
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

17 September = Startdag!!! 

Het is weer zover!!!! 

Eerste Zoniënburcht 

Werkjaar 2017-2018 

WWW.ksatervuren.be 

V.U: Maaike Foccart 

YESS!!! Het heeft lang 

genoeg geduurd!! 
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Hey KSA-fanaat!  

 

We zijn (eindelijk) weer terug!  

Na lang wachten kan u weer genieten van de creatieve tekstjes, de leuke spelletjes en dat 

mooie voorwoord!  

Het jaar gaat van start met een 22-koppige leidingsploeg. Iedereen die vorig jaar leiding 

was, blijft ook dit jaar. We verwelkomen dan ook nog eens 10 ex-jonghernieuwers, 

namelijk: Elise, Kiona, Wouter, Lore, Jul, Willem, Elco, Victor, Seppe en Liam.  

Met zen allen zijn wij er in geslaagd om grote, fijne leidingsteams te maken voor elke 

ban!  

 

Maar voor we overgaan naar de tekstjes van deze grote, fijne leidingsploegen, gaan we 

eerst eens overlopen wat we van dit jaar mogen verwachten.  

We vliegen er meteen in met de avondmarkt, of Hee Tervuren liever! Avondmarkt en 

Hee Tervuren werden door de gemeente samengevoegd tot 1 weekend, maar wij zijn 

nog steeds van de partij. 

Tijdens het weekend van 1-2 en 3 september kan je ons komen opzoeken aan onze 

stand. Zeker diegenen die hun kampcadeau willen, moeten eens langskomen. De enige 

voorwaarde: je komt in volledig uniform! Dan pas kan je je kampcadeau komen vragen…. 

Ra ra ra … 

 

Dan verder naar het volgende evenement: de startvergadering. Zondag 17 september 

vliegen we er weer helemaal in. Iedereen mag op deze dag komen meespelen met ons. Al 

jullie vriendjes en vriendinnetjes mogen dus ook mee. En een bonus: er zijn 

pannenkoeken. Geen excuus meer dus om niet te komen!  

 

Zaterdag 23 september dan! Dan is het weekend van de jeugd in Tervuren, 

georganiseerd door de jeugdraad. De 3 jongste bannen gaan dan leuk spelen op 

springkastelen vanaf 10u en de oudsten doen mee aan de gokart race vanaf 17u. Nadien 

kan je nog komen supporteren voor de leiding, die vanaf 20u ook hun kans wagen in de 

gokart race. Dit alles gaat zich afspelen op het domein van kazerne panquin in Tervuren!   

 

Dan zitten we al in oktober. In oktober gaan we iets nieuws proberen, spannend! Wat 

het wordt, is nog een grot raadsel. Wat ik wel kan zeggen: er zijn een aantal ouders die 

hun organisatie en creatieve skills boven gehaald hebben om ons te helpen. Zaterdag 21 

oktober gaat dus een fijne dag worden met een nieuw evenement dat georganiseerd 

wordt door leiding en door ouders, wij zijn alvast super enthousiast! Wil je meehelpen? 

Mail even naar de leiding: leiding@ksatervuren.be! 

 

mailto:leiding@ksatervuren.be
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Dan zitten we toch wel al in maart. Zaterdag 3 maart is het ons eetfestijn! Kom je benen 

onder tafel schuiven en geniet van de enthousiaste bediening van de leiding. Drink iets, 

eet een lekker kommetje kampsoep, een hoofdgerechtje, een lekker stukje zelfgemaakte 

taart en blijf nog even plakken om te babbelen. En wie weet, misschien wint u wel iets 

met onze tombola!  

Naast onze grote evenement kijken we natuurlijk ook uit naar het kerstfeestje, de 

weekends en het kamp! Ik denk dat we ons gaan amuseren dit jaar, denk je ook niet?  

Wij hebben er zin in!  

 

Dikke KSA-zoentjes,  

Cedric, Gael en Margot 
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Op een mooie zomerdag stond Victor op, hij keek uit het venster van zijn 
 
boomhut en tot zijn grote verassing zag hij dat er iets niet klopte.  
 
