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Zoniënburcht 3 

 Werkjaar 2016-2017 

www.ksatervuren.be 

V.U.: Cedric De Smet 

11 maart: 

Eetfestijn!!! 



 

 

 Voorwoord 

Februari - Maart 

Dag lieve Ksa’ertjes! 

 

Allereerst een boodschap van de gehele leidingsploeg: Gelukkig nieuwjaar allemaal! 

2017 wordt ongetwijfeld hét jaar van KSA Tervuren. We voelen het aan onze kleine teentjes. 

We hebben het jaar meteen goed in gezet, met echte winterse buien! Dat was ook weer 

even geleden, dus dubbel zo veel pret de voorbije zondagen.  

De temperaturen gaan ongetwijfeld nog even rond het vriespunt schommelen, dus blijf je 

goed aankleden op zondag!  

 

Maar, we zitten nu over de over de helft (na deze zoniënburcht volgt er nog 1 gewone 

zoniënburcht en dan is het alweer tijd voor de kampzoniënburcht!) en dat wil zeggen dat er 

heel wat nieuwe dingen te wachten staan!  

Ik moet jullie natuurlijk niet vertellen dat maart de maand van het eetfestijn is. De datum staat 

al met een grote rode stift aangeduid in jouw agenda. Als dit nog niet het geval is, doe dit 

dan snel, want de inschrijvingen voor ons kip-en rib festijn op zaterdag 11 maart zullen er 

snel aankomen. 

 

Het is stilaan ook de moment om ons mentaal en fysiek klaar te maken voor het kamp. 

Mentaal doen we dit met de weekends. Een heel weekend met de groep gaan logeren in de 

lokalen van een andere jeugdbeweging is de beste manier om de kampgevoelens aan te 

wakkeren. 

Fysiek kunnen we dit doen door eens een bezoekje te brengen aan bijvoorbeeld de A.S 

Adventure. Als je aan de kassa vraagt om je aankoopbedrag op onze naam te zetten (KSA 

Tervuren) krijgen wij in Mei een kortingsbon waarmee we tal van leuke spelletjes kunnen 

gaan kopen om ons op kamp ikweetniethoehard te amuseren. Zeker doen dus! 

 

Verder kijken we met de leiding ook uit ons nieuw project in samenwerking met de ouders. 

Heb je de mail niet gehad? Hieronder vat ik het even samen. 

Tussen April en het kamp, zitten wij als leiding eigenlijk, naast de gewoonlijke zondagse 

spelletjes, zonder werk. 

Wij zouden heel graag de band tussen de ouders en de leiding willen versterken. Wij willen 

er onder andere voor zorgen dat jullie weten wie wij zijn, wat we doen, wat ons drijft. 

 Wij weten wat wij zoal graag doen, maar we hopen natuurlijk iets te organiseren waar jullie 

ook plezier uit halen. 

 



 

 

 Voorwoord 

Februari - Maart 

 

Daarom vroegen we ons af of er enkele enthousiaste ouders zijn die het zien zitten om 

samen met wat leiding een klein evenementje in elkaar te boksen. 

Dat moet niets groot zijn! We denken aan een barbecue, Kubb-tornooi, voetbalwedstrijd, 

picknick, … Het mag van alles zijn! Het moet gewoon als doel hebben om ouder en leider bij 

elkaar te brengen voor een gezellige babbel. 

Als je dat ziet zitten kan je altijd mailen naar hoofdleiding@ksatervuren.be en dan zorgen wij 

ervoor dat er een werkgroep wordt opgestart! 

 

Genoeg ge-voorwoord nu! Op naar de tekstjes van de leiding! 

 

Arne & Margot 
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 Om in de agenda te zetten 

Februari - Maart 

  

 
Datum 

 
Activiteit 

19 februari Vandaag is het vriendjesdag, allemaal dus 
veel vriendjes en vriendinnetjes meenemen 
naar de KSA. 

11 maart Eetfestijn 

20 maart Het begin van de lente joepieee  

21-22-23 april Weekend voor de Leeuwkes , Piepers en 
Jonknapen 

21-22-23 april Weekend voor de Knapen 



 

 

Programma leeuwkes 

Februari - Maart 

Dag allerliefste leeuwkes, 

 

Jaja je ziet het goed, dit is al de derde zoniënburcht. De tijd vliegt wel hoor als we onze elke 

zondag zo hard amuseren. En hoe rapper de tijd gaat hoe rapper het kamp in de buurt komt. 

