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Gegroet KSA-fanaat! 

 

Eerst en vooral welkom op het alweer voorlaatste voorwoord van dit KSA-jaar. ☹ 

Maar niet getreurd we hebben goed nieuws voor jullie! Zoals jullie al weten (of toch 

zouden moeten weten) zijn we naar het zomeruur overgestapt. Dit betekent natuurlijk 

dat er langere dagen op komst zijn, terrasjesweer en het belangrijkste van allemaal… 

Het kamp komt in zicht! De leiding heeft er al keiveel zin in, jullie toch ook?! 

 

Het is nu eventjes tijd om terug te blikken op onze afgelopen evenementen, het is 

namelijk heel druk geweest. Eerst en vooral was er het FAN-TAS-TISCHE eetfestijn, 

het was een enorm succes! Met dank aan het harde werk van enerzijds de 

jonghernieuwers en anderzijds de werkgroep eetfestijn en bij uitbreiding natuurlijk 

ook de voltallige leidingsploeg. En last but not least we mogen onze keukenploeg 

niet vergeten, ze hebben zich nog maar eens volledig gesmeten om aan dit succes 

te helpen! En oke het klink cliché maar het zou zonder hen toch echt niet gelukt zijn. 

We willen jullie ook bedanken, de mensen die zijn komen smullen van onze heerlijke 

kip en ribbetjes. Want geef toe een eetfestijn zonder etende mensen zou toch maar 

belachelijk zijn! Daarnaast hebben we ook onze jaarlijkse ‘Blacklight Boite’ onze fuif 

begint een traditite te worden bij onze buren van JH tram 44, na 2 jaar noemen we 

het al een traditie, want we zijn ambitieus. 

Zoals ik al zei de afgelopen weken zijn heel druk geweest, De Leeuwkes, Piepers en 

jonknapen zijn al op weekend geweest. Moest je niet meer weten welk weekend dat 

was, wel het gaat over dat ene weekend waar ons ganse land plat lag omdat er een 

sneeuwtapijtje lag. Daardoor zijn de weekends met een beetje vertraging 

doorgegaan. De leeuwkes zijn op weekend geweest in de scoutslokalen van Berg, 

wat een toplocatie was dat zeg! De piepers en Jonknapen hebben het samen 

gezellig gemaakt in Boortmeerbeek, in de prachtige lokalen van de lokale Chiro. Na 

een supermegafantastisch (maar iets korter) weekend was het voor iedereen tijd om 

naar huis te gaan, moe maar voldaan weliswaar! De knapen en Jonghernieuwers 

gaan nog op weekend, meer info kan je verkrijgen bij hun respectievelijke leiding. Nu 

is het tijd om de batterijen op te laden tijdens te 2 weken paasvakantie, onze 

eerstvolgende vergadering is op 15 april!  

 

Zo dit was het weer voor deze zoniënburcht we zien jullie terug binnenkort. Tot dan 

en namens de gehele leidingsploeg een vrolijk paasfeest toegewenst! 

 

 

Cedric, Margot & Gael 



  

 

Spaaractie 

 
Willen jullie onze jeugdbeweging helpen? Dat kan, Er is 

namelijk een spaaractie aan de gang. Jullie moeten 

zoveel mogelijk melk flapjes van joyvalle verzamelen en 

vragen aan oma’s, opa’s, tantes, neven, nichten,.. om 

mee te sparen voor jou. Voor joyvalle is het de 

bedoeling dat je de houten flapjes afknipt, verzamelt 

en aan iemand van de leiding geven. Per 10 flapjes 

krijgen we dan een gratis bus melk voor op kamp. 
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Victor gilde als een klein meisje. Ze stonden oog in oog met de Yeti waarover werd 

verteld in het dorp. Hij was groot, harig en sneeuwwit zoals verteld werd in de 

verhalen. Ze waren verstijfd van schrik en konden nergens heen. Dan brult de Yeti 

opnieuw, maar nu 10 keer harder dan de vorige keren. Er komen barsten in 

de rotsen en de Roze Geest zijn oren tuiten. De Roze Geest smeekt de Yeti 

hen geen pijn te doen. Victor zegt tegen de roze Geest dat de Yeti hen toch niet kan 

verstaan. 

