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Joepieeee, 

het is bijna 

weer kamp!  

Willen jullie ons 

helpen? Kijk 

snel achteraan! 



 

 

 Voorwoord 

April - Mei - Juni 

Kiekeboe KSA kameraden, 

Het is alweer tijd voor een nieuwe Zoniënburcht. Dat betekent dat er ons weer van alles  en 

nog wat te wachten staat. Dat betekent ook dat er alweer veel gebeurd is de afgelopen 

weken.  

Om te beginnen zijn er enkele nieuwe vriendjes in de KSA, JOEPIIIIEEEE! De vriendjesdag 

was een succes, we hebben allemaal samen laten zien dat wij een superleuke bende zijn! 

Dat valt niet meer te ontkennen. ( Het is trouwens nog altijd toegelaten om vriendjes mee te 

nemen  ) 

Ten tweede hadden we ook een spetterend eetfestijn, hiervoor willen we jullie nog eens heel 

hard bedanken, want wat zouden we met al die lekker kip en ribbekes moeten doen als 

niemand ze kwam opeten?  

De hoofdleiding wilt dan ook nog eens de leiding bedanken om zich zoals elk jaar, samen 

met de Jonghernieuwers voor de volle 100% te geven.  

In het bijzonder willen we ook graag de keuken nog eens extra hard in de verf zetten! Zonder 

dat fantastische team hadden wij geen kroketten, sausjes, appelmoes, … noem maar op, 

gehad.  

Het best van al is dat zij dit met zoveel liefde en enthousiasme doen dat het haast te proeven 

is!  

Bedankt aan iedereen dat er was! 

Nu de koude wintermaanden achter de rug liggen kunnen we volop beginnen genieten van 

de zon. Wij kijken er al enorm hard naar uit om samen met jullie buiten te spelen en te 

ravotten in T-shirt. Ja je hoort het goed,  T-shirt! Het is lente en dat zullen we geweten 

hebben! Bij het goede weer horen uiteraard ook fantastische spelletjes dat we buiten kunnen 

spelen. Waterspelletjes, bosspelletjes, spelletjes waarbij we al eens extra vuil mogen 

worden,…  amai amai, ik krijg het er al warm van! 

Maaaar spaar je energie nog een beetje want we gaan ook allemaal nog eens op weekend! 

We hebben hier en daar al een paar spelvoorbereidingen op kunnen vangen en het beloven 

weekends te worden om nooit te vergeten!  

Ben jij ook al zo benieuwd als ons? Hebben jullie er ook al evenveel zin in als ons???  

Vooraleer we uit de doeken doen wat er op het programma staat, zouden wij graag van de 

gelegenheid gebruik maken om even wat slecht nieuws te brengen. Ik weet het, ik weet het, 

dat klinkt niet zo goed, maar het is wel de moeite waard om even te vermelden. De leiding 

heeft naast de KSA natuurlijk ook nog schoolwerk en dat bereikt zijn hoogte punt in de 

maand juni. Op zondag 28 mei, 4 juni, 11 juni en 18 juni geven wij dus spijtig genoeg geen 

leiding. Op 25 juni zijn we dan weer helemaal terug om nog een laatste kei coole 

zondagnamiddag te beleven voor we op kamp vertrekken. 

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 

April - Mei - Juni 

  

 
Datum 

 
Activiteit 

Zondag 25 juni Vandaag is het de enige echte 
kampvergadering 

Woensdag 12 juli Vandaag moeten jullie ten laatste jullie 
koffer naar het hhc brengen 

Donderdag 13 juli De leiding en jonghernieuwers vertrekken 
vandaag op voorkamp. Dan zullen wij alles 
voorbereiden voor het echte kamp. 

Maandag 17 juli Vandaag is het zover. Het begin van het 
echte kamp  

Zondag 23 juli We zijn nu al een week op kamp, het is tijd 
dat mama en papa ons eens komen 
bezoeken, vandaag is het bezoekdag 

Vrijdag 28 juli Het kamp is gedaan  vandaag komen we 
terug aan in Tervuren 



 

 

Programma leeuwkes 

April - Mei - Juni 

 

Goeiedag mijn allerliefste leeuwkes 

 

Hier is hij dan: de laatste zoniënburcht van het jaar. Amai wat ging het jaar snel zeg. 

