk.  

Aan allen die nog geen kerstboom hebben besteld: Geen paniek!  

Je kan nog steeds een kerstboom bestellen op de site.  

 

Als iedereen dan uiteindelijk een kerstboom heeft vol lichtjes en sterren en slingers dan 

moeten we enkel nog maar wachten tot kerstavond. Maar dat is soms nogal vervelend om 

zolang te wachten, daarom doen wij ons kerstfeestje al iets vroeger. Vrijdag 23 december 

zijn alle leden uitgenodigd om bij de KSA kerstmis te komen vieren.   

Laten we samen hopen dat dan kweetnihoehard gaat sneeuwen zodat we nog eens een 

witte kerst hebben met sneeuwmannen of een ouderwets sneeuwballengevecht. Jammer 

genoeg is dat nog niet het geval voor nu, alhoewel het al een pak kouder aan het worden is. 

Vergeet dus zeker niet een muts of een sjaal mee te nemen zodat we ondanks de coole 

temperatuur gewoon lekker buiten kunnen spelen.  

Voila, het voorwoord zit er alweer op. Dan mag u nu vol spanning de bladzijde omslaan en 

opzoek gaan naar de gekke avonturen die we deze paar maanden gaan beleven bij de KSA.  

Wij hebben er alvast zin in. 

Een dikke kus en knuffel,  

De hoofdleiding 

Margot en Arne 

 

  



 

 

 Om in de agenda te zetten 

December - Januari 

  

 
Datum 

 
Activiteit 

6 december Sinterklaas!!!    

10 december Ophalen van jullie kerstbomen op de markt 
van Tervuren 

23 december KSA-Kerstfeestje van 18u30 tot 20u00 

25 december en 1 januari Geen vergadering 

21-22-23 April Weekdend voor de Leeuwkes, Piepers en 
Jonknapen (meer info volgt) 

21-22-23 April Weekend voor de Knapen (meer info volgt) 



 

 

Programma leeuwkes 

December - Januari 

 

Welkom welkom aller liefste leeuwkes 

Hier is dan de tweede zoniënburcht. Wow al, dat gaat snel. Maar ja de tijd vliegt ook als het 

leuk is. Er zijn al een heleboel toffe vergadering geweest. En wat voor vergaderingen. Bij de 

startdag hebben we elkaar leren kennen en dat klikte meteen, ik wist toen al dat dit een 

geweldig jaar ging worden. De tweede week zijn jullie helemaal losgegaan op de 

springkastelen bij het weekend van de jeugd en hebben jullie bewezen wat voor een 

danstalenten we bij de leeuwkes hebben. Maar er is natuurlijk ook de zondag geweest waar 

jullie jullie beste knutsel- en tekentalenten hebben boven gehaald en geweldige werkjes 

hebben gemaakt waar we ons nieuw lokaal mee gaan versieren. En natuurlijk hebben jullie 

ook bewezen dat de stoere leeuwkes nergens bang voor zijn toen we trollen gingen 

verjagen. Weten jullie al de stappen nog om een trol te verjagen want ik weet het nog wel. Ik 

moest trouwens van de kaboutertjes zeggen dat ze super blij zijn met hun nieuwe huisjes en 

dat ze geen last meer hebben gehad van trollen dankzij de geweldige magische cirkel. En ik 

vergeet bijna het beste onze super leuke uitstap naar de brandweer waar we hebben leren 

reanimeren en politie honden bezig gezien en ik ben zeker dat de onze stoere leeuwkes 

super goede brandweermannen en vrouwen gaan worden. Maar natuurlijk komen er ook 

nog andere geweldige vergaderingen. Want anders zou ik dit tekstje nu niet schrijven. En ik 

ben zeker dat die geweldige activiteiten nog leuker gaan zijn dankzij onze super vrolijke, 

zotte, wilde en fantastische leeuwkes 

 

Veel dikke kusjes en knuffels  

The amazing Arne en mega Maaike 

 

 

 

Zondag 4 december: Voor de eerste vergadering in december heeft jullie leiding iets 

ongelooflijk geregeld. Speciaal voor ons komt Sinterklaas 2 dagen eerder! Zorg dus dat je er 

zeker bij bent want het belooft een spetterende dag te worden! Verdere info volgt nog 

 

Zondag 11 december: Oefen thuis maar wat op de ganzenpas want vandaag spelen we het 

MEGA ONGELOOFLIJK BANGELIJKE GANZENBORD!! 

 



 

 

Programma leeuwkes 

December - Januari 

 

Zondag 18 december: Vandaag doe we het wat rustig aan. We kruipen allemaal gezellig 

samen onder een dekentje met een chocomelk en wat popcorn. Vandaag is het 

filmvergadering! 