 

Maar dan zegt de Yeti opeens ‘jawel’. Victor en de Roze Geest staan versteld, hoe 

kan het dat een beest kan praten in onze taal. De Yeti begint te vertellen dat ze al 

jaren bedreigd worden door de mensen en daarom onze taal hebben leren spreken. 

Er hebben al veel jagers hem willen doden maar hij is er altijd aan ontsnapt. 

Dan vraagt hij of het drietal daar ook is om hem gevangen te nemen. Bandhana 

Gurung zegt hierop dat ze op zoek zijn naar onderdelen van de seizoen klok. 

 

De Yeti wist meteen waarover het ging. Een paar weken geleden was een rare 

jongen in short een doos komen afgeven en had gevraagd aan de Yeti om die te 

bewaken. De Yeti wil de doos dus niet zomaar afgeven aan Victor en de Roze Geest. 

Hij wil er iets voor in ruil. De Yeti wil dat ze in het dorp vertellen dat ze hem hebben 

gedood. Zo zullen de dorpsbewoners nooit meer op hem komen jagen, omdat ze 

denken dat hij al dood is. Victor zegt dat hij heel goed kan liegen dus dat dat geen 

probleem is. Zoals afgesproken geeft de Yeti de doos af. De Roze Geest opent hem 

snel en vindt een heleboel kleine stukken van de seizoensklok. Het zal lang duren 

voordat ze de stukken aan elkaar hebben gelijmd, maar dat lukt wel. Hierop groet het 

trio de Yeti en ze sleeën van de himalaya met de doos. 

 

 
Hallo 

 

 

 
kes 
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Eenmaal beneden wacht het hele dorp hen op om te zien of ze nog leven. Ze hadden 

namelijk het gebrul van de Yeti tot beneden gehoord. Victor begint te vertellen dat ze 

de Yeti hebben gevonden en hem dan hebben vermoord. Het hele dorp is blij dat de 

Yeti eindelijk dood is. 

 

Na afscheid van Bandhana Gurung genomen te hebben feesten de Roze Geest en 

Victor onderweg naar de bushalte dat hun leigentje heeft gewerkt. Nu zal de Yeti 

rustig in zijn grot kunnen verder leven en hebben zij weer een stuk meer van de 

seizoensklok. Aan de bushalte nemen ze de bus naar Rio de Janeiro . Daar hopen 

ze het volgende en laatste stuk van de seizoensklok te vinden. 

Misschien kunnen ze ook wel wat mee carnaval vieren. 

 

 

Yeti 

 

• Leeftijd: 80 

• Hobby’s: Sleeën 

• Lievelingseten: Ijsjes 

• Lievelingskleur: Wit  

 
 

 
PS 1: Bij slecht weer best gepaste kleding aandoen 
 

 
PS 2: De kinderen mogen altijd verkleed komen in het thema van de dag 
 

PS 3: 29 april vertrekken we op uitstap. Verder info volgt nog. 

 
 
Zondag 1 april: vandaag is het Pasen. Blijkbaar heeft de Sint vorige maand laten 
weten aan de Paashaas dat jullie leiding hem heel goed had gelopen. Dus ja… nu 
moeten we voor de paashaas al de eitjes gaan verstoppen. Geen KSA vandaag.  
 
Zondag 8 april: Nog steeds vakantie! Vandaag geen KSA. 
 
Zondag 15 april: Tijd om er terug in te vliegen! Trek allemaal vuile kleren en 
botinnen aan, want wij gaan vandaag naar het bos. 
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Zondag 22 april: Oei oei oei, na al die koekjes, snoepjes en warme wafels te eten 
deze winter, is onze kas nu helemaal leeg. Vandaag houden we een kasactie! 
 
Zondag 29 april: We gaan op uitstap! Pak je rugzak en lunchpakket mee, vandaag 
is het een hele dag KSA. Verder info volgt nog. 
 
Zondag 6 mei: Een paar dagen geleden was het de verjaardag van jullie leider. 

Weten jullie al wie? Wij gaan het niet verklappen 😊 . In alle geval, vandaag spelen 

we het grote-Leider-Louis-was-jarig spel! 
 