Maar ja, de tijd vliegt ook als het zo leuk is, er is ook niks leuker dan de KSA. 

Wees wel niet getreurd, het zijn misschien wel de laatste vergaderingen hier in Tervuren 

maar het betekent ook dat we bijna op kamp gaan. JOEPIE!! Het is ook voor de meeste van 

jullie de eerste keer om mee op kamp te gaan. Spannend. 

Ik ga natuurlijk nog niet te veel verklappen want het moet nog een beetje een verassing 

blijven, Maar wat ik wel al kan zeggen is dat het SUPER MEGA TOF gaat worden. 

Om jullie al een beetje zin te geven in het kamp heb ik een klein verhaaltje: 

Er was eens een meisje in de KSA die voor het eerst mee ging gaan op kamp. Ze zat al een 

paar jaar in de KSA maar kon nooit mee gaan, wat ze natuurlijk verschrikkelijk jammer vond. 

Maar dit jaar mocht ze toch mee, ze was wel een beetje bang om te gaan, ze wist niet goed 

wat haar te wachten stond. Dus besloot ze om een beetje te gaan rondvragen bij vriendjes 

en vriendinnetjes wat zij het tofste vonden aan het kamp. 

 

Het eerste vriendje zei met het grootste enthousiasme: “Het leukste op kamp zijn alle toffe 

spelletjes die we doen, van spelletjes in het bos tot zot doen in de beek!” 

 

Het volgende vriendinnetje zei met een grote glimlach op haar gezicht: “Wat ik het tofste vind 

aan het kamp is al dat lekkere eten dat we op kamp krijgen, van de vers gemaakte 

boterhammen in de ochtend tot de overheerlijke spaghetti in de avond. 

 Zonder al die spelletjes zou ik alleen maar verdikken op kamp.” 

Een derde vriendje zei: ” Ik vind de bezoekdag het beste want dan kan ik aan mijn familie 

laten zien wat ik allemaal gedaan heb op kamp. Dan kan ik tonen waar ik slaap en waar we 

alle toffe spelletjes spelen en de beek waar we ons in wassen.” 

Uit het niets zei een ander vriendinnetje: “Jullie zijn allemaal fout! Het allerleukste van het 

kamp is het superleuke toneeltje van de leiding. Ik ben altijd benieuwd hoe het gaat 

eindigen.” 

Een paar minuten later zei het laatste vriendje een beetje stiller: “Ik vind het kampvuur het 

leukste. Elke avond voordat we gaan slapen maken we altijd een kampvuur, waar we soms 

nog een klein spelletje spelen of een snoepje mogen eten. 

En de laatste avond maken we met iedereen een groot kampvuur waar we allemaal gezellig 

samen liedjes zingen en ons eigen toneeltje mogen doen.” 



 

 

Programma leeuwkes 

April - Mei - Juni 

 

Natuurlijk zijn er nog veel meer toffe dingen op kamp, zoveel dat we niet genoeg vriendjes 

vonden om ze allemaal op te noemen. Ik hoop dat jullie hierdoor staan te popelen om mee 

op kamp te gaan, want de leiding heeft er al heel veel zin in. 

 

Het kamp is natuurlijk nog wel een ver weg want het is nog maar net Pasen geweest, en 

jullie buikje zal nog wel vol zitten met al die chocolade. Misschien moeten we jullie geen 

Leeuwkes meer noemen maar chocolade monsters, alhoewel ik heb toch liever Leeuwkes. 

De leiding zal er wel voor zorgen dat jullie Leeuwkes blijven samen met onze geweldige 

activiteiten 

 

Jullie geweldig zotte leiding 

Arne en Maaike  

  



 

 

Programma leeuwkes 

April - Mei - Juni 

 

Zondag 23 april: Jullie buikjes zitten waarschijnlijk nog vol met lekkere chocolade eitjes van 

de Paashaas, om te voorkomen dat jullie dik worden gaan we al die suikers moeten 

verbranden. Doe maar lekker sportieve kleren aan want vandaag gaan we veel calorieën 

verbranden tijdens het grote KSA-tienkamp   

 

Vrijdag 28 april – Zondag 30 april: Weekend! We gaan op weekend! Jeeeeeeuuuuj! Het 

wordt super leuk, een weekendje samen met de piepers en de jongknapen er even tussenuit! 