 

VRIJDAG 23 december: Het is weer zover, nog niet helemaal maar dicht genoeg om toch al 

te feesten. Vandaag gaan we lekker gek doen in kerststijl en daar horen natuurlijk ook 

cadeautjes bij. Breng allemaal een cadeautje mee van maximum €5. Het feestje gaat door 

van 18u30 tot 20u30. 

 

Zondag 25 december: geen KSA (kerstvakantie) 

 

Zondag 1 januari: geen KSA (kerstvakantie) 

 

Zondag 8 januari: Drie koningen is al voorbij maar dat geeft niet. Deze zondag spelen we het 

Koningenspel. Neem allemaal jullie mooiste kroontje mee en een prachtig sluier want het 

word een betoverend spel.   

 

Zondag 15 januari: Vandaag houden we een kookvergadering. Lees thuis dus nog maar alle 

boeken van Jeroen Meus en neem je schoonste koksmuts mee want je zal het nodig hebben.   

 

Zondag 22 januari: Vandaag doen we de olympische winterspelen, bereid je alvast voor op 

de meest gekke opdrachten. Warme kleren zijn aangeraden. 

 

Zondag 29 januari: Als we wat geluk hebben sneeuwt het vandaag en kunnen we lekker 

gaan sleeën en een sneeuwballengevecht houden. Neem dus allemaal een slee mee als je 

dat hebt. Indien het niet sneeuwt gaan we gewoon lekker in ons lokaal spelletjes spelen. 

  



 

 

 Programma Piepers 

December - Januari 

Hallo daar! 

 

Vorige keer heeft Prinses Margi jullie verteld over de Oly-ridder spelen die dit jaar in 

KSAlandia gehouden worden. 

De openingsceremonie was een groot succes! Alle ridders van alle rijken hebben met hun pijl 

en boog geschoten en de prinses heeft een mooi liedje gezongen, iets met kiwi’s en ananas, 

maar ik weet niet goed meer hoe het ging… 

Ik, Milanus heb ook met mijn pijl en boog mogen schieten. Ik mag nog niet meedoen aan de 

wedstrijden, maar ik ga heel graag kijken. Ik oefen elke dag en ik hoop om dan ooit zelf mee 

te mogen doen aan de spelen. 

 

Vandaag was een belangrijke dag. Het was 

namelijk zwaardvechten! Ik en de prinses zijn 

gaan kijken en het was echt mega cool. 

Er worden telkens duels uitgevochten en 

diegene die wint, mag steeds tegen de winnaar 

van een ander duel, tot er maar 2 overblijven. 

Zij moeten dan de finale uitvechten.  

Dit jaar waren dat Arnius uit Leefdaalandia en 

Lucius uit Duisbergen. Het was echt meeeega 

spannend! 

Het zijn allebei kei sterke mannen die voor niets 

bang zijn. Het duel heeft wel 10 minuten 

geduurd!  

 

De bedoeling is dat je de andere ridder uit de arena kan duwen en dan ben je gewonnen. Het 

ging allemaal zo snel en de zwaarden maakten heel veel lawaai. Uiteindelijk zijn de beide 

ridders tegelijk uit de arena gevallen! Dat is nog nooit gebeurd. Ze waren allebei zo goed, dat 

ze gewoon allebei gewonnen zijn.  

Arnius was ook al gewonnen bij het boogschieten en Lucius was gisteren gewonnen bij het 

paardrijden.  

In de stand van de beste ridder is het dus een nek aan nek race, want ze hebben beiden 

evenveel punten.  



 

 

 Programma Piepers 

December - Januari 

 

De volgende discipline waar ik naartoe mag is het prinsesredden. Dat is meteen ook de 

laatste discipline. Dan weten we dus wie er gewonnen gaat hebben.  

De ridder die nu op de laatste plaats staat in het klassement is 

een ridder uit scoutsland. Zijn naam is Hendrik. Hij werd telkens 

heel boos als hij verloor. Hij heeft deze morgen ook zijn zwaard 

weg gesmeten!  

Ik vind hem geen leuke ridder, hij kijkt altijd zo boos! De prinses 

zegt ook dat hij al gemene dingen gezegd heeft over de koning, 

haar papa.  

Ik hoop maar dat hij voor de laatste dagen van de spelen zich een beetje gedraagt en dat hij 

snel weer naar huis gaat.   

Maar goed, genoeg verteld! Ik ga nog wat gaan oefenen en ik hoop jullie snel weer te zien, 

want dan kan ik jullie vertellen wie er gewonnen heeft!  