Zondag 13 mei: Vandaag gaan we naar Tervuren voor een groot dorpsspel. Pak 
best ook een verrekijker mee, ik denk dat je deze vandaag wel kan gebruiken. 
 
Zondag 20 mei: Vanmorgen even gebeld met de weergoden. Ze hebben ons mooi 
weer beloofd met ongelooflijk veel zon. Pak die waterpistolen maar mee en voorzie 
een schild voor de rondvliegende waterballonnen, want vandaag zijn het 
Waterspelletjes. 
 
 
Zondag 27 mei, 3 juni, 10 juni, 17 juni: geen KSA – De leiding zit momenteel in de 
examens. Maar geen nood, vraag eens aan je mama/papa of je vriendjes mogen 
komen spelen en trek allemaal het bos in.   
 
Zondag 24 juni: De laatste vergadering van dit jaar. Vandaag is het 
kampvergadering. We gaan ons helemaal voorbereiden voor het kamp, en als eens 
proeven van de leuke spelletjes dat we daar gaan spelen.  
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Dag jongens en meisjes! 

Vorige keer waren de space agents aangekomen op een planeet die 

er op het eerste zicht normaal uitzag, maar na enkele 

minuten hoorden ze heel luide muziek.  De space 

agents besloten dus om even een kijkje te gaan nemen 

op deze nieuwe planeet. Ze liepen uren en uren maar 

ze vonden maar niet waar de muziek vandaan kwam. Toen de space 

agents even uitrusten ging Arne op een steen zitten, maar de steen 

was geen gewone steen maar een poort!  

De steen verdween en de hele planeet veranderde in een grote 

disco! Onze space agents besloten om een feestje te bouwen en 

feesten de hele nacht door.  

Na al dat feesten was iedereen moe en besloten de space agents om 

terug naar hun raket te gaan op zoek naar een nieuwe planeet. Toen 

iedereen weer in de raket zat telde Elco af. 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0!!! 

De raket steeg op en ging weer op zoek naar een nieuwe planeet.  

Op de nieuwe planeetwas het pikdonker, de space agents wisten niet 

wat ze moesten doen. Hopelijk raken ze elkaar niet kwijt,… 
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Zondag 1 april: paasvakantie – geen KSA  

 

Zondag 8 april: paasvakantie – geen KSA 

 

Zondag 15 april: Het einde van de vakantie is jammer genoeg weer in zicht, maar dat 

betekent ook dat het eindelijk weer ksa is! De leiding heeft jullie heel erg gemist en heeft een 

geweldig spel voor jullie klaar staan. Wat dit spel juist is willen we liever nog niet verklappen. 

 

Zondag 22 april: Vergeet jullie steppen, fietsen, skateboards en alle andere spullen met 

wieltjes die je thuis kan vinden zeker niet want vandaag is het de enige echte Alles Op 

Wieltjes! 

 

Zondag 29 april: Het wordt langzaamaan beter en beter weer en met dit mooie weer volgt er 

natuurlijk ook altijd een mega fenomenaal VUIL SPEL! Wees dus zeker dat je kleren aan 

doet die vuil mogen worden. 

 

Zondag 6 mei: Met al die centjes die we hebben verdiend tijdens onze kasacties kunnen we 

het ons wel eens veroorloven om op uitstap te gaan. Verdere informatie volgt nog via mail en 

een briefje op de vergadering. 

 

Zondag 13 mei: Op de planning voor vandaag staat er RRDWP. Pak dus maar al jullie 

spullen bij elkaar want vandaag vertrekken we op wereldreis met het Reis Rond De Wereld 

Spel! 

 

Zondag 20 mei: Het is het moment van het jaar om buiten te zijn: de vogeltjes fluiten erop 

los, vele nieuwe diertjes worden geboren,… Het is niet alleen voor de dieren het beste 

moment maar ook voor ons daarom gaan we vandaag het Grote Park Spel spelen. 