Details en verdere info volgt nog  

 

Maandag 1 mei: Vandaag is het Meiboomplanting in Tervuren en wij, de leeuwkes, hebben 

samen met de piepers en enkele andere jeugdbewegingen de eer gekregen om zelf ook een 

boom te gaan planten! Het wordt een leuke dag met heel wat leuke spelletjes, meer info 

volgt nog  

 

Zondag 7 mei: Exact 193 jaar geleden Ludwig Von Beethoven zijn 9e symfonie en dat terwijl 

hij doof is :O Vandaag gaan we eens zien of er muzikale talenten zijn bij de leeuwkes. Smeer 

alvast die stembanden en maak je klaar voor onze talentenjacht! 

 

Zondag 14 mei: Tijd dat we eens een kasactie doen zodat we lekker gek kunnen doen op 

kamp! Wat we gaan verkopen is nog een verrassing maar het gaat alvast veel geld 

opbrengen :D 

 

Zondag 21 mei: Het is lekker warm weer buiten en dat wilt zeggen dat we ons genoeg 

moeten afkoelen. Waar kunnen we dat beter doen dan in een zwembad?! 

Breng allemaal je zwemkledij mee en een handdoek  meer details volgen nog  

 

Zondag 28 mei, 4 juni, 11 juni, 18 juni: De jonge leeuwkes zijn nog zorgeloos maar dat kan 

niet gezegd worden van de leiding  Maaike en Arne zitten achter hun boeken heel hard te 

studeren. Hoewel ze wel heel graag naar de KSA willen komen, mag dit niet van hun 

ouders… BOOOEEEE stomme ouders. 

Geen KSA  

Zondag 25 juni: Voor sommige van jullie is het de 1ste keer dat jullie op kamp vertrekken, 

super spannend! Vandaag geven we je al een voorproefje en wat uitleg over hoe geweldig 

het gaat zijn!! 



 

 

 Programma Piepers 

April - Mei - Juni 

Beste piepertjes,  

 

We hebben onze vriend Milanius vorige keer zien vertrekken op een super lang, mega 

gevaarlijk avontuur. 

Hij ging namelijk prinses Margareta reden samen met alle andere nobele en moedige ridders 

onder leiding van Maximus Botalius. 

We vinden hen een dag later terug in de bossen van KSALandia.  

‘Ze kunnen niet ver zijn’ Sprak Maximus toen ze even een rustpauze hadden ingelast. ‘We 

zijn meteen vertrokken en de prinses zal wel van haar oren gemaakt hebben. We vertrekken 

weer binnen 5 minuten.’ 

Milanius had zijn waterfles gevuld aan de rivier. Hij besefte nu pas wat hij aan het doen was. 

Maar hij was niet bang, nu is het zijn kans om iedereen te bewijzen dat hij net zo moedig is 

als alle andere ridders. 

De groep ridders was alweer een klein uurtje onderweg en de bomen hadden steeds minder 

groen en de lucht werd grauwer. Milanius zag meteen dat ze in scoutsland waren en 

KSALandia achter zich hadden gelaten. Opeens hoorde ze een heel luide brul. De paarden 

schrokken en begonnen wild in het rond te lopen.  

De ridders stapten allemaal af van hun paard en maakten ze vast aan de bomen in het bos. 

Ze wouden niet dat ze bang werden en weg liepen, dus ze moesten te voet verder. 

Door de bomen zag milanius een gebouw staan, maar hij kon niet goed zien omdat ze 

allemaal op hun buik moesten verder sluipen.  

‘Dat is het kasteel van Hendrik’ fluisterde Maximus. ‘Hij heeft vorig jaar op 1 van zijn reizen 

een drakenei gevonden en dat is nu zijn huisdier.’ 

Milanius kreeg kippenvel. Hij had nog nooit een draak gezien! 

Ze kwamen dichter en dichter bij het 

kasteel. Het gebouw werd groter en 

groter en eindelijk kon Milanius 

duidelijk zien wat voor groot kasteel 

het was. 

 

Weer hoorden ze een luide brul. Deze 

keer zag Milanius de draak vliegen. Hij 

kon zijn ogen niet geloven! De draak 

was wel 10 meter land en spuuwde 

vuur. Hij had een geel groene kleur en 

zijn poten hadden lange, scherpe 

nagels. 