 

 

 

 

 

 

 

  

Zondag 4 december: Sinterklaas is in het land, dus dat wil zeggen dat wij het grote slecht-

weer-vandaag-spel gaan spelen. Doe een dikke jas aan, neem je botinnen uit de kast en zoek 

je linkerhandschoenen! 

 

Zondag 11 december: omdat het weer eens heel lang geleden is, gaan we vandaag een 

bosspel spelen! Doe dus gepaste kledij aan. 

 

 



 

 

 Programma Piepers 

December - Januari 

 

Zondag 18 december: Het wordt sneller donker ’s avonds en de temperaturen dalen, wij 

gaan dus lekker gezellig binnen blijven vandaag en we gaan leuke gezelschapsspelletjes 

spelen! Breng dus je favoriete spel mee.  

 

VRIJDAG 23 december: Omdat het bijna kerstmis is, gaan we dat met alle piepertjes vieren! 

We spreken af aan de lokalen om 18.30u om een kerstfeestje te houden. De leiding zorgt 

voor een leuke activiteit en lekker warme chocomelk, het enige dat jullie moeten bij hebben, 

is jullie kersthumeur!  

 

Zondag 25 december: Vandaag is het kerstmis! Joepie eindelijk al die leuke cadeautjes open 

doen die onder de KSA kerstboom liggen! Vandaag is er uiteraard geen KSA. 

 

Zondag 1 januari: Gelukkig nieuwjaar allemaal! Geniet van een dag vol eten en lees die 

nieuwjaarsbrieven goed voor he! Vandaag ook geen KSA.   

 

Zondag 8 januari: Joepie, we zijn er weer! Oei, maar niet iedereen is er? We missen Margot! 

Omdat Margot examens heeft, komt zij dus een tijdje niet naar de KSA  maar geen nood, 

we hebben voor vervanging gezorgd! Guillaume van de jongknapen gaat komen helpen! 

Vandaag is het 3 koningen!  

 

Zondag 15 januari: Wat we vandaag gaan doen, gaan we nog even een verrassing houden! 

Wie van jullie kan het raden? 

 

Zondag 22 januari: Rio 2016 is gedaan, maar wij gaan nog even door! Wie van jullie is de 

beste in alle sporten? Vandaag doen we de Piep-olympische spelen. 

 

Zondag 29 januari: Tervuren is een heel mooie stad, maar kennen jullie wel genoeg? We 

gaan jullie kennis testen in een mega tof stadsspel! 

  



 

 

Programma Jongknapen 

December - Januari 

Gigi zit nu al 2 maanden in de KSA en hij heeft er nog steeds zeer veel zin in en het is ook 

bijna sinterklaas  en kerstmis . Gigi houdt van deze periode want dan ziet hij weer heel 

zijn familie en krijgt hij veel cadeautjes . Hij houdt ook van sneeuw want dan kan hij 

sneeuwmannen  maken en sneeuwballengevecht spelen met zijn vrienden, 

maar Gigi heeft ook zin om dit met zijn te leden te doen, maar spijtig genoeg komen er de 

laatste tijd niet veel leden meer en daar wordt Gigi wel verdrietig van , want hoe meer 

leden Gigi heeft hoe gelukkiger  hij wordt (Ce en Maxime ook hoor). Dan kunnen we veel 

leuke spelletjes spelen. 

Maxime zit ook al een tijdje in de leidingsploeg en eerlijk gezegd verpest hij altijd de sfeer,  

hij doet de zaken niet goed en hij denkt altijd eerst aan zichzelf ..NEENEE mopje iedereen 

heeft hem kei graag, hij brengt altijd kei veel sfeer in de groep. Hij had het bij het begin een 

beetje moeilijk om zich aan te passen, maar nu hoort hij helemaal bij de groep en we zouden 

zeer moeilijk zonder hem kunnen. We hopen dat hij nog een paar jaar in de KSA gaat blijven, 

want hij doet het echt goed! 

Tot nu toe heeft Cedric zich ook al heel goed geamuseerd tijdens onze knotsgekke kasactie 

of toen we naar het sportival zijn geweest. Dat was ook plezant seg. Maar er staat ons nog 

veel meer te wachten. In deze editie van de zoniënburcht gaan we enorm veel sneeuwpret 

beleven allesinds daar hopen we allemaal op  Hopelijk zijn de weergoden ons gunstig 

gestemd. En gaan we ook een heus kerstfeestje houden. Hopelijk zijn jullie er dan allemaal, 

die dag moeten jullie allemaal een cadeautje meenemen van ongeveer 5€. Dan kunnen we 

elkaar pakjes geven op ons kerstfeestje. Want wat is nu een kerst zonder pakjes . En 

waarschijnlijk zullen jullie de komen ook nog heel wat feesten met vrienden en familie. 