 

Zondag 27 mei, 3 juni, 10 juni, 17 juni: geen KSA - examens 

 

Zondag 24 juni: Het is alweer de laatste vergadering van het jaar.. het is weer eens veel te 

snel gegaan he. Maar niet getreurd want dit betekent ook dat het kamp dichter en dichter bij 

komt! Vandaag verlopen we nog eens alle details over dit kamp op de beste 

kampvergadering ooit! 
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Beste jongknaap(en)(jes),  
 
Het voorlaatste deel van het tot nu toe fantastische jaar zit er jammer 
genoeg op.. Maar niet getreurd, We hebben nog een super plezante 
laatste eindsprint gepland voor de vergaderingen van dit jaar af te 
sluiten! Vergeet ook zeker een vast niet om al je mutsen, dikke jassen en 
sjaals thuis te laten want wij hebben ervoor 
gezorgd dat de zon de hele tijd zal schijnen! Je 
weet natuurlijk nooit met die zonnen van 
tegenwoordig want die kunnen al eens moeilijk 
doen en plots eens regen laten vallen .  
 
 
Ook deze keer zullen we wat studiebeesten 
overwinnen, deze keer zijn het geen monsters maar 
wel enorme draken! We zijn deze keer wel met 5 om 
deze bloeddorstige draken te verslaan en we gaan daar 
natuurlijk alles aan doen! We hebben natuurlijk mentale 
steun nodig die we van jullie kunnen krijgen door de 
spelletjes extra goed mee te spelen ☺ ! We zijn met 5 
al heel hard aan het overleggen over hoe we die 
draken kunnen verslaan en we komen steeds bij 
dezelfde oplossing.. Door verschillende kruiden 
samen te voegen kunnen we een toverdrank 
creëren die ervoor zorgt dat we op het nippertje 
de draken kunnen verslaan. We zijn nog niet 
zeker van de  naam voor de toverdrank maar 
waarschijnlijk wordt het zoiets als: bloksap of 
studeerkoffie. Jammer genoeg zullen we dus 
tijdens ons gevecht met de draken niet aanwezig 
kunnen zijn op de KSA.. Niet getreurd want 
daarna volgt een fantastisch kamp! 
 
Hopelijk zien we jullie veel! 
Jullie mega coole leiding,  
Wolle , Wouter, Lore, Lukas en Jul 
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Zondag 1 april: Jullie, maar ook wij, hebben ook vakantie deze keer.genoeg tijd dus 
om uit te rusten van de afgelopen weken! Het is dus GEEN KSA.   
 
 
Zondag 8 april: Ohhhh, weer geen KSA vandaag. Hopelijk zijn jullie goed aan het 

genieten van jullie vakantie. Wij doet dat  toch 😉 Tot volgende week!!! 

 

 
Zondag 15 april:  
Vandaag moet iedereen voor zichzelf strijden, er kan maar 
1 iemand overleven. Moedige strijders, vecht voor je leven, 
ren voor je leven, maar wees vooral slim. We spelen de 
HUNGER GAMES!!!! 
 
 
 
Zondag 22 april:  

Geld, daar droomt iedereen toch van? Wie er vandaag is maakt kans op heel veel 
geld. Zet jullie pokerface al maar op, want anders kunnen jullie niet winnen. We 
spelen het grote CASINOSPEL!!! Alle komen en ga met miljoenen naar huis 
 
 
Zondag 29 april: Vandaag maken we een supercoole FIETSTOCHT! En we hopen 
natuurlijk op het fantastische zonnetje! Verdere info volgt nog via mail. 
 
 
Zondag 6 mei: Vandaag nemen jullie best al jullie horloges, chronometers… mee 
want vandaag spelen we het snelle, of misschien wel trage, TIJDSSPEL! 
 
Zondag 13 mei: Niks leuker dan een super spannend BOSSPEL en zeker als dat 
levende stratego is! Zorg zeker dat je hier bij bent want dit wil je niet missen! 
 

 
Zondag 20 mei: Hopelijk wordt het vandaag mooi weer, want 
WATERSPELLETJES staan op het programma! Jullie mogen je coolste 

waterspeeltjes zeker meenemen! Wij hebben er alvast zin in! 
 