Maar we gaan natuurlijk nog een heleboel supertoffe, leuke dingen doen.  

Maar wat? Vraag je je natuurlijk af. Wel hier zijn een paar voorbeelden: 

- Vriendjesdag (dan mogen jullie allemaal vriendjes meepakken om de KSA te leren 
kennen); 

- Eetfestijn (dan kunnen jullie komen genieten van heerlijke ribbetjes of super lekkere 
kip); 

- Stadspel, dit spreekt natuurlijk voor zich 
 

 

 

We hebben ons natuurlijk ook al superhard 

geamuseerd. Zo is de leiding er bijvoorbeeld 

achter gekomen dat de leeuwkes geweldig 

goed zijn in sneeuwmannen maken maar het 

afbreken van sneeuwmannen gaat even 

snel. 

 

Jullie hebben toen ook geweldig goed 

geholpen bij de elfjes en ze hebben zelfs 

tegen de leiding gezegd dat ze nog nooit zo 

een vrolijke en lieve en schattige leeuwkes hebben gezien. Want de leeuwkes die zij kenden 

waren niet allemaal zo lief en vriendelijk. Ze zullen jullie nooit vergeten. 

 

 

 

Maar we zijn er ook achter gekomen dat 

jullie geen normale leeuwkes zijn. Neenee 

in elk van jullie, ergens heel diep 

verscholen zit er ergens een hele goede 

kok verscholen. Zo hebben de leeuwkes, 

samen met een beetje hulp van jullie 

leiding, overheerlijke chocolade koekjes 

gemaakt. En die hebben zeker gesmaakt! 



 

 

Programma leeuwkes 

Februari - Maart 

 

Er zitten natuurlijk niet alleen koks in jullie 

verscholen want dankzij de olympische winterspelen 

is de leiding er ook achter gekomen dat er ook 

topatleten bij de leeuwkes zitten. En jullie hebben 

jezelf één voor één bewezen dat jullie alles kunnen. 

Van de beste worpen bij curling tot de mooiste 

pirouettes bij het kunstschaatsen. 

 

 

Er komen natuurlijk nog een heleboel geweldige 

vergaderingen aan. Die nog leuker worden dan de 

vergaderingen die al geweest zijn. En je zou nu 

denken gaat dat nog wel? 

Wel daar heb ik een antwoord voor je: Tuurlijk gaat 

dat, het zal moeilijk zijn maar de geweldige leiding zal daar hun best voor doen, want 

vervelen doen we niet op de KSA. Dat woord staat niet in ons woordenboek. 

 

Jullie geweldige leiding, 

 

 

Gekke Arne en  Zotte Maaike 

 

  



 

 

Programma leeuwkes 

Februari - Maart 

 

Zondag 5 februari:  Vandaag gaan we eens testen hoe goed jullie tekenen. Nog 

belangrijker vandaag is het kunnen raden wat er getekend wordt. We spelen het Grote 

Pictionary spel! 

 

Zondag 12 februari: Een fiets, een skateboard, een step, rolschaatsen, zelfs een 

winkelkarretje is vandaag toegestaan. Straffer zelfs, het moet want deze zondag is het  

ALLES OP WIELTJES! Belangrijk is wel de nodige bescherming.  

 

Zondag 19 februari: Vriendjesdag! Vriendjesdag! Vriendjesdag! 

Deze zondag is het de perfecte dag om vriendjes mee te nemen. Samen laten we zien dat 

de KSA de BESTE jeugdbeweging ter wereld is! 

 

Zondag 26 februari:  geen vergadering vandaag want het is krokusvakantie. 

 

Zondag 5 maart: Het is al een tijdje geleden dat we nog in Tervuren zelf zijn geweest. 

Hopelijk kennen jullie de straten en de bekende plekjes van ’t stad nog want het is tijd voor 

een stadsspel! Vergeet geen warme kleren aan te doen indien nodig. 

 

ZATERDAG 11 maart: Zondag geen KSA maar zaterdag mogen jullie allemaal komen 

genieten van lekker kip of heerlijke ribbekes met knapperige kroketten en een zoet dessertje! 

Tot op het EETFESTIJN! 

 

Zondag 19 maart: Dinsdag begint de lente maar nog veel specialer is het dan Arne zijn 

verjaardag. Dat moet gevierd worden, hij wordt namelijk al 21 jaar. Bereid je voor op een 

heus Verjaardagsspel.  