Dus allemaal een zalig kerstfeest en een prettig nieuwjaar toegewenst  

Ciao Ciao Jongknapen!  

Veel liefs 

Cedric, Maxime en Gigi 

 

  



 

 

Programma Jongknapen 

December - Januari 

Zondag 4 december: De examens zijn aan het naderen en jullie leiding moet studeren  

maar niet getreurd, jullie zullen leiding krijgen van de oudleiding. Wie exact jullie leiding 

wordt is voorlopig nog een verassing. (een kleine hint, zijn naam begint mat een G) 

 

Zondag 11 december: Deze week zitten wij nogsteeds vollop in examens en zullen wij er niet 

kunnen zijn  deze week dus geen vergadering 

 

Zondag 18 december: Het wordt sneller donker ’s avonds en de temperaturen dalen, wij 

gaan dus lekker gezellig binnen blijven vandaag en we gaan leuke gezelschapsspelletjes 

spelen! Breng dus je favoriete spel mee. 

 

VRIJDAG 23 december: jingle bells jingle bells jingle all the way oh what fun it is to ride… 

Joepie het is bijna kerstmis. Tijd dus voor een superzot kerstfeestje vandaag worden jullie 

aan de lokalen verwacht van 18u30 tot 20u30. Vergeet ook niet van allemaal een cadeautje 

mee te nemen met een maximum waarde van 5€. Zo kunnen we elkaar pakjes geven  

 

Zondag 25 december: Na zo gefeest te hebben vrijdag op het kerstfeestje en waarschijnlijk 

ook gisteren op kerstavond, is het vandaag tijd om de hele dag in jullie bed te liggen. Geen 

vergadering dus 

 

Zondag 1 januari: amai amai die feestdagen toch dat is allemaal veel te vermoeiend. Het is 

nog eens tijd om van zondag een rustdag te maken. Geen vergadering dus vandaag 

Zondag 8 januari: Vandaag is het 3 koningen, tijd dus voor het grote 3-koningen spel 

allemaal zeker komen 

 

Zondag 15 januari: huh waar is gigi? Gigi is verdwenen? Het is tijd om Gigi te zoeken. 

Vandaag is het de grote Gigi zoektocht. 

Zondag 22 januari: De weerman in mij zegt mij dat het vandaag zal sneeuwen. Vandaag 

houden we dus sneeuwpret  

 

Zondag 29 januari: Facebook, camera’s, PRISM, Snowden. Jawel jawel in de 21ste eeuw is er 

geen enkel moment dat je nog privacy hebt. The Bigbrother is watching you. Welkom in 

1984. Vandaag houden we het Bigbrother spel. 



 

 

Programma Knapen 

December - Januari 

Dag beste Knaapjes, 

 

Het einde van het jaar nadert en we hebben nog superspannende plannen voor jullie. Het is 

al supertof geweest dit jaar en het wordt alleen maar leuker. Akkoord voor de meeste onder 

jullie zijn het bijna examens maar we zijn er zeker van dat jullie goed voorbereid zijn en dus 

gaat dat met de vingers in de neus lukken (neem dit niet te letterlijk op, want dat is nogal 

moeilijk om te schrijven). Nu wat hebben de eerste helft van dit het schooljaar al gedaan? 

Wel eerst en vooral een nieuwe leider leren kennen: Gael. Hij heeft zich al goed geamuseerd 

met jullie. Maar andersom toch ook? Anders zal hij jullie in een Judo-greep leggen tot jullie 

toegeven dat het leuk is geweest! Nee maar even serieus: 

 De gocartrace waar we het super goed gedaan hebben en we 2de  zijn geëindigd voor 
de prestaties omdat we een beetje te veel energie hebbe uitgegeven aan het Winnen 
van de sfeerprijs en nogmaals te tonen dat wij de beste jeugdbeweging zijn!! 

 Het allerlaatste jeugdsportival was superleuk, ondanks het slechte weer. De Ene 
slaagt zijn vinger om de andere denkt dat hem de beste boogschutter van België is. 
Veel plezier was er zeker wel! 

 Het bosspel dat heeft getoond wat voor een goede boeren wij zijn. De ene werd al 
wat meer tegengehouden door de politie dan de andere maar ja dat komt ervan als 
je hormonen in je koeien spuit natuurlijk. 

 En uiteraard een supergeweldige en zeer winstgevende kasactie dat onze kas 
uitstekend heeft aangevuld! Met dank aan het herfstrestaurant van het HHC! En aan 
de bureausetjes die Luky en zijn mama hadden gemaakt. 