 

 

 Programma Piepers 

April - Mei - Juni 

 

Ze moesten ongemerkt in het kasteel zien te geraken om de prinses te redden.  

‘Ik red de prinses, jullie vechten tegen Hendrik en zijn ridders’ zei Maximus. Milanius vond 

dat geen goed idee, hij wist maar al te goed dat Maximus de troon van de koning wou 

overnemen door met de prinses te trouwen. Milanius moest dus zijn eigen plannetje maken 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 2 april: Weeral vakantie! Jullie weten wat dit betekend: geen KSA. Hang je uniform 

maar eventjes terug in de kast, want we zijn een paar weken weg  

 

Zondag 9 april: Vandaag geen KSA. Maar geen nood! Het is PAASvakantie, dus dat wil 

zeggen dat de paashaas en de paasklokken komen met lekkere paaseitjes! 

 

Zondag 16 april: Vandaag is het Pasen. Geniet dus maar van gezellig thuis of bij de familie 

zijn, want vandaag is er geen KSA. 

 

Zondag 23 april: Het wordt stilaan wat warmer buiten en Milan en Margot willen super graag 

op strandvakantie. Vandaar dat we vandaag heel eventjes gaan doen alsof. Het is KSA @ 

the beach! 

Vrijdag 28 april tot en met Zondag 30 april: Aandacht! Aandacht! Zijn jullie er klaar voor 

vriendjes en vriendinnetjes? Hou jullie vast aan de takken van de bomen, want dit weekend 

gaan wij op WEEKEND!! Een heel weekend zotte spelletjes en lekker eten gemaakt door 

jullie leiding, wat wil je nog meer? Meer info volgt. 

 



 

 

 Programma Piepers 

April - Mei - Juni 

 

 

Zondag 7 mei: boven, onder, springen, kruipen, … Wij willen zien wie van jullie het beste en 

de snelste en de behendigste is. We spelen het grote parcours spel!  

 

Zondag 14 mei: Het jaar zou niet af zijn als we geen vuil spel zouden spelen. Doe vandaag 

dus oude kleren aan die vuil mogen worden, want we gaan echt mega vuil worden! 

 

Zondag 21 mei: Amai seg, wat is het warm! Vandaag zoeken we verkoeling met 

verschillende waterspelletjes! Een waterpistool kan van pas komen! 

 

Zondag 28 mei, 4 juni, 11 juni, 18 juni: Het is weer de tijd van het jaar. Jullie leiding zit 

zwoegend en hijgend achter hun bureau. Ze zijn zwaar aan het studeren voor hun examens. 

We geven dus eventjes geen KSA  

 

Zondag 25 juni: We zijn weer terug! De vervelende examens zijn gedaan en we staan te 

popelen om op kamp ter vertrekken. We komen voor een laatste keer bij elkaar om nog 1 

keer een gewoon zondaags spelletjes te spelen. Jullie mogen jullie verkleden in echte 

ridders en prinsessen!  

  



 

 

Programma Jongknapen 

April - Mei - Juni 

 

Dag Jongknaapjes van me, 

Jammer genoeg moet ik jullie mededelen dat dit al een van de laatste zoniënburchten is 

‘boeehoeee’, ‘huil, huil, snotter, snotter’.  

De laatste vergaderingen naderen, maar dat betekent natuurlijk ook dat het kamp bijna voor 

de deur staat. ‘ joepieee , jaaa, jeeej,’ Aangzien jullie allemaal al jongknaap zijn en dus de 

twee jongste bannen hebben overleeft betekent dit natuurlijk dat jullie al heel goed weten 

hoe het is om op kamp te gaan. 

Maar om tocht de smaak helemaal te pakken te krijgen, gaan we in deze editie van de 

zoniënburcht eerst nog eens op weekend gaan. Er was een klein probleempje met de 

boeking van ons weekend waardoor we het met een weekje hebben moeten verlaten, maar 

dat weekje langer wachten gaat het eigenlijke weekend nog zoooo veel leuker maken! Wij 

hebben er al ongelofelijk veel zin in, hopelijk jullie ook! 

Nu denken jullie waarschijnlijk “oh neee, weekend dat is wel plezant, maar na het weekend 

gaan we nog zooooo lang moeten wachten tot het kamp is!” 