 

Zondag 26 maart: Na al die chips, ijsjes, en drank is onze kas op. Het is dus hoog tijd om 

deze nog eens te vullen. Vandaag KASACTIE, vergeet dus niet jullie schattige snoetjes op te 

zetten en die puppy-oogjes mee te nemen.  

 

  



 

 

 Programma Piepers 

Februari - Maart 

Beste piepertjes, 

 

 

En zo word het verhaal van de vorige zoniënburcht vervolgt, 

 

Net wanneer prinses Margareta wilt zingen om haar nieuwe liedje te oefenen, voelt ze een 

onbekende hand met een propje papier in op haar mond drukken. Nog voor  ze kan reageren 

wordt er een zak over haar hoofd gedaan. Het is helemaal zwart. 

 

 

Milanus en de andere Ridder zijn nog steeds aan het wachten op 

Prinses Margareta. 

“Wanneer komt ze nu naar buiten?”: vraagt Milanus zich af. Enkele 

ridders waren al niet meer geconcentreerd op het boogschieten en 

sloegen een praatje met elkaar. Milanus kijkt wat rond en ziet dat er 

enkele hele stoere ridders tussen zitten zoal Maximus Botalius ,één 

van de meest gekende ridders in KSAlandia .Geruchten gaan de 

ronde dat hij de de macht wilt overnemen van de koning. Dit kan 

door 2 manieren. Ten eerste , met de prinses trouwen of met een 

leger de troon afpakken van de koning. 

 

Maximus Botalius 

 

 

Na een vijftal minuutjes weerklonk er een vreselijk geschreeuw vanop het balkon van de 

prinses. Wat was er gebeurt? Samen met enkele andere Ridders holt Milanus naar de kamer 

van de prinses. Eenmaal binnen gekomen zien ze een dienstmeisje met haar handen voor 

haar mond. De prinses was verdwenen. 

  



 

 

 Programma Piepers 

Februari - Maart 

 

Niet veel later roept de koning al zijn ridders Bijeen: “Wie heeft de moed om mijn geliefde 

dochter, die brutaal ontvoerd werd, terug te vinden?”. Onmiddellijk stond Maximus op: “ Ik, 

mijn nobele koning, zou geëerd om de expeditie te leiden zodat we zo snel mogelijk uw 

ontvoerde dochter terug kunnen vinden.”. Toen besefte  Milanus dat hij in die expeditie 

moest komen. Zo kan hij zijn moed bewijzen aan de koning en gekroond worden tot echte 

ridder. Dus Milanus stond op en zei: ”Mijn nobele koning, krijg ik de eer om Maximus te 

vergezellen op deze expeditie?”. De koning moest niet lang twijfelen voordat hij ja zei. Hij 

was namelijk wanhopig en wou zo snel mogelijk zijn dochter vinden.  

 

 

In een mum van tijd vertrokken ik en Maximus samen met 4 andere stoere ridders op weg 

om prinses Magareta te zoeken en te vinden. Hopelijk komen ze heelhuids terug! 

 

 

 

  



 

 

 Programma Piepers 

Februari – Maart 

 

Zondag 5 februari: Vandaag gaan we werken aan de teambuilding bij de piepers. Hoe doen 

we dit? Met een groot spel natuurlijk! Daarom spelen we vandaag één voor allen en allen 

voor één. 

 

Zondag 12 februari: Het spijt ons lieve Piepertjes, maar deze nacht is er een moord 

gebeurd in de lokalen! Helpen jullie ons om hem op te lossen? Vandaag spelen we Cluedo! 

 

Zondag 19 februari: We zijn nu al eventjes een groep, maar we gaan vandaag ons best 

doen om goed samen te werken! We gaan allemaal team building spelletjes spelen! 

 

Zondag 26 februari: Ai toch, weer vakantie! Vandaag is er spijtig genoeg geen KSA. 

Misschien ga je op vakantie of misschien kijk je de hele dag TV. Geniet er maar van, want 

volgende week zijn we terug en dan vliegen we er weer helemaal in! 

 

Zondag 5 maart: Omdat het alweer lang geleden is, gaan we vandaag weer een fijn 

bosspel spelen! Doe goede schoenen en gepaste kledij aan, want het kan zijn dat we vuil 

gaan worden … 

 

ZATERDAG 11 maart: Gisteren heeft de leiding de hele dag de refter versierd en alles mooi 

klaargezet want …. VANDAAG IS HET EETFESTIJN! Jullie kunnen vanaf 18u lekker komen 

smullen van kip of rib met overheerlijke kroketjes! Inschrijven kan op de website. Tot dan!  