 

We hebben uiteraard ook enkele zeer interessante uiterst nuttige tips voor jullie om deze 

examenperiode zonder enige problemen te overleven. 

 Tip nummer 1: Studeer voor het juiste vak, wanneer je wiskunde hebt moet je niet 
voor geschiedenis studeren. De Gael heeft daar ervaring mee en het is niet bepaald 
de beste. 

 Tip nummer 2: Neem zeker een UV-lamp mee naar het examen je weet nooit dat je 
geniepige leerkracht je punten zou willen doen verliezen omdat je onzichtbare 
vragen niet hebt ingevuld. 

 Tip nummer 3: Als je spiekbriefjes gebruikt zie dan zeker dat jouw hond ze niet opeet, 
want verteerde spiekbriefjes zijn heel moeilijk om te ontcijferen. 

 Tip nummer 4: Als je je rapport gaat afhalen neem dan zeker al je 
loodgietersgereedschap mee, dan kan je onmiddellijk aan de slag met je eventuele 
buizen.  

 

Met deze gouden tips zullen jullie onmiddellijk aan de universiteit kunnen beginnen, Luky 

heeft deze tips jammer genoeg niet opgevolgd en dus moet hij samen met jullie ook 

studeren voor zijn examens. Wolle die wel goed naar deze tips heeft geluisterd start in  



 

 

Programma Knapen 

December - Januari 

januari aan zijn examens en moet in december al zijn boeken van onder het stof halen om te 

kunnen blokken. Gael die niet studeert heeft evenveel vakantie als jullie maar moet keihard 

werken om die vakantie te krijgen. Tenslotte wensen wij jullie supermegaveel succes toe 

met jullie examens!!! 

 

Extra informatie voor jullie en de ouders! 

Het weekend van 23 april gaan de knapen op weekend, markeer deze datum dus alvast in 

jullie agenda! 

 

Dit was het dan voor deze Zoniënburcht 

Groetjes en tot de volgende! 

 

De Luky, De Wolle en De Gael 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Programma Knapen 

December - Januari 

 

Zondag 4 december: Jaja, bijna Sinterklaas. Jullie beste vriend, tenminste als jullie braaf zijn 

geweest. Maar dit is pas voor binnen een paar dagen. Wij gaan een beetje intellectueel zijn 

vandaag. Welke stad mag zich sinds 1857 de hoofdstad van Canada noemen? Je leest het 

goed knapen, het is de grote knapen-Quiz 

 

Zondag 11 december: Het zijn examens beste knapen (maar dat wisten jullie wel) dus 

jammer maar helaas Geen KSA. Want jullie moeten keihard studeren. 

 

Zondag 18 december: Net als vorige week zijn het examens, geen KSA dus. Het einde is in 

zicht maar nog een laatste inspanning en dan kunnen jullie van een welverdiende vakantie 

genieten. Komaan knapen! 

 

VRIJDAG 23 december: De kerstvakantie staat voor de deur. Een echte knaap start zijn 

vakantie steeds met een feestje!! Vandaar houden we van 18u30 tot 20u30 een heus 

knapenfeestje in de lokalen. Breng ook allemaal een cadautje mee van ongeveer 5 euro. 

Hopelijk zijn jullie van de partij om 18u30 

 

Zondag 25 december: Gael heeft een dubbele openbeenbreuk opgelopen met de judo, 

Lukas zit ergens half weg onder de sneeuw en Wolle zit in de boeken of zou dit toch althans 

moeten doen als hij er wil door zijn. Een geslaagde kerstperiode dus! Geniet nog van de 

feesten, maar vandaag helaas geen KSA. 

 

Zondag 1 januari: !!!!!Eindelijk 2017!!!!! Hopelijk zijn jullie een beetje van de feesten 

bekomen en een goed nieuw jaar gestart. Wij zijn nog niet bekomen van de feesten, Lukas 

en Gael hebben te veel gegeten en hebben een maagontsteking. Wolle zit nog steeds inde 

boeken, dus spijtig genoeg geen KSA vandaag. 

 

Zondag 8 januari: Ahhhh, we zijn eindelijk bekomen van het nieuwe jaar. We hebben goed 

kunnen rusten en hebben veel te veel energie. Een goede manier om energie kwijt te 

geraken is… 24 uur lang zot doen op de KSA. Ja inderdaad dit weekend is het 24-uren-

vergadering, van zaterdag 17u tot zondag 17u. Meer info volgt nog! 