Zondag 27 mei, 3 juni, 10 juni, 17 juni: Jullie leiding is super hard 
aan het studeren,  dus haal de zakdoeken maar boven want deze 
vier zondagen is het GEEN KSA  
 

Zondag 24 juni: We tellen al maanden af naar het 
supergeweldigecoole kamp, jullie waarschijnlijk  ook met de fantastische 

leiding die jullie hebben. Nu is het bijna zover... de laatste vergadering voor 
het kamp wordt dan ook een spetterende KAMPVERGADERING om naar uit te 

kijken! 

http://www.faqt.nl/lijstjes/god-en-geld/
https://hutchinsonbear.com/2201/news/the-hunger-games/
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Heey daar mijn liefste Knaapjes 

 

Hier is dan de laatste zoniënburcht van het jaar. Maar niet getreurd hij staat 

weeral vol met de leukste vergaderingen dus ons vervelen gaat zeker niet 

gebeuren.  

Zo komt het onvergetelijke weekend er nog aan 

waar de leiding al volop aan het voorbereiden voor 

is. Wat we gaan doen en waar het dit jaar zal zijn 

kan ik helaas nog niet zeggen. Dit is nog TOP 

SECRET. Jullie zullen dus nog even moeten 

wachten. 

Maar geen nood wij zullen jullie hier zeker goed op 

voorbereiden tijdens onze andere vergaderingen, 

wie weet kan er zelfs al een hint vallen van wat we 

gaan doen. Maar ik beloof niks. 

Dit betekent dus dat jullie volop naar de vergaderingen zullen moeten komen.  

Dit moet eigenlijk sowieso want wie wilt er nu één van de deze geweldige 

vergaderingen missen?? 

 

Natuurlijk is het weekend niet de enige vergadering dat nog op het programma 

staat. Wij hebben nog kei veel superleuke vergaderingen voorzien om jullie 

helemaal klaar te maken voor het kamp. 

 

En dat we aan de laatste zoniënburcht zitten, wilt ook zeggen dat het kamp 

ook weer dichterbij komt, en de leiding kijkt er al zeker naar uit want we 

hebben al de zotste ideeën gevonden zodat we ons zeker niet gaan vervelen. 

Wat die ideeën zijn ga ik natuurlijk nog ni verklappen want anders zou de 

verassing er al af zijn en dat willen we natuurlijk niet. 

MAAR wat ik wel al kan zeggen is dat het een kamp zal worden om niet rap te 

vergeten. 

En wie weet kunnen ook hier hints over vallen tijdens de vergaderingen. 

Zie eens aan gewoon nog een reden om zeker af te komen. 

 

De geweldig toffe knapen leiding 

Cedric, Maaike, Alan, Milan, Liam 
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Zondag 1 april: Vandaag is het geen KSA, of is het nu een grap, of niet, of wel, wie 
zal het zeggen, ik zou voor de zekerheid toch maar in mijn bed blijven liggen 
vandaag. 
 
Zondag 8 april: De leiding wou vorige week chocolade eitjes stelen van de 
paashaas, maar klaarblijkelijk kon die daar niet zo mee lachten. Vandaag liggen wij 
allemaal nog op spoed, aan het bekomen van ons hels gevecht met de paashaas…. 
Geen KSA dus vandaag 
 
Zondag 15 april: Na een heel jaar zotte vergaderingen en geld op doen, en 
binnenkort het weekend dat eraan komt, is het misschien eens tijd om aan geldzaken 
te denken. Vandaag gaan wij op spectaculaire wijze geld in onze kas proberen te 
krijgen! 
 
Zondag 22 april: Vandaag wordt een sportieve vergadering, we gaan vandaag 
afspreken aan Diependal en dus niet gewoon aan het HHC, wat we precies gaan 
doen is nog een verassing, maar hier is alvast een kleine hint. 
 
WEEKEND 27 - 28 - 29 april: Het is eindelijk zo ver we gaan op weeeekend  

Joepieeee 😊. Hoe? Wie? Wat? Waar? Wanneer? Dat komen jullie op het gepaste 

moment te weten… Tot dan! 
 