 

Zondag 19 maart: Vandaag gaan we op uitstap! We nemen het openbaar vervoer en gaan 

bowlen! Meer informatie vinden jullie snel in jullie mailbox. 

 

Zondag 26 maart: Vandaag mogen jullie bewijzen dat jullie echte piraten zijn! We hebben 

een oude schatkaart gevonden in de lokalen en jullie gaan op heuse schattentocht om hem 

te vinden! 

  



 

 

Programma Jongknapen 

Februari - Maart 

Dag liefste jongknapen, 

Nog eventjes en de 3 musketiers en hun 7 dappere biggetjes hebben de koude winter 

doorstaan. Helaas is de heilige sneeuwman ondertussen al veranderd in een plas water, 

maar wie weet, oooh wie weet gaat het nog sneeuwen en zal hij terug tevoorschijn komen.  

Ondertussen hebben de nieuwsgierige detectives tussen de biggetjes al vanalles onderzocht 

zoals de code van het slot van de lekkere chocomelk-kist en de moord op Margot!!! Ik heb 

trouwens gehoord dat zij meerdere levens heeft en dat we haar binnenkort terugzien! Maar 

wie weet wat er ons nog allemaal te wachten staat!!!  

Het is dan nog wel altijd super koud, maar de lente komt stilletjes aan dichterbij. Het 

prachtige park van Tervuren staat op ons te wachten voor nog meer avonturen in de 

geheimzinnige bossen en de mooie weides. Cedric staat alvast klaar om zijn meest geliefde 

hobby te doen: bomen knuffelen! Ik heb gehoord dat Cedric verliefd is geworden op een 

bloem die midden in het park van Tervuren staat, en blijkbaar ook op de kwallen in de vijver! 

Maar daar zal hij jullie zelf veel meer over vertellen! 

Guillaume is dan weer verliefd geworden op een hele mooi walvis, genaamd Alicia. Samen 

zwemmen ze in de vijvers van Tervuren, wachtend op de 7 biggetjes, om ze dan helemaal 

nat te spuiten en met sneeuwballen te bekogelen. Maar samen bedenken ze ook creatieve 

spelletjes die ze daarna met de 7 biggetjes kunnen spelen.  

Ook Maxime is verliefd geworden op een vijver(zee)dier, namelijk de dolfijn. Hij 

communiceert met hen via dolfijnengeluiden. Maar deze geluiden zijn soms ook tips voor het 

oplossen van het volgende mysterie. Wees dus attent en leer thuis allemaal de 

dolfijnengeluiden! Jullie kunnen ook altijd kwals of walvislands leren spreken! :D 

Cedric, Guillaume en Maxime hebben dan wel een stiekeme liefde voor zeedieren, maar alle 

3 tesamen hebben ze 1 grote liefde, hun 7 biggetjes, hun jongknapen!!! Daarom gaan ze er 

proberen voor te zorgen de volgende maanden nog zo veel mgelijk fun te beleven en de 

allerleukste spelletjes te spelen!!! Dit kan wel alleen als er genoeg biggetjes komen 

opdagen!!! Misschien halen we deze maand wel een record, en komt iedereen!  

We hopen dat we dit record gaan halen en we geloven er zeker en vast in dat dat gaat 

lukken!  

Liefste groetjes, 

Cedric, Gigi en Maxime xxx <3 

  



 

 

Programma Jongknapen 

Februari - Maart 

Zondag 5 februari: Cedric heeft onlangs de kas eens gechekt en daar zat verdacht weinig 

in. Dus volgens mij is het tijd we eens een kasactie houden. Haal deze week dus allemaal 

maar jullie beste verkoopskills boven want wij gaan kasactie houden  

 

Zondag 12 februari: MISSION:101 Het leger heeft jullie ingeschakeld voor een uiterst 

gevaarlijke sluipmissie. Vandaag gaan we dus een groot sluipspel spelen. Trek dus 

allemaal maar kleren aan die niet te veel opvallen in het bos. 

 

Zondag 19 februari: Vandaag is het vriendjesdag  jullie kunnen dus allemaal vriendjes 

en vriendinnetjes meenemen, zeker doen want hoe meer zieltjes hoe meer vreugd. 

 

Zondag 26 februari: Het is vakantie en jullie leiding heeft besloten om tijdens de vakantie 

een marathon te houden ‘zo lang mogelijk slapen’ hierdoor zullen we dus geen leiding 

kunnen geven en is het dus jammer genoeg geen KSA.   