 

 

 

Programma Knapen 

December - Januari 

 

Zondag 15 januari: De leiding heeft ondervonden dat ze nog wat moeten bekomen van de 

feesten dus gaan we het vandaag een beetje rustig aan doen, we blijven lekker verwarmd 

binnen om kei coole supertoffe games te spelen op onze PlayStation dus breng jullie beste 

gamevingers maar mee want het is gamevergadering. 

Zondag 22 januari: We hebben er weer zin in. Jullie leiding is weer klaar om jullie af te 

tuigen, wees er maar zeker van dat jullie het lijdend voorwerp zijn van de zin en ook van 14u 

tot 17u. Met een beetje geluk ligt er sneeuw en koelt de leiding een beetje af zodat jullie niet 

te veel moeten lijden vandaag. Sneeuwpret!!!  

 

Zondag 29 januari: GEEF ACHT!!! Vandaag zijn wij nog meer leider dan anders knapen! We 

bereiden jullie voor op de legerdienst want onze reputatie van beste jeugdbeweging ter 

wereld moet hoog blijven, dus gaan we met een streng oog naar jullie uniformen kijken en 

jullie hard laten zweten want het is legervergadering! 

  



 

 

 Programma Jonghernieuwers 

December - Januari 

Federalnja sloezjba bezopasnosti 

3/11/2016 

 

Missieverslag 1 

 

Missiesamenvatting: entertaining van de JHN voor de 

periode 2016-2017. Extreem gevaarlijk en kans op 

hersenschade. Na 2 maanden in de missie reeds 

verscheidene onvoorziene activiteiten zoals 

jeugdsoprtival, 24h, gocart-race en Graffiti 

vergadering. 

 

Waarnemingen:  

De situatie is nog erger en gevaarlijker dan gedacht. Al na de 

eerste vergadering deden we een vreselijke ontdekking. Enkelen onder 

hen hebben een vreemde keuze voor muziek, meerbepaald slechte 

Blokfluitremixen van bekende klassiekers. Het doel van deze muziek 

hebben we nog steeds niet gevonden maar we blijven zoeken. Ook 

vermoeden we dat ze een soort van codetaal gebruiken. Woorden als 

“cringe”, “cringey”, “dickbutt”, “skrrt”,... worden vaak gebruikt. 

We hebben de codetaal echter nog niet kunnen ontcijferen. 

 

Voortgang in de missie: 

Volgens onze waarnemingen en vermoedens is onze missie tot nu toe al 

goed verlopen. We denken dat we de JHN hebben kunnen entertainen, 

maar dat is nog geen garantie dat de missie zal slagen. Daarvoor 

zullen we andere raporten moeten afwachten. Wel kunnen we al 

vertellen dat het toepassen van de pooltechniek enorm efficient is. 

Ook nachtspelen en ijsjes zijn waardevolle tactieken om deze groep 

te annimeren. Naar onze mening beginnen we het vertrouwen te krijgen 

van enkele onder hun. Zo heeft een bepaald lid ons al enkele 

geheimen verteld over de andere JHN. 

 

Toekomstige Strategie: 

Om ons doel sneller te bereiken zullen we 

gebruik maken van ons geheim wapen X69, dat we 

zullen gebruiken op de hieronder aangegeven 

datum. De slaagkansen hiervan worden zeer hoog 

geschat, maar aangezien het nog maar de 2e keer 

is dat dit wordt uigtetest is dit nog niet 

zeker. Ook zullen we een bepaalde tijd 
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moeten verdwijnen zodat onze aanwezigheid niet al te verdacht wordt. 

We zullen voor enkele hoog opgeleide vervangers zorgen die onze 

plaats zullen innemen. 

 

Over en out 

 

Louis en Wally 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 4 december: Aangezien de scholen nog steeds niet geleerd zijn, en ze blijven 

volharden in hun kwaas opzet door elk jaar de sfeer te verpesten met die stomme examens 

moet ik jullie met pijn in het hart melden dat we GEEN KSA hebben.  

 

Zondag 11 december: Omdat jullie nog steeds examens hebben en Louis en ik graag veel 

blije gezichtjes willen zien nadat jullie je raport hebben gekregen, is er ook vandaag GEEN 

KSA.  
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Zondag 18 december: Omdat jullie na deze lange studeerperiode waarschijnlijk al veel te 

lang hebben binnengezeten, hebben we besloten dat het misschien geen slecht idee is om 

eens als een echte die-hard in bossen van tervuren te trekken. En dit kan maar één ding 

betekenen: SURVIVALVERGADERING 

VRIJDAG 23 december: Omdat Kerstmis in aantocht is en omdat wij superleuke leiding zijn 

hebben ook wij een verrassing voor jullie. Deze verrassing zal wel op een andere datum 

doorgaan. Verdere info volgt nog. 