Wel niet getreurd, gelukkig heeft jullie leiding doorheen al de jaren wel wat trucjes ontwikkeld 

om onze heimwee naar kamp wat onder controle te krijgen. We zullen hieronder al een paar 

trucjes opsommen zodat jullie je ook al wat kunnen beginnen inleven in de 

kampsfeer:........................... 

Eerst en vooral heb ik besloten van mijn bed uit elkaar te vijzen en naar de kringloopwinkel 

te brengen zodat ik plaats heb in mijn kamer om mijn veldbedje te plaatsen. Ik heb naast 

mijn veldbedje ook een hoopje gemaakt met al mijn vuile was zodat ik meteen ook al wat 

wen aan die heerlijke geur in de tent op kamp. Ik heb ook in de kelder het warm water 

afgesloten, zodat ik mij elke ochtend als een ‘die hard’ kan wassen in koud water, zoals het 

moet in de beek. 

En waar ik het meeste heimwee naar heb zijn natuurlijk die lekkere bokes met choco van op 

kamp!  dus heb ik aan mijn mama gevraagd om de grootste pot choco te kopen die ze kon 

vinden in de winkel. Zo gezegd zo gedaan heb ik nu een pot van 10kg choco thuis zodat ik 

elke dag lekker veel choco kan eten. 

Ziezo hopelijk slagen julllie er met deze tips ook in jullie kampverlangen wat in bedwang te 

houden.  hopelijk komen jullie allemaal mee natuurlijk. 

 

Veel liefs, 

Cirdec, Emixam, Igig 

  



 

 

Programma Jongknapen 

April - Mei - Juni 

 

Zondag 2 april: Weeral vakantie! Jullie weten wat dit betekend: geen KSA. Hang je uniform 

maar eventjes terug in de kast, want we zijn een paar weken weg  

Zondag 9 april: Vandaag geen KSA. Maar geen nood! Het is PAASvakantie, dus dat wil 

zeggen dat de paashaas en de paasklokken komen met lekkere paaseitjes! 

 

Zondag 16 april: Vandaag is het Pasen. Geniet dus maar van gezellig thuis of bij de familie 

zijn, want vandaag is er geen KSA. 

 

Zondag 23 april: Het wordt stilaan wat warmer buiten en Milan en Margot willen super graag 

op strandvakantie. Vandaar dat we vandaag heel eventjes gaan doen alsof. Het is KSA @ 

the beach! 

Vrijdag 28 april tot en met Zondag 30 april: Aandacht! Aandacht! Zijn jullie er klaar voor 

vriendjes en vriendinnetjes? Hou jullie vast aan de takken van de bomen, want dit weekend 

gaan wij op WEEKEND!! Een heel weekend zotte spelletjes en lekker eten gemaakt door 

jullie leiding, wat wil je nog meer? Meer info volgt. 

  

Zondag 7 mei: boven, onder, springen, kruipen, … Wij willen zien wie van jullie het beste en 

de snelste en de behendigste is. We spelen het grote parcours spel!  

 

Zondag 14 mei: Het jaar zou niet af zijn als we geen vuil spel zouden spelen. Doe vandaag 

dus oude kleren aan die vuil mogen worden, want we gaan echt mega vuil worden! 

 

Zondag 21 mei: Amai seg, wat is het warm! Vandaag zoeken we verkoeling met 

verschillende waterspelletjes! Een waterpistool kan van pas komen! 

 

Zondag 28 mei, 4 juni, 11 juni, 18 juni: Het is weer de tijd van het jaar. Jullie leiding zit 

zwoegend en hijgend achter hun bureau. Ze zijn zwaar aan het studeren voor hun examens. 

We geven dus eventjes geen KSA  

 

Zondag 25 juni: We zijn weer terug! De vervelende examens zijn gedaan en we staan te 

popelen om op kamp ter vertrekken. We komen voor een laatste keer bij elkaar om nog 1 

keer een gewoon zondaags spelletjes te spelen. Jullie mogen jullie verkleden in echte 

ridders en prinsessen!  

  



 

 

Programma Knapen 

April - Mei - Juni 

Dag beste knapen, 

 

Het is zover, de 4de en laatste Zoniënburcht . Hopelijk waren de examens goed en de 

paasvakantie nog beter! Voor Wolle was de paasvakantie niet zo leuk hij heeft elke dag al 

zijn cursussen vanbuiten geleerd, pas om 5u ’s ochtends 

gaan slapen om op 4u ‘s ochtends(DEZELFDE DAG!) 

terug op te staan om verder te studeren...  

of dat maakt hij ons toch wijs.  