Er lag sneeuw op de grond! Victor vond dit heel vreemd en besloot om eens in het  
 
dorpje te gaan kijken. Om hem te helpen bij dit vreemde voorval moest hij iemand slim  
 
zoeken en daarom ging hij eens langs bij de bibliotheek. 
 
 
Hij zocht naar de boekenman, maar die was er niet dus keek Victor zelf een beetje  
 
rond. Hij bekeek heel wat boeken, maar die bleken niet interessant  
 
te zijn. Plots zag hij tussen de boeken een mooie wonderlamp  staan.  
 
 
Hij bekeek de wonderlamp eens van dichterbij, maar liet die per ongeluk vallen en uit  
 
de wonderlamp kwam een grote roze wolk die veranderde tot een roze  
 
geest.  
 
 
De geest was in het begin een beetje verward, maar vroeg zich al heel snel af  
 
waarom hij wakker werd gemaakt. Victor legde de roze geest, die Louis heette, alles  
 
uit en vroeg of hij een oplossing had. Die wist meteen wat er gebeurd was, de  
 
seizoenenklok  was namelijk door Willem De Slechte vernietigd.  
 
 
De roze geest wist niet waar Willem zich verstopte, maar kende wel een oude wijze 
 
vrouw die hen daarbij kon helpen. Het enige probleem was dat deze oude wijze  
 
vrouw op de top van de grote vulkaan  woonde.  
 
  

    

Hallo 

 

 

 

kes 
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Victor en Louis begonnen aan een zeer gevaarlijke reis, maar waren er van overtuigd  
 
dat ze de seizoenen terug konden herstellen. 
 
 

Victor 

 

• Leeftijd: 16 

• Hobby’s: Sporten 

• Lievelingseten: Spaghetti 

• Lievelingskleur: Groen 

 

Louis  

 

• Leeftijd: 21 

• Hobby’s: Zeemonsters vangen en moppen maken 

• Lievelingseten: Pizza met appelmoes en frieten 

• Lievelingskleur: Roos 

 

Willem De Slechte  

 

• Leeftijd: 16 

• Hobby’s: Kippen kwekken  

• Lievelingseten: Vleesballen 

• Lievelingskleur: Paars 

 
 

 
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: Op de volgende pagina staat nog een leuke kleurplaat op jullie te wachten! 
 

  
 
 
 
 
 
 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwisjtWs2dvVAhUGJ1AKHW77B00QjRwIBw&url=https://grandcentralblog.wordpress.com/category/guest-blogger/page/2/&psig=AFQjCNFZbGVoxqGRbg3tyx7IvtaLWrOlTg&ust=1502970961706690
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Zaterdag 2 september: Kom naar onze spetterende stand op de Avondmarkt. Jullie 
leiding verwelkomt jullie daar met open armen. Jullie kunnen naar de foto’s van het 
kamp komen kijken en genieten van onze verfrissende limonade.  
 
Zondag 17 september: Jaja leeuwen vandaag gaan we van start met de mega 
coolste en hipste Startvergadering van dit jaar. We gaan elkaar leren kennen en 
smullen van echte KSA pannenkoeken, kortom we gaan ons weer ontzettend hard 
amuseren.  
 
Zaterdag 23 september: Opgelet, vandaag spreken we zaterdag af! Tijd om een 
hele voormiddag op de zotste springkastelen te spelen. Op het einde is er een grote 
show! We komen samen om 10 uur op de markt van Tervuren. Om 13uur mogen de 
mama en papa jullie hier weer komen ophalen.  
 
Zondag 1 oktober: Geen KSA vandaag. Jullie leiding is op leidersweekend. We zijn 
een plan aan het bedenken om de seizoenenklok terug te vinden. Volgende week 
zien we jullie weer! 
 
Zondag 8 oktober: Het is alweer veel te lang geleden: tijd voor een bosspel! De 
oude leeuwkes weten het al van op kamp, je gaat zeker vuil worden. Allemaal kleren 
aandoen die vuil mogen worden!   
 