Zondag 25 december: Omdat het vandaag kerstmis is, en jullie waarschijnlijk allemaal 

familiefeest hebben ( wat eigenlijk niet voor de KSA mag komen maar ja...), is het vandaag 

GEEN KSA 

 

Zondag 1 januari: Zodat iedereen zou kunnen bekomen van zijn zware oudejaarsavond, leek 

het ons beter om de vergadering van vandaag te laten wegvallen. Bedank ons later maar. 

GEEN KSA 

 

Zondag 8 januari: Omdat jullie leiding nu examens heeft i.p.v. jullie, en we jullie dus niet 

kunnen zien (probeer de tranen maar te bedwingen) hebben we gezorgd voor vervanging. Ik 

weet dat wij onvervangbaar zijn, maar probeer er toch maar het beste van te maken, want 

onze vervanging is niet zomaar eendert wie... 

 

Zondag 15 januari: De leiding heeft nog steeds examens, waardoor het weeral GEEN KSA is. 

Wij zouden het ook liever anders zien, en daarom doen we een beroep op jullie. Als jullie 

toch KSA willen, kan je altijd gezamelijk naar  KU Leuven een protestbrief schrijven, met de 

vraag of onze examens niet zouden kunnen wegvallen.  

 

Zondag 22 januari: Ook vandaag hebben we weer een mooie verrassing voor jullie in petto. 

Wij gaan er zelf jammer genoeg iet kunnen bijzijn, maar daarom hebben we niemand minder 

dan de OUD LEIDING gevraag om in onze plaats nog eens te komen leiding geven.  

 

Zondag 29 januari: JOEPIEE, eindelijk terug KSA met jullie eigen leiding, we weten dat jullie 

ons enorm hard gemist hebben, en dat we het niet droog gaan kunnen houden bij zo een 

fantastisch weerzien. Niets beter om van zo een moment te genieten dan met een echt 

authentiek bosspel 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vriendenboekje  



 

 

 

Maaike Foccart 

Ik heet: Maaike 

Mijn bijnamen: Maai, Maaikie 

Geboren op: 3 juni 2000 

Ik woon in: een klein dorpje genaamd Duisburg 

Ik studeer: Boekhouden informatica 

Ik studeer aan: het Sint-Martinus college in Overijse 

Hobbies: dansen, tekenen en ksa natuurlijk 

Wat wil ik later worden: heel rijk 

Huisdieren: 2 vogelspinnen, 3 visjes, 2 schildpadjes en een konijntje ( een kleine 

dierentuin dus) 

Lievelingsdier: een fel roze flamingo 

Ik drink graag: sprite, Capri-sun... 

Ik eet graag: koekjes!!! 

Lievelingssport: wat ik bij lo moet doen 

Favoriete vakantiebestemming: iets warm 

Ik kijk graag naar: televisie 

Dit zap ik meteen weg: stomme programma's 

Ik luister graag naar: een heleboel 

Dit vind ik lawaai: auto's die mij 's nachts wakker maken 

Wie nodig ik uit voor een romantisch etentje: een schone jongen 

Wat maakt je zeer blij: eten 

Wat maakt je zeer boos: geen eten 

Dit vraag ik dit jaar aan de Sint: dvd's 

Wat is je favoriete manier van voortbewegen: al vliegend op mijn draak 

Welke is jouw favoriete windrichting: alles zolang mijn haar maar meewerkt 

Levensmoto: be a beautiful cupcake in a world full of Boring muffins 

 

 

 



 

 

Gael Crispoux 

Ik heet: Gael  

Mijn bijnamen: die zijn er niet… 

Geboren op: 23 november 1996 

Ik woon in: In ‘t centrum 

Ik studeer(de): Economie-Talen  

Ik studeer(de) aan: het Koninklijk Atheneum van Tervuren  

Hobbies: Sporten en ETEN! 

Wat wil ik later worden: een politieagent 

Huisdieren: een kleine broer 

Lievelingsdier: een Tijger 

Ik drink graag: Pintjes 

Ik eet graag: heel veel en alles wat lekker is 

Lievelingssport: Judo 

Favoriete vakantiebestemming: Portugal 

Ik kijk graag naar: een goeie film 

Dit zap ik meteen weg: slechte drama’s op VIJF 

Ik luister graag naar: liquid Drum ’n Bass, 70’s, 80’s, 90’s muziek, hip-hop  

Dit vind ik lawaai: Hardstyle 

Wie nodig ik uit voor een romantisch etentje: Jennifer Lopez 

Wat maakt je zeer blij: Leiding geven en judoles geven 

Wat maakt je zeer boos: mensen die niet naar mij luisteren 

Dit vraag ik dit jaar aan de Sint: Een nieuwe GSM 

Wat is je favoriete manier van voortbewegen: Rijden, fietsen 

Welke is jouw favoriete windrichting: Oost West thuis zit de WC het best. 