 

 

Luky heeft een supergevaarlijk virus opgelopen op Italiëreis dat bij 1 op de 

100 miljard gevallen wordt overleefd. Het verkouditis H9Z5 virus. Hierdoor 

werd hij door de regering in quarantaine gezet waar hij met niemand in 

contact mocht zijn! Dit heeft hij gelukkig overleefd! Of dat laten ze ons 

geloven… *start x-files muziek* 

 

 En Gael ja die heeft een week niet moeten werken dusja elke dag 

uitgaan tot de vroege uurtjes maar dat zijn we wel van hem gewend 

uiteraard zoals we hem wel kennen.  

 

Maar genoeg over de leiding, de laatste zoniënburcht betekent ook dat we binnenkort 

*tromgeroffel, roffel, roffel,….*     op kamp vertrekken! Allez ja we is dan zonder Gael 

natuurlijk want hij vertrekt op vakantie als wij op kamp zijn (excuses, excuses, excuses...). Ik 

denk gewoon dat hij niet goed durft en gewoon bij zijn mama wil blijven ofzo. Maar gelukkig 

is hij meegekomen op weekend, want het was een topweekend!! Het nachtspel was 

geweldig en het zwemmen was heel rustgevend, vooral voor de leiding want het was een 

extreem vermoeiende voorbereiding. Al die vergaderingen die voorafgingen, een locatie  

 

zoeken, een menu samenstellen, spelletjes vinden,… we hebben afgezien! De 

avondwandeling/dropping daarentegen was fluitje van een cent! 😉 

We zijn onlangs naar het zomeruur overgestapt dus de dagen worden langer en dat betekent 

ook dat de dagen nog mooier worden dan ze al waren! Binnenkort komen de waterballonen 

en pistolen boven dus hou jullie al maar vast! Weten jullie nog hoe we in onze glazen bol 

hadden gezien dat Gael zijn schouder genezen ging zijn? Wel het is zover en zijn wraak zal 

zoet zijn! En vooral nat...  

  

Lukas, Wolle en Gael! 



 

 

Programma Knapen 

April - Mei - Juni 

 

Zondag 30 april: Pak jullie vergrootglas maar en zet jullie neus maar in speurtoestand want 

vandaag zijn jullie zelf de speurneuzen in het Zalig-Cluedo-Spel-Voor-De-Knapen! © 

Zondag 7 mei:  

Jaja vandaag gaat het super weer zijn. Dit is dus de perfecte tijd voor waterspelletjes. Doe 

alvast kleren aan die nat mogen worden, waterpistolen en andere watermiddelen zijn 

toegelaten. 

Zondag 14 mei:  

Jongens jongens jongens, wat gaan we vandaag weer doen. Ahja ik weet het weer, we gaan 

vandaag een crazy bospel spelen. Vergeet zeker geen vuile kleren aan te doen, anders gaan 

de ouders niet zo blij zijn. 

Zondag 21 mei:  

De laatste vergadering voor de examens beginnen is al aangebroken. Laten we er een hele 

speciale vergadering van maken, de leiding heeft een verrassing voor jullie in petto. Allemaal 

komen. 

Zondag 28 mei, 4 juni, 11 juni, 18 juni:  

Lap hè, nog maar een paar dagen en die stomme examens beginnen weer, wat een ramp, ik 

moet nog al mijn cursussen aanvullen, want ik let nooit op in de les. Maar ja, jullie hebben 

vast hetzelfde probleem dus maak er het beste van om niet te hard te falen. SUCCES!!!! 

 

Zondag 25 juni:  

Kampvergadering, ook al gaan jullie al jaren mee op kamp, een korte opfrissing van wat er 

allemaal gaat gebeuren kan geen kwaad.Haal die botinnen al maar uit de kast en haal je 

verroeste koffer al maar boven. 

  



 

 

 Programma Jonghernieuwers 

April - Mei - Juni 

Liefste jonghernieuwers, 

 

Met pijn in het hart moeten we weer meedelen dat we aan de laatste zoniënburght van het 

jaar zijn aanbeland. Maar niet getreurd, want het hoogtepunt van het jaar moet nog komen. 