 

Zondag 5 maart: Het is weer eens lang geleden dat we nog iets in de lokalen hebben 

gedaan. Vandaag gaan we dus een keertje gezelschapspelletjes spelen in de lokalen. Maar 

pasop niet zomaar gezelschapspelletjes... Gezelschapspelletjes op z’n KSA’s dus verwacht 

je maar aan vanalles. 

 

ZATERDAG 11 maart: Vandaag kunnen jullie komen eten op de KSA met jullie ouders, 

neven, nichten, vrienden,... iedereen die meewil. Er zullen lekkere kippekes en ribbekes zijn. 

Mmmm ik krijg er nu al honger van! Jullie zijn dus allemaal welkom op ons jaarlijkse 

eetfestijn. 

 

Zondag 19 maart: Kennen jullie allemaal den bos van Gaspard? Awel daar gaan wij 

vandaag naar toe. We zullen jullie laten kennis maken met het iconische bos van gaspard 

zeker allemaal komen dus. 

 

Zondag 26 maart: Joepieee de lente is in het land  de vogeltjes beginnen weer te fluiten 

en de eerste bloemetjes beginnen te groeien. De mooiste tijd van het jaar breekt aan. 

Vandaag is het eveneens de laatste vergadering voor de vakantie dus jullie mogen je aan 

een heuse verassing verwachten. 

  



 

 

Programma Knapen 

Februari - Maart 

Beste Knaapjes, 

Het jaar 2017 is niet enkel een priemgetal (alleen deelbaar door 1 en zichzelf), maar ook het 

jaar dat jullie nooit zullen vergeten. We hebben het nieuwe jaar al goed ingezet met onze 

24u. De avondactiviteit met de tennisballen en de niet te vergeten Epic Mealtime waren ook 

echt EPPIICC. 

Gael, Wolle en Luky hebben eens in hun glazen bol gekeken en wat we daar zagen was 

onrustwekkend. Naast de coole activiteiten die we nog gaan doen zoals weekend en later 

het kamp, hebben we ook rare dingen gezien. Met raar bedoelen we jullie… We zagen dat 

Senne meer naar de KSA zou komen en minder naar de Cross ging. De Yannick zagen we 

steeds in het bijzijn van zijne nonkel Eddy. Die twee keken samen uren lang tv en gingen 

vaak naar de kermis, op zondagen keken ze rare filmkes, Yannick weet wel de welke… 

Er gaat iets vreselijk gebeuren met Largo, wat precies zagen we niet? maar het leek wel op 

een revanche van iemand omdat hij ooit eens de teerbeminde rolschaatsen van die persoon 

heeft gestolen en verstopt, waardoor die persoon natte voeten had. Er is ook nog beterschap 

in zicht voor Largo, want we hebben waargenomen dat hij eindelijk de maaltafels zou 

kunnen, maar toen zagen we dat je eigenlijk had vals gespeeld met een rekenmachine in de 

hand. Dus toch geen beterschap voor hem. Niet getreurd Largo, Wolle ziet het wel zitten om 

je bijles maaltafels te geven, voor een kleine tegenprestatie. 

Gabriel ,Jasper en Milan gaan we helaas niet veel meer zien, want ze gaan vechten in het 

Midden-Oosten voor het behoud van de wilde neushoorn in die streken daar. We wensen 

hun veel geluk met hun heldhaftige strijd tegen de neushoornvillers van het Midden-Oosten. 

Het leven van Lander en Lotte ziet er rooskleuriger uit dan dat van de rest. Zij gaan namelijk 

een familiebedrijf stichten. Ze gaan een gespecialiseerd bedrijf uit de grond stampen. Hun 

bedrijf gaat zo snel groeien dat ze nieuwe mensen moeten aannemen. Zo komt Inte erbij, ze 

groeit op in het bedrijf tot onderdirecteur en financieel verantwoordelijke, later zal ze zelf 50 

% van de aandelen in haar bezit hebben. 

We hebben ook veel nieuws gezien in de toekomst van Simen. Hij wordt namelijk professor 

in Amerika. Na zijn zware studies in Leuven, verlaat hij ons en vertrekt naar Amerika. He is 

going to make Amerika great again. Hij gaat daar weer orde op zaken stellen nadat Trump 

alles heeft verpest door vrouwen uit te schelden en oorlog te voeren met Mexico. Simen gaat 

een ontdekking doen waar heel de wereld beter van zal worden, heel de wereld zal in vrede 

leven. Er zullen geen oorlogen meer zijn, zelfs geen neushoornvillers meer, wat goed nieuws 

is voor Gabriel, Milan en Jasper. Wat zijn ontdekking precies is kunnen we jullie spijtig 

genoeg niet meedelen, anders zou iemand hem voor kunnen zijn. 