Zondag 15 oktober: Vandaag is het dierenvergadering! We gaan de wereld van de 

dieren ontdekken 😊  We gaan de mooiste leeuwen en de kleinste muizen 

tegenkomen!  Kom zeker met ons mee op dit onvergetelijke avontuur! 😉 

 
Zaterdag 21 oktober: Vandaag is het geen gewone KSA. Zaterdagavond 
organiseert de leiding een groot feest! Het blijft nog een verrassing, maar kom zeker 
is kijken met jullie ouders! Verder info volgt nog. 
 
Zaterdag 29 oktober:  Pak je vergrootglas mee vandaag, want jullie leiding is iets 
kwijtgeraakt in Tervuren. Vandaag gaan we heel het dorp doorzoeken naar het 
geheime voorwerp. Een echt dorpspel dus! 
 
Zondag 5 november:.  Hans en Grietje, Sneeuwwitje en Roodkapje: jullie kennen ze 
allemaal vanuit de verhaaltjes. Maar hebben jullie ze ook al in het echt gezien? 
Vandaag komen ze allemaal naar de KSA, om samen met de Leeuwkes het grote- 
mega-sprookjesspel te spelen! 
 
Zondag 12 november: Wat hebben we hier gevonden? Een echte schattenkaart van 
een oude piraat! Vandaag gaan de leeuwkes de schat van kapitein Roodbaard 
zoeken. Kom zeker verkleed als piraat, dan kunnen we de slechte piraten verslaan!  
 
Zondag 19 november: Oei, het regent buiten. Dan kunnen we geen spelletjes 
spelen in het bos of op de speelplaats… Gelukkig heeft jullie leiding voor alles een 
oplossing! Vandaag gaan we lekker gezellig binnen knutselen!   
 
Zondag 26 november: ijsjes en warme wafels gaan eten is altijd leuk, maaarrr 
daarvoor moeten we eerst centjes verdienen. Vandaag is het kasactie! 
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Gegroet beste Pieper, Ouder,  

Dit jaar wordt het iets speciaal... We maken een grote ruimtereis! Dit 

doen we met de 5 meest professionele, getalenteerde “Space Agents” 

namelijk de pieperleiding of ook wel de magic five genoemd. De eerste 

getalenteerde Space Agent is Arne. Arne heeft veel ervaring en zal ervoor zorgen dat 

alles vlot verloopt. Als tweede hebben we de ook zeer ervaren Space Agent 

genaamd Wally. Hij houdt van walvissen en het slapen tussen de eenhoorns. 

Vervolgens hebben we Elco. Deze jongeman is een geboren natuurtalent in het 

wandelen op afgelegen planeten. Hiernaast hebben Kiona. Ze is misschien wel het 

enigste meisje maar ze laat haar niet doen door de 4 andere Space Agents. Ze is 

een echte doorzetster en ze kan haar mannetje staan. Ten slotte hebben we Seppe. 

Hij is geboren voor de ruimte en zal het ruimteschip besturen op jullie reis en hij zorgt 

ervoor dat er geen ongelukken gebeuren tijdens de ruimtereis.  

Nu dat we ons voorgesteld hebben zullen we maar overgaan naar hoe we ons gaan 

klaarmaken voor de ruimtereis. Om jullie nieuwe Space Agents te leren kennen 

houden we een startvergadering waar we jullie al op de proef stellen met leuke 

spelletjes die voor de echte Spage Agents zijn weggelegd.  

Maar om naar de ruimte te gaan hebben we natuurlijk een raket 

nodig. Deze raket gaan jullie zelf mogen uitvinden en zelf beslissen 

hoe hij er uitziet. Het belangrijkst is dat hij genoeg brandstof nodig 

heeft en vliegt natuurlijk! 

Elke nieuwe zonienburcht stelt een andere planeet voor. De 

volgende zonienburcht gaan we naar een zeer afgelegen planeet in 

de onbekende gebieden van de ruimte. Maar pas op voor deze 

planeet. Hij ligt niet voor niks in de onbekende gebieden. Er zouden 

wel eens aliens kunnen zijn.... De kampzoniënburcht wordt een zeer speciale 

planeet! 
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17 september: joeppiieee, eindelijk weer KSA!!!! Wat we vandaag gaan doen is nog 

een verassing, maar ik kan jullie al wel vertellen dat jullie samen met jullie ouders 

een pannenkoek mogen komen eten in de lokalen om 5u. 