Zondag 6 mei: De vogeltjes fluiten, het zonnetje schijnt, wat is er nu beter dan een 
mooie fietstocht door de prachtige druivenstreek. Vandaag zullen we wat vroeger 
afspreken en jullie de mooiste plekjes leren kennen rond Tervuren. Vergeet zeker 
niet je fiets (bij voorkeur een mountainbike). Verdere info volgt nog 
 
Zondag 13 mei:  
 
Een foto zegt  
tenslotte meer 
Dan duizend 
Woorden…. 
Wat zou het  
Vandaag toch 
Zijn??? 
 
Zondag 20 mei: Na de nu reeds 2 weken durende hittegolf zijn alle planten verdord, 
gelukkig zijn wij er om die arme plantjes wat water te geven. En wat is een betere 

manier om alles nat te maken dan waterbalonnen 😊 vandaag… waterspelletjes! 

 
Zondag 27 mei, 3 juni, 10 juni, 17 juni: Jullie leiding begint weer aan hun favoriete 

tijd van het jaar… De examens ☹ komende weken is het dus jammer genoeg geen 

KSA 
 
Zondag 24 juni: We spreken nog een laatste keer af voor de grote climax van het 
jaar. Vandaag zullen we de grote voorbereidingen treffen voor ons langverwachte 
kamp. 
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25 Maart 
 
Geachte lezer, hier is het vervolg van ons onderzoek. We zijn alweer enkele weken 
verder en er zijn tal van evoluties waar we u van op de hoogte moeten brengen. 
Deze keer geen zogezegde “quotes en uitspraken”. Dit kan toch betekenen dat onze 
pubers enigszins aanpassingen in hun gedrag kunnen doorvoeren. Dit wijst erop dat 
er toch enige volwassenheid begint te komen, als je dit zo mag noemen. (Ter 
informatie: de Jonghernieuwers krijgen ook de kans om onze bevindingen in te 
kijken.) Maar uiteraard hebben we ook nieuwe bevindingen gedaan bij de 
verschillende activiteiten dat we hebben gevoerd. Wanneer we als leider ons best 
doen om op het zelfde niveau als de jonghernieuwer te bowlen, dan gaat hij eigenlijk 
spotten. Terwijl je toch zou verwachten dat dit positief onthaald zou worden. Het is 
duidelijk ieder voor zich als het toch wat moeilijker gaat. Er is ook een positieve 
evolutie gezien in het gedrag van de testsubjecten. Zoals u wel weet (of toch zou 
moeten weten), was het jaarlijks eetfestijn van onze organisatie op 10 maart een 
enorm succes. Dit is mede dankzij het UITSTEKENDE werk van de 
Jonghernieuwers, we wensten dit even te benadrukken. Er werd een zeer goede 
inzet getoond en de kwaliteit van het werk was zeer goed. Wij hebben zelfs lovende 
commentaar van de immers zeer veeleisende keukenploeg gekregen. Dit toont aan 
dat het tiptop in orde was. Uiteraard zijn er ook enkel werkpuntjes, bijvoorbeeld:  
wanneer de Jonghernieuwer de taak krijgt om af te wassen in de Industriële keuken, 
lijkt het een goed plan om diezelfde keuken om te toveren tot een klein zwembad. 
Wanneer de mama van Gerben vraagt om 1u30 of wij weten waar hij is omdat ze 
hem niet kan bereiken, is het antwoord van Gerben heel eenvoudig: Ah ja mijn GSM 
staat op vliegtuigstand. Zoals eerder vermeld, het is een beetje ieder voor zich. Ook 
tijdens deze weken hebben we ons onderzoek niet constant kunnen verderzetten 
aangezien er weer examens waren. Een primeur binnen ons onderzoek, de 
subjecten hebben mogen proeven van een initiatie Judo. Dit werd zeer positief 
ontvangen door zowel de leiding als de leden. Verder hebben we ook eens iets 
nieuws geprobeerd, samen met de subjecten hebben we een bevriende 
jeugdbeweging gesteund op hun jaarlijkse Italiaanse avond. Dit houdt in dat we zijn 
gaan eten bij Scouts Vossem, hier konden we merken dat de puber zich op een 
‘normale’ manier kan gedragen. Dit hadden we wel verwacht maar aangezien we dit 
nog nooit getest hadden kunnen we wel concluderen dat je met een Jonghernieuwer 
uit eten kan zonder je daarbij zorgen te moeten maken. Even tussen haakjes, op 
deze avond hebben we ook al nagedacht over het kamp, waar we allemaal naar 
uitkijken. De Ingenieurs capaciteiten van onze pubers zijn ook uitvoerig getest op 
deze avond. Aangezien we (tot nog toe) gemotiveerde testsubjecten hebben gaan 
we een zeer mooie en uitdagende constructie proberen op te zetten om s’avonds 
rond het kampvuur te kunnen zitten. Dit was het voorlopig, we houden u in onze 
volgende editie weer op de hoogte van onze bevindingen. 
 