Bob zijn toekomst zag er eerder louche uit. Naast het feit dat hij minder gekneusde en 

gebroken vingers zal hebben, wacht er nog een speciale verrassing voor hem in de 

toekomst. Hij gaat namelijk papa worden van 10 dwergen. Nee, wij weten ook niet hoe hij dat 

voor elkaar heeft gekregen, maar het is toch zo. Allemaal goed en wel, maar deze dwergen 

gaan niet lang overleven. De eerste gaat al dood bij de bevalling, de tweede laat hij per 

ongeluk van een brug vallen ( volgens ons niet echt per ongeluk). De derde sterft aan een 

tekort aan ijzer in zijn bloed, de dokters hadden die derde dwerg 



 

 

Programma Knapen 

Februari - Maart 

 

pilletjes voorgeschreven om het ijzergehalte in zijn bloed te laten stijgen, maar Bob vond 

deze pillen te duur. Om geld uit te sparen gaf Bob de derde dwerg winkelkarren, bestek en 

fietsen als eten, zo spaarde hij geld uit en toch steeg het ijzergehalte van de dwerg. Deze 

overleefde het ijzeren dieet van zijn vader niet, hij ging dood. De vierde dwerg was 

verdwenen, de vijfde zag het niet meer zitten en pleegde zelfmoord. Hij had dus nog 5 

dwergen, wat een beetje veel was voor Bob, dus hij gebruikte er ééntje om proeven op te 

doen, deze stierf ook doordat hij de dwerg vergat eten te geven. De 4 laatste dwergen 

stierven niet. Hij bouwde een huisje van nucleaire carbonvezel waar de dwergen veilig 

waren. 

Last but not least zagen we de toekomst van Warre. Raar genoeg zag zijn toekomst er niet 

zo erg uit, buiten het feit dat hij met een Afrikaanse vrouw gaat trouwen, vele kinderen krijgt, 

gebeurt er niet veel meer in het toekomstige leven van Warre. Hij gaat zelf aan het Europees 

kampioenschap skaten deelnemen. 

Nee oké dat was een mopje, hij gaat deelnemen aan boer zoekt vrouw. 

De toekomst van Wolle, Luky en Gael gaan we niet aan jullie neus hangen, want die is privé. 

We kunnen wel zeggen dat Gael zijn schouder binnen kort genezen zal zijn, wat betekent dat 

hij wraak zal nemen voor al die keren dat jullie hem hebben geterroriseerd. 

Dat was het dan voor jullie toekomst, willen jullie meer weten over jullie toekomst? Twijfel 

dan niet en bel gratis het nummer 0470 89 29 19 

  



 

 

Programma Knapen 
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Zondag 5 februari: We gaan onderzoeken wie van jullie een potentiële moordenaar is. 

Geen paniek we gaan geen levensechte tests uitvoeren. Maar we gaan wel een levensecht 

spelletje Cluedo spelen! 

Zondag 12 februari: Omdat we vorige keer geluk hadden ( ja hoor, we hebben sneeuw 

gekregen!) gaan we de game-vergadering verplaatsen naar vandaag! Dus neem je beste 

gamevingers mee naar de KSA! 

Zondag 19 februari: Vandaag gaan we sporten! Maar op onze manier eigen manier dus 

bereid je maar voor! Een zware Sportvergadering vandaag. 

Zondag 26 februari: Spijtig genoeg is het vandaag geen KSA, niet dat we er geen zin in 

hebben, maar omdat het vakantie is. Jullie leiding gaat deze week uitrusten op de Caribische 

eilanden met een cocktail in de hand. 

Zondag 5 maart: Na een welverdiende vakantie is het tijd voor een echt bosspel, we gaan 

de bossen van Tervuren onveilig maken. Vuile kleren zijn aangeraden. Zeker als je weet dat 

wij van verf houden. 

ZATERDAG 11 maart: Eetfestijn!! Allemaal zeker komen eten en pak je hele familie maar 

mee voor een gezellige avond en super lekker eten! 

Zondag 12 maart: Jullie hebben allemaal net als varkens gegeten gisteren dus we zijn de 

refter van het HHC nog steeds aan het kuisen. Dus GEEN vergadering vandaag. 