23 september: we zijn nog maar nauwelijks aan ons jaar begonnen en er staat al 

een speciale verrassing op het programma. Dit weekend is het weekend van de 

jeugd. EXTRA INFO volgt nog via mail. 

1 oktober: jammer genoeg is het vandaag geen KSA. De leiding is dit weekend op 

leidersweekend geweest en zullen vandaag al hun rust nodig hebben. GEEN KSA  

8 oktober: omdat het vorige zondag geen ksa was willen we dat goed maken met 

een speciale vergadering. Vandaag gaan we naar “den holle weg” in het park. Vuile 

kleren zijn heel handig. 

15 oktober: vandaag gaat alles razendsnel. Fietsen, skateboard, step, 

rolschaatsen,... mogen allemaal mee naar de vergadering want vandaag is het alles 

op wieltjes!!!! 

21 oktober: Het moment waar we allemaal op zaten te wachten: GROEPSFEEST. 

Verdere info volgt nog via mail en uitnodiging. 

29 oktober: De herfst is volop bezig en dat betekent dat ook de herfstvakantie eraan 

komt. Met pijn in ons hart en tranen in onze ogen moeten wij zeggen dat het vandaag 

GEEN KSA is. Snif snif. 

5 november: Vandaag gaan we elkaar zo goed leren kennen zodat niemand nog 

geheimen voor elkaar heeft. Dit doen we door Teambuildingspelletjes in het thema 

van Big Brother. 

12 november: Vandaag gaan we ontdekken of er tussen jullie enkele echte 

verkopers zitten. Leer al maar goed tellen en oefen jullie schattigste gezichtjes maar, 

want vandaag is het KASACTIE. 

19 november: Trek allemaal maar lekker warme kleren aan, wandel jullie bottinen 

maar goed in en verwarm jullie beenspieren want vandaag is het dropping onder 

begeleiding van de leiders naar een onbekende plaats X. 

26 november: Wij hopen dat er onder jullie enkele echte acteurs zitten, en dat jullie 

geen last hebben van plankenkoorts, want vandaag spelen we het grote toneelspel. 

om al wat in de sfeer te komen mogen jullie verkleed naar de vergadering komen. 
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Hallo daar, beste jongknapen. 
 
Hou jullie maar vast want het nieuwe ksa jaar is weer begonnen!! Hopelijk hebben jullie 
de droevige maand zonder ksa overleefd en zijn jullie weer helemaal klaar voor een 
nieuw jaar met super toffe spelletjes en activiteiten! Jullie krijgen dan ook een volledige 
nieuwe leidingsploeg die nog veel cooler is als jullie leiding van vorig jaar.  
Laten we ons even voorstellen d.m.v een echt gebeurd verhaal 
 
Er was eens een kleine zeemeermin die Lore heette (ze heeft ook een bijnaam maar dit 
heeft momenteel geen belang), ze woonde in een prachtig onderwater kasteel. toen zij 
16 jaar was geworden, mocht ze van haar vader Wolle naar boven. Eenmaal boven zag 
ze een groot schip van een prins, prins Lukas Opeens gooide een grote golf de prins van 
het schip. Zo snel als ze kon zwom ze naar hem toe en bracht de prins naar het strand. 
Hij was bewusteloos, en ze bleef de hele nacht bij hem. Toen ze volgende ochtend 
stemmen hoorde, dook ze vlug weer in het water. Sinds die tijd kon de kleine 
zeemeermin nergens anders meer aan denken. Omdat de prins een mens was ging de 
kleine zeemeermin naar de zeeheks Juuul. Deze woonde in een huis dat gebouwd was 
van oude scheepswrakken en werd bewaakt door zeedraken. De zeeheks gaf haar een 
toverdrank. Als je deze toverdrank drinkt krijg je twee benen, maar elke stap zal zijn als 
of je op glasscherven loopt. Maar als de prins niet met je trouwt dan zal je in zeeschuim 
veranderen. In ruil hiervoor wil ik je stem, zei de heks. De kleine zeemeermin ging snel 
naar het strand waar zij de prins had neergelegd, ze dronk de drank en verloor meteen 
haar stem en viel flauw.  
Toen ze weer haar ogen opende stond de prins voor haar en vroeg wie ze was. Maar ze 
kon geen antwoord geven.De prins nam haar mee naar haar kasteel, maar elke stap deed 
erg pijn. Ze kreeg een mooie prinsessenjurk aan. De prins nam haar mee in zijn rijtuig en 
liet haar zijn koninkrijk zien.  
 