 
De Bondt Margot, Vossen Maxime & Crispoux Gael 
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Zondag 1 april: Ongelooflijk geen KSA vandaag, de Paashaas is langsgekomen en 
jullie leiding is veel te druk bezig met alle paaseitjes op te eten. Vrolijk Pasen!  
 
Zondag 8 april: Vandaag ook geen KSA de leiding is veel te ziek van alle paaseitjes 
op te eten om leiding te komen geven, en sommigen gaan zeggen dat ze moeten 
studeren. Maar eigenlijk zijn jullie veel te vermoeiend en moeten we bekomen van 
Kamiel zijn gezaag. 
 
Donderdag 12 april: Vandaag omdat 2/3 van jullie leiding op super belangrijke 
business trip gaat dit weekend spreken we donderdag avond af om 18u30 zodat we 
samen kunnen smullen van een super lekkere BBQ!  
 
Vrijdag Zaterdag Zondag 20 - 22 april: Wees zeker op tijd vrijdag want we gaan op 
WEEKEND!! 19 uur aan de lokalen maar je moet nog niet gegeten hebben! Wat we 
gaan doen houden we nog geheim, wees niet ongeduldig!   
 
Zondag 29 april: De stad Brussel vraagt ieder jaar aan haar consumenten om hun 
metrosysteem te evalueren, dit jaar zijn wij de KSA van Tervuren speciaal gevraagd 
om hierover verslag te brengen. Een keileuk metrospel is dus de ideale manier om dit 
te testen. 
 
Zondag 6 mei: We hebben een speciale aanvraag van een bevriende 
jeugdbeweging, kom allemaal maar met de fiets want we spelen samen met 
diezelfde jeugdbeweging een keicool bosspel! 
 
Zondag 13 mei: Vandaag doen we een langverwachte kasactie! Aangezien jullie te 
veel kreeft en kaviaar hebben gegeten op weekend moeten we weer enkele euro’s 
verdienen. 
 
Zondag 20 mei: Omdat Gael nog nooit een vuil spel heeft gespeeld mag je 3 keer 
raden wat we vandaag doen! Kleine tip: doe niet je beste kleren aan want het is niet 
gegarandeerd dat die ongeschonden deze vergadering overleven! 
 
Zondag 27 mei, 3 juni, 10 juni, 17 juni: geen KSA want het zijn weer eens 
examens! We wensen jullie nu alvast super veel succes. Eventjes doorbijten en dan 
kunnen we eindelijk ontspannen met langverwachte vakantie! Dit betekent ook dat 
HET KAMP IN ZICHT KOMT!!!! Joepie! 
 
Zondag 24 juni: Het is de laatste vergadering van dit KSA jaar, jammer!! Maar het is 
langs de andere kant ook de enige echte kampvergadering!! We bespreken alles wat 
je moet weten voor het allercoolste kamp ooit, ouders kunnen met verdere vragen 
achteraf ook bij de leiding terecht. 



 

 

WIE IS WIE?  