Zondag 19 maart: We vliegen er kei hard in vandaag! We zijn helemaal niet moe van BOITE 

gisteren dus spelen we vandaag gezelschapspelletjes!! 

Zondag 26 maart: Het zijn 2 zware weken geweest voor ons (eerst het eetfestijn en de week 

erna BOITE) dus gaan we vandaag een kalme vergadering hebben, eventueel een dutje 

doen heel rustig dus. 

Neen mopje, we gaan fietsen en koken (je hoort het goed fietsen en koken tegelijk!) 

Verdere info volgt nog... 

  



 

 

 Programma Jonghernieuwers 

Februari - Maart 

Doeme, tis al zo laat. Nog exact 44 minuten voor de deadline van deze zoniënburcht. Dat 

wordt knallen om dit in orde te krijgen…. 

Eerst en vooral een gelukkig en plezant 2017! Hopelijk komen al jullie voornemens uit. Weet 

ik veel wat jullie allemaal wensen: drank, eten en een mooie vriendin (vriend mag ook), ik 

hoop dat het allemaal uitkomt!  

Zo nu deze verplichte alinea over is kunnen we onze planning overlopen. De volgende 

maanden gaan we nekeer op weekend! Iedereen verplicht mee! In maart is het ook ons 

eetfestijn, hou jullie maar vast, want hier komen de kippekes en ribbekes! Hieronder is alvast 

een foto om te watertanden. 

 

Jullie leiding zit hier in de examens, dus de interessante weetjes kunnen mss een link 

hebben met de cursus die hier voor mij ligt: 

 

- Wist je dat een compressor een elektrisch rendement heeft van 0% ? Zot hé, Ik wist 
da ook nie, maar het is wel simpel om uit te leggen. Zo moet je kijken naar de wetten 
van de thermodynamica. Uit de eerst wet blijkt dat de energie in feite ligt opgeslagen 
in de omgevingstemperatuur van het werktuig, meestal een cilinder. Bijgevolg zal het 
isothermisch rendement een waarde geven waar men meer mee is. 
 

- Indien je tijdens het draadtrekken een diameterverkleining wil realiseren, maar u 
maximum ductiliteit is bereikt, moet men eerst de draad opwarmen van 0.3Tsmelt tot 
0.5Tsmelt. Zodanig dat de reeds verkregen dislocaties zich kunnen verplaatsen en de 
voorgaande verstevigingen van de koudbewerkingen verdwijnen. Ductilitiet zal stijgen 
en de draad is klaar om opnieuw getrokken te worden. 
 

- Duitse wagens (vb. BMW) hebben dankzij hun laag rolcentrum en stijvere veren de 
mogelijk om met hoger snelheid een bocht te nemen. Franse wagens daarentegen 
hebben een hoog rolcentrum en zwakkere veren, wat vooral een beter rijcomfort 
biedt.  
 

 

 

- Als je een aankoop doet in eender welke 
winkel en op eender welk voorwerp in 
Belgie, heb je ten minste recht op 2 jaar 
garantie, zelfs al beweert het boekje of de 
winkelier van niet. 
 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihtfPMm-DRAhXCnRoKHfkzDD4QjRwIBw&url=http://www.ad.nl/ad/nl/1014/bizar/article/detail/2950221/2011/10/05/gebraden-kip-rakelings-langs-kinderwagen.dhtml&psig=AFQjCNE51Ky73FpU4NRLcqLwfF5PKTlLdw&ust=1485534004380382
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjj6eXym-DRAhUDlxoKHfpnCusQjRwIBw&url=http://www.hln.be/hln/nl/17541/Het-leukste-van-het-web/article/detail/2482195/2015/10/07/Dikke-BMW-Hilda-uit-Oranje-is-internethit.dhtml&bvm=bv.145063293,d.d2s&psig=AFQjCNHfYCYgTvXMQXMoy8_G__DU2HSfDA&ust=1485534093702258


 

 

 Programma Jonghernieuwers 

Februari - Maart 

 
- Het recht van de rede een rechtsysteem is dat gebaseerd is op de menselijke ratio. 

Dit komt doordat men in de 18e eeuw de rede toepaste op de natuur om zo 
natuurwetten daaruit af te leiden. Omdat dit zo een succes was en de wetenschap 
zoveel kon verklaren op die manier heeft men besloten om de rede ook op het 
menselijke handelen en het recht toe te passen 

 

Zo jongens en meisjes, tot zondag! 