Toen besloten Wolle en Woutia, de ouders van de prins dat het tijd werd om te trouwen 
en ze nodigden de prinses van een naburig koninkrijk uit. De kleine zeemeermin werd 
bang, want als de prins niet met haar trouwde zou ze veranderen in zeeschuim. Ze keek 
naar de zee en zag haar zusters. In ruil voor hun lange haren had de zeeheks hen een 
mes gegeven. Deze moet je in het hart van de prins steken en de druppels bloed over je 
voeten laten stromen dan wordt je weer een zeemeermin zeiden de zusters. De kleine 
zeemeermin kon de lieve prins geen kwaad en gooide het mes weg. Ze dook in zee om 
tot zeeschuim te worden veranderd. Maar de prins dook achter haar aan en zei dat hij 
met haar wilde trouwen. Het werd een mooie bruiloft en ze leefden nog lang en 
gelukkig... 
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ZATERDAG 2 september: Zoals elk jaar staan we op de AVONDMARKT, dit jaar met 
een megazotte activiteit! Zorg ervoor dat je er zeker bent en meedoet aan alles wat 
we te bieden hebben! 
 
Zondag 17 september: Het is zover de EERSTE VERGADERING van het jaar! Jullie 
gaan kennis maken met jullie 
supermegatoffeextravaganteformidableongelofelijkemooiegrappigecoolenieuwe 
leiding! 
Ps: erna kan je lekker smullen van de pannenkoeken, dus zeker blijven! 
 
ZATERDAG 23 september: Dit: Dit weekend is het WEEEKEND VAN DE JEUGD! 
Om 10u worden jullie in Tervuren verwacht, extra informatie volgt nog. 
 
Zondag 1 oktober: Dit weekend is jullie leiding zich aan het amuseren op 
leidersweekend, die twee vorige vergaderingen waren al zo vermoeiend dat we nu 

wat gaan rusten. Dus GEEN KSA ☹☹☹ 

 
Zondag 8 oktober: Misschien denken jullie dat jullie elkaar kennen, maar dat is 
eigenlijk niet zo! Daarom gaan we vandaag jullie teamspirit ontwikkelen en testen. 
TOFFE SPELLETJES in het bos, dus neem zeker kleren mee die vuil mogen 
worden. 

Ps: geen stokjes nemen die langer zijn dan jullie duim! 😉 

 
Zondag 15 oktober: Ons spaarvarkentje is leeg dus moeten we dringend actie 
ondernemen. Vandaag is het dus KASACTIE, neem jullie verkoopspraatjes maar 
zeker mee! 
 
Zondag 29 oktober: Vandaag speelt jullie leiding een spelletje: waar is Wouter. We 
zijn Wouter kwijtgeraakt en vinden hem niet terug dus zal het spijtig genoeg GEEN 

KSA zijn ☹☹☹ 

 
Zondag 5 november: We hebben Wouter teruggevonden dus het is terug 
vergadering. Haal jullie vuilste kleren maar uit de kast, want die zijn vandaag zeker 

gepast 😊 Hopelijk zijn jullie bereid om vuil te worden want het is vandaag VUIL 

SPEL! 
 
Zondag 12 november: Vandaag gaan de KLASSIEKERS uit de oude doos halen! 
Toffe spelletjes uit de oude KSA-tijd. Dit willen jullie echt niet missen, dus kom zeker! 