Jaja het kamp komt steeds dichterbij. 

 

Ma bon genoeg van dat sentimentele gedoe. Ik zou dit tekstje snel willen afhandelen “zodat 

we toch nog eerste zijn” , want je mag ni vergeten dat “we er bijna zijn he”. Ik zou dan ook 

willen vragen aan alle jonghernieuwers om dit tekstje al staand te lezen, want als je gaat 

zitten dan ga je niet meer recht kunnen, en dan wachten we niet op u hoor.  

  

Wij (Louis, Arne en Wally) willen jullie allemaal nog eens feliciteren met de formidabele 

prestatie die jullie hebben neergezet. We hebben jullie zien ontpoppen van een rups tot een 

echte vlinder ;). Om na een tocht van 120 kilometer nog zo hard te gaan in 1000 moshpits in 

stad x, daar moet je toch wel een jonghernieuwer voor zijn. Maar dat kon natuurlijk niet 

anders na een nachtje slapen onder het toeziend oog van Jezus, samen met de geur van 

koeienstront, kots en een propere wc, om nog maar te zwijgen over het nachtelijke gezang 

van sommigen onder ons. 

 

Maar genoeg nostalgie voor deze zonienburght. Want we zullen in de vergaderingen die nog 

komen ook moeten werken. De schulden van al die drugs, drank en cigaretten stapelen zich 

op, en daarom leek het ons geen slecht idee om nog eens een kasactie te organiseren. 

Misschien dat we wel een kapsalon openen samen met Arne om wat geld te verdienen met 

het creëren van extravagante maar geslaagde kapsels.  

 

Moest er iemand  toch opmerkingen hebben over arne zijn 

haartooikunsten, dan verwijs ik graag naar een mooie quote van 

niemand minder dan Willem Buysse : “och jong, stikt erin”. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Programma Jonghernieuwers 

April - Mei - Juni 

 

Graag zouden wij nog afsluiten met het volgende. Ik heb namelijk gemerkt dat er een grove 

fout staat in de atlas. De afstand tussen verviers en Bilzen is maar liefst 120 kilometer, in 

plaats van 35. 

 

Zo, nu dit opgehelderd is kunnen we met een gerust hart afscheid nemen. 

 

Groetjes, kusjes, lekjes, knuffels en aaitjes, 

Louis en Wally 

 

 

 

 

 

 

Zondag 2 april: De start van de paasvakantie. Eindelijk een periode van rust (haha not, tis 

bijna joepie). Probeer dagelijks toch een wandeling van een 10tal km te houden. Op die 

manier kweek je stevige stapbenen en ben je lichamelijk voorbereid op de JOEPIE. Geen 

vergadering vandaag. 

 

Zondag 9 april: 2de week van de paasvakantie. Leg die overheerlijke Milka chocolade eitjes 

aan de kant en fret dagelijks een paar bananen met proteïne repen. Maak je zak klaar wan 

binnen een paar dagen is het zover. Geen vergadering vandaag. 

 

11-14 april: We gaan op Ai ja joepie, joepie joepie jhé. Het evenement van dit jaar. We 

stappen meer dan 100 km in 4 dagen en waarom? Geen idee, omdat het plezant is zeker? 

Pak jullie rugzak, trek die stapschoenen aan en vul die Play list maar aan. We gaan 

Nationaal is tonen wie KSA Tervuren is 😊 Verdere info volgt nog.  

 

Zondag 16 april: Eindelijk het mysterie van de eitjes opgelost. De groene zijn die met witte 

chocolade 😊. Vandaag mogen jullie uitrusten. Na de prachtprestatie van voorbije week is 

het weer toegestaan om je schuldig te eten aan fastfood. Geniet van de verdiende rust! 
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Zondag 23 april:. Na lange tijd van geen KSA (allé afgezien van JOEPIE dan)is het weer is 

tijd voor een klassieke zondag. Vandaag is het dan ook klassieker vergadering! Trek alvast 

vuile kleren aan! 

 

Zondag 30 april: De overheid heeft dan wel een groot gat in de begroting, maar ulle kas is 

niet veel beter. Tijd om dat financieel putje is te vullen. Vandaag kasactie!  