Levensmoto: Don’t call it a dream, call it a plan! 
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 Leeuwkes: 

Op 9 december wordt Daris Bala 6 jaar 

Op 1 januari wordt Bente Van Kerkhoven 7 jaar 

Op 9 januari wordt Romeo Jackson 6 jaar 

Jongknapen : 

Op 16 december wordt Julie Simon 11 jaar 

Knapen : 

Op 1 december wordt Simen Jorissen 12 jaar 

Op 30 december wordt Lander Wynants 12 jaar 

Op 23 januari wordt Robin De smet 14 jaar 

Jonghernieuwers: 

Op 22 december wordt Liam Boghe 16 jaar 

Op 26 januari wordt Jul Schoonejans 15 jaar 

Leiding : 

Op 25 december wordt Cedric De smet 17 jaar 

Op 28 januari verjaart André Willemans 

  
 

 



 

 

WIE IS WIE? 

  

 

  

                                              

 

 

 

       

  

 

  

  

   

 

 

 

 

 

Leeuwkes 

Arne Craps 

Bronstraat 3 

3061 Leefdaal 

0471/41 34 43 

 

Maaike Foccart 

Rootstraat 60 

3080 Duisburg 

0499/21 97 55 

 

Leeuwkes@ksatervuren.be 

 

 

Piepers 

Margot De Bondt 

Hoogveldlaan 15a 

3090 Overijse 

0470/ 39 34 14 

 

 

Milan Goossens 

Dennenlaan 13 

3080 Tervuren 

 

 

Piepers@ksatervuren.be 

 

Knapen  

Lukas Puffet 

Tervuursesteenweg 60 

3080 Duisburg 

0487/52 48 21 

Willem Mathieu 

Meeuwenlaan 19 

3090 Overijse 

0493/75 99 58 

 

Gael Crispoux 

Kapellestraat 2/3  

3080 tervuren 

0470/89.29.19 

 

 

knapen@ksatervuren.be 

Jongknapen 

Cedric De Smet 

Cammaertsstraat 10       

1933 Sterrebeek                 

0468/ 19 37 97 

 

Guillaume Tack 

Peperstraat 13 

3080 Tervuren 

0490/43 82 04 

Maxime Vossen 

Marmotlaan 59 

1970 Wezembeek-Oppem 

0477/31 90 52 

jongknapen@ksatervuren.be 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto, naam, adres en telefoonnummers van uw begeleiding. Heb je 

vragen of opmerkingen, aarzel niet om iemand te contacteren 

 

  

Administratie 

Gerben Willemans 

Zikkelstraat 7 

1970 Wezembeek-Oppem 

02/731 05 73 

0472/54 96 53 

 

Administratie@ksjtervuren.be 

 

Administratie@ksjtervuren.be 

Zoniënburcht 

Cedric De Smet 

Cammaertsstraat 10           

1933 Sterrebeek                 

0468/ 19 37 97 

 

Bondsbegeleiding 

Arne Craps 

Bronstraat 3 

3061 Leefdaal 

0471/41 34 43 

 

Margot De Bondt 

Hoogveldlaan 15a 

3090 Overijse 

0470/ 39 34 14 

 

Hoofdleiding@ksatervuren.be 

Materiaal 

Louis Puffet 
Tervuursesteenweg 60 
3080 Duisburg 
0471/ 77 35 90 

 

Wouter Hermans 
Rozendalstraat 37 
3080 Tervuren 
0470/58 36 60 

Willem Mathieu 
Meeuwenlaan 19 
3090 Overijse 
0493/75 99 58 

 

Proost 

Lambert Crooimans 

Albertlaan 44 

1970 Wezembeek-Oppem 

02/767 79 34 

Web 

 

Web@ksatervuren.be 

Overige  

BE 49 4345 1170 1171 

www.ksatervuren.be 

leiding@ksatervuren.be 

 

rekeningnummer KSJ: 

434-5117011-71 

Jonghernieuwers 

Louis Puffet 

Tervuursesteenweg 60 

3080 Duisburg 

0471/ 77 35 90 

Wouter Hermans  

Rozendalstraat 37                 

3080 Tervuren                        

0470/58 36 60 

jonghernieuwers@ksatervuren.be 



 

 

 

 