 

Groetjes van jullie leiding, 

 

Wally en Louis 

  



 

 

 Programma Jonghernieuwers 

Februari - Maart 

 

Zondag 5 februari: Jonge, wat gaat het toch snel allemaal! Tis al februari, de  tweede 

maand van het jaar. ( en de maand van carnavalbal, voor de feestbeesten onder jullie). 

Vandaag spelen we het geniale- eerste-zondag-van-februari-spel. 

 

Zondag 12 februari: Romantiek in de lucht. De chemische reactie waar men nog altijd geen 

verklaring voor heeft gevonden. Totaal overbodig in het voorbestaan van de mensheid denk 

ik zo. In ieder geval, vandaag is het Valentijn spel. Haal de casanova maar uit de kast ;) 

 

Vrijdag-zaterdag-zondag 17 februari: WEEKEND!  Normaal heb je tegen nu al de extra 

informatie ontvangen. Wij zijn er alvast klaar voor! 

 

Zondag 26 februari: Bam, jullie leiding is nog maar pas terug en daar ist al. Jullie hebben 

weer vakantie, geen vergadering dus. Schandalig noem ik dat, geniet er in alle geval maar 

van, krokusvakantie is gedaan na jullie middelbaar. 

 

Zondag 5 maart: Het zou redelijk cliché zijn om hier nu gewoon droog ‘verrassing spel’ te 

schrijven. Het punt is dat het wel degelijk verrassingsspel is vandaag ;) . See you, 1400 

hours at HHC! 

 

ZATERDAG 11 maart: Eetfestijn! Nekeer goed eten en tegelijkertijd de KSA steunen, 2 

vliegen in 1 klap. Jullie krijgen nog extra informatie wanneer jullie verwacht worden. 

 

Zondag 19 maart: Na deze zware winter tijd om uit jullie grot te komen. Hopelijk schijnt de 

zon vandaag, want wij trekken den bos in. Zalig toch, de geur van natte bladeren, gevallen in 

de herfst en die nu al redelijk ver in staat van ontbinding zijn. Bos vergadering dus! 

 

Zondag 26 maart: Stadsspel, de bossen opzoeken hebben we vorige week al gedaan. Nu 

terug asfalt onder onze voeten! Verdere informatie volgt nog. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Spelletjes & 

moppen 



 

 

   

  



 

 

VERJAARDAGEN 

Februari - Maart 

  Leeuwkes : 

Op 02 februari wordt Noah-mille Singulé 7 jaar 

Op 18 februari wordt Claire Campe 8 jaar 

Op 22 februari wordt Fee Buyse 7 jaar 

Op 28 februari wordt Jarne Wynants 6 jaar 

Op 10 maart wordt Noa Godts 7 jaar 

Op 11 maart wordt Ilan Godts 6 jaar 

Piepers : 

Op 11 maart wordt Edouard Campe 10 jaar 

Op 31 maart wordt Marie Delrue 10 jaar 

Knapen : 

Op 11 februari wordt Milan Berlemont 14 jaar 

Op 03 maart wordt Juliette Raes 14 jaar 

Op 25 maart wordt Bernard Delrue 13 jaar 

Jonghernieuwers : 

Op 14 februari wordt Elco Berlemont 16 jaar 

Op 07 maart wordt Seppe Goossens 16 jaar 

Op 24 maart wordt Victor Hofman 16 jaar 

Leiding : 

Op 21 maart wordt Arne Craps 21 jaar 



 

 

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 

 

Leeuwkes@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 

Engerstraat 1 

3071 Erps-Kwerps 

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 



 

 

 

 

 

 

Binnenkort is het weer zo ver, een avond vol plezier, een 

avond vol vreugd en boven al heerlijk eten. Jullie zijn namelijk 

allemaal uitgenodigd voor ons jaarlijkse eetfestijn. 

Pak liefst zoveel mogelijk vrienden, vriendinnetjes, neven, 

nichten, tantes, peters, oma’s, opa’s… mee. Hoe meer zielen 

hoe meer vreugd.  

Zoals de vorige jaren zullen er weer lekkere kippetjes en 

ribbetjes zijn, joepieee!  En ook lekkere kaaskroketjes, 

kampsoep en veel meer... 

Heb je al zin gekregen om te komen? Kijk dan zeker op onze 

site of facebookpagina, binnekort komt alle informatie 

daarop. (www.ksatervuren.be) 

@KSATervuren 

 

EETFESTIJN 

http://www.ksatervuren.be/