 

Zondag 7 mei: Hola, juist gemerkt dat we dringend eens een vuil spel moeten spelen. We 

geven alvast een paar tips: ballonen, gras, dweil, rotte eieren, bakje, modder. De echte 

KSA’er weet ondertussen al wat we vandaag spelen. 

 

Zondag 14 mei: Het is nat, maakt leven mogelijk op een planeet en is een krachtig medicijn 

bij overmatig alcohol gebruik. Idd vandaag zijn het de giga-mega-waterspellekes! 

 

Zaterdag 20 mei: Laatste vergadering van dit jaar! En we maken er een specialleke van. 

Geen gewone vergadering op zondag, maar we spreken zaterdag avond af. Hopelijk zijn 

jullie allemaal aanwezig, want we sluiten af met een knaller. We spreken af tegen 17 uur aan 

de lokalen. Eind uur geven we nog door. 

 

Zondag 28 mei, 4 juni, 11 juni, 18 juni: Bam de examens zijn alweer daar. Leer effe die 

bewijzen van wiskunde uit het hoofd en knal de Franse grammatica. Binnen een paar weken 

zien we mekaar weer terug! Succes kids! Geen vergadering  

 

Zondag 25 juni: De laatste vergadering van dit jaar. Een kampvergadering. Voor vele onder 

jullie de laatste vergadering als lid, volgende jaar begint voor jullie de leukste groep van de 

KSA. Nee, niet als knaap, pieper of JH’er, maar als leiding. De plezantste tijd in u KSA jaren. 

En na vandaag volgt het geniale kamp van 2017! 

  



 

 

   

VERJAARDAGEN 

April - Mei - Juni 

Leeuwkes : 

Op 07 april wordt Brent Beelen 8 jaar 

Op 11 april wordt Valerie Simon 8 jaar Op 07 augustus wordt Camilla Marin 8 jaar 

Piepers : 

Op 10 mei wordt Emmanuelle Tack 10 jaar 

Op 17 mei wordt Giovanni Marin 10 jaar Op 24 augustus wordt Lentel Vandervorst 10 jaar 

Jongknapen : 

Op 02 april wordt Josephine Vantongelen 12 jaar 

Op 27 april wordt Daan Wynants 11 jaar 

Knapen : 

Op 07 mei wordt Lotte Wynants 13 jaar Op 29 mei wordt Senne Spegelaere 14 jaar 

Op 18 juni wordt Largo Herbosh 14 jaar 

Jonghernieuwers : 

Op 18 april wordt Kiona Broes 16 jaar 

Op 27 mei wordt Lara Geerts 16 jaar 

Op 27 mei wordt Max Geerts 16 jaar 

Op 28 mei wordt Lore Kumps 16 jaar 

Op 11 juli wordt Wouter Den Ouden 16 jaar  

Op 16 augustus wordt Elise Hermans 16 jaar 

Op 24 augustus wordt Hanne Wynants 15 

jaar 

Leiding : 

Op 04 mei wordt Louis Puffet 21 jaar 

Op 24 april wordt Lukas Puffet 18 jaar 

Op 27 april wordt Maxime Vossen 18 jaar 

Op 03 juni wordt Maaike Foccart 17 jaar 

Op 26 juli wordt Milan Goossens 17 jaar  

Op 14 augustus wordt Willem Mathieu 19 jaar 

Proost en keuken : 

Op 15 juli verjaart Anne Vandermeeren 

 



 

 

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 

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 



 

 

 

Willen jullie onze jeugdbeweging helpen? Dat kan, Er 

zijn namelijk een heleboel spaaracties aan de gang van 

verschillende merken. Jullie moeten zoveel mogelijk 

melk flapjes van joyvalle verzamelen of codes van lotus 

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 oranje flapjes afknipt, verzamelt 

en aan iemand van de leiding geven. 

Per 10 flapjes krijgen we dan een 

gratis bus melk voor op kamp. 

Voor Lotus moet je de codes 

verzamelen die op de potten 

speculoospasta of frangipanne-pakjes 

staan. Deze codes geef je dan in op de 

site van lotus voor KSA-tervuren. 

www.lotusopkamp.be 

Ook door aankopen te doen bij A.S. 

Adventure kun je ons helpen, door aan 

de kassa te zeggen dat je van KSA 

tervuren bent en dan krijgen wij een 

percentage van jouw aankoop bedrag in bonnen 

http://www.lotusopkamp.be/