 

Leeuwkes  Piepers 
 
Louis Puffet  
Tervuursesteenweg 60  
3080 Duisburg  
0471/ 77 35 90  

 
Guillaume Tack 
Jozeph simonstraat 7 
3080 Tervuren 
0490/ 43 82 04 
 
 
Willem Buysse 
Sint-Annastraat 11  
3090 Overijse 
0473/ 34 74 32 
 
 
Elise Hermans 
Rozendalstraat 37 
3080 Tervuren 
0491/ 63 49 08 
 
 
Victor Hofman 
Paardenmarktstraat 95 
3080 Tervuren 
0468/ 27 54 52 
 
 
Leeuwkes@ksatervuren.be 

  
Arne Craps 
Bronstraat 2 
3080 Leefdaal 
0471/ 41 34 43 
 
 
Seppe Goossens 
Brusselstesteenweg 176 
3080 Tervuren 
0484/ 12 79 89 
 
 
Elco Berlemont 
A van dijcklaan 25 
3080 Tervuren 
0477/ 59 00 86 
 
 
Kiona Broes 
Tortelduivenlaan 19 
3080 Moorsel 
0476/ 48 76 57 
 
 
Wouter Hermans 
Rozendalstraat 37 
3080 Tervuren 
0470/ 58 36 60 
 
 
Piepers@ksatervuren.be 

 

Jongknapen 
 
Lukas Puffet                  Willem Mathieu    Wouter Den Ouden   Jul Schoonejans         Lore Kumps 
Tervuursesteenweg 60   Meeuwenlaan 19   Cypressenlaan 25       Kriekenbergstraat 13   Vestenstraat 70 
3080 Tervuren                3090 Overijse        3080 Tervuren             3080 Tervuren             3080 Tervuren 
0487/ 52 48 21                0493/ 75 99 58      0495/ 45 44 76            0491/ 97 94 62             0494/ 11 14 19 
 
                                                              Jongknapen@ksatervuren.be 

  



 

 

  

Knapen  Jonghernieuwers 
 
Cedric De Smet 
Cammaertstraat 10 
1933 Sterrebeek 
0468/ 19 37 97 
 
 
 
Milan Goossens 
Dennenlaan 13  
3080 Tervuren 
0478/ 25 86 67 
 
 
 
Liam Boghe 
Jesuseiklaan 11 
3080 Tervuren 
0470/ 82 71 64 
 
 
 
Maaike Foccart 
Rootstraat 60 
3080 Duisburg 
0499/ 21 97 55 
 
 
 
 
 
Alan Crispoux 
0479/01 87 51 
 
 
Knapen@ksatervuren.be 

 

 
Gael Crispoux 
Kapellestraat 2 bus 3 
3080 Tervuren 
0470/ 89 29 19 
 
 
 
 
 
Margot De Bondt 
Hoogveldlaan 15a 
3090 Overijse 
0470/ 39 34 14 
 
 
 
 
Maxime Vossen 
Marmotlaan 59 
1970 Wezembeek-Oppem 
0477/ 31 90 52 
 
 
 
 
 
 
Jonghernieuwers@ksatervuren.be 

 



 

 

 
 

Bondsbegeleiding  Materiaal  

 

Proost  

Gael Crispoux 
Kapellestraat 2 bus 3 
3080 Tervuren 
0470/ 89 29 19 
 

Margot De Bondt    
Hoogveldlaan 15a  
3090 Overijse  

0470/ 39 34 14  
 
Cedric De Smet 
Cammaertstraat 10 
1933 Sterrebeek 
0468/ 19 37 97 
 
  

Hoofdleiding@ksatervuren.be  

Willem Buysse 
Sint-Annastraat 11  
3090 Overijse 
0473/ 34 74 32 
 

Wouter Hermans  
Rozendalstraat 37  
3080 Tervuren  
0470/58 36 60  

  

Willem Mathieu  
Meeuwenlaan 19  
3090 Overijse  
0493/75 99 58  
  

Lambert Crooimans  
Albertlaan 44  
1970 Wezembeek-Oppem  
02/767 79 34  

 

Overige   

BE 49 4345 1170 1171 
www.ksatervuren.be 
leiding@ksatervuren.be  

  

 

   

Administratie    Web  Zoniënburcht  

Gerben Willemans    
Zikkelstraat 7  
1970 Wezembeek-Oppem  

02/731 05 73  
0472/54 96 53  
  

  

Web@ksatervuren.be  

Maaike Foccart 
Rootstraat 60 
3080 Duisburg 
0499/ 21 97 55 
 

 

  

 
 
 