 
Zondag 19 november: Het idee voor BIG BROTHER ontstond op 4 september 1997 tijdens 
een brainstormsessie in het bedrijfspand van John de Mol. Hierbij waren aanwezig De 
Mol, Patrick Scholtze, Bart Römer en diens broer Paul Römer. De werktitel van het nieuwe format 
was Project X en later De Gouden Kooi. 

In het verhaal De liefdadiger van Marten Toonder was door het personage Lieven Brekel de 
vergelijkbare formule van 'De Loerdraaier' al in 1964 gedocumenteerd en bedacht. 

 
Bronnen, noten en/of referenties 

1. Omhoog↑ 'De Gouden Kooi' blijft bestaan! Tv-visie.nl, 15 november 2007 

2. Omhoog↑ Duitse Big Brother behoudt groen licht Radio.nl, 15 maart 2000 

https://nl.wikipedia.org/wiki/4_september
https://nl.wikipedia.org/wiki/1997
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brainstormen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Patrick_Scholtze
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bart_R%25C3%25B6mer
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_liefdadiger
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marten_Toonder
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lieven_Brekel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Big_Brother_(televisieprogramma)#cite_ref-1
http://tv-visie.nl/?pagina=nieuwsbericht&rubrieknr=11&bericht=19217
https://nl.wikipedia.org/wiki/Big_Brother_(televisieprogramma)#cite_ref-2
https://web.archive.org/web/20091126155654/http:/www.radio.nl/portal/home/medianieuws/010.archief/2000/03/70943.html
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3. Omhoog↑ Duitse Big Brother gaat door!!! Radio.nl, 7 maart 2000 

4. Omhoog↑ (en) Loft Story under siege BBC, 20 mei 2001 

5. Omhoog↑ 'Big Brother'-huis vol vrouwen is kijkcijfersucces! TV-Visie.be, 2 juni 2007 

6. Omhoog↑ Hogere kijkcijfers Big Brother VS Radio.nl, 27 juli 2000 

 

 
 
Zondag 26 november: Hou maar een plaatsje vrij in je buik want we gaan iets lekker 
maken! We gaan vandaag KOKEN dus neem maar zeker je kookoutfit mee! Neem  

Zeker ook wat koekvormpjes mee 😉 

 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Big_Brother_(televisieprogramma)#cite_ref-3
https://web.archive.org/web/20111214231927/http:/radio.nl/portal/home/medianieuws/010.archief/2000/03/70872.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Big_Brother_(televisieprogramma)#cite_ref-4
http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/1341239.stm
https://nl.wikipedia.org/wiki/Big_Brother_(televisieprogramma)#cite_ref-5
http://tv-visie.be/nieuws/internationaal/big-brother-huis-vol-vrouwen-is-kijkcijfersucces_16242/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Big_Brother_(televisieprogramma)#cite_ref-6
https://web.archive.org/web/20111211101656/http:/radio.nl/portal/home/medianieuws/010.archief/2000/07/71862.html
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Komt dat zien, komt dat zien 
 
Wat u hier nu leest is de allereerste officiële zoniënburcht van het nieuwe KSA jaar. 
En wat betekent nu zo een nieuw KSA jaar?? Wel dat is weer een jaar vol met 
geweldig mega super leuke activiteiten en spelletjes.  
Maar al die geweldige mega super leuke activiteiten komen natuurlijk niet zomaar uit 
de lucht gevallen. Hiervoor hebben we een paar kandidaten gevonden die het dit jaar 
met de knapen gaan proberen overleven 
 
Maar wie is dat team nu?? 
Ik zal ze even voor u voorstellen. 
 
We beginnen met onze eerste kandidaat: Cedric De Smet 
 Deze jongen heeft al 2 keer de jongknapen overleeft en is nu zelfzeker dat hij deze 
wilde knapen zal kunnen temmen. 
 
Onze 2de kandidaat is Milan Goossens 
Hij is al professional geworden in ruzies oplossen, maar zou dit jaar toch ook is met 
zijn leden gewoon is kunnen ravotten. 
 
Nummer 3 is Liam Boghe 
Dit is zijn eerste jaar en kreeg al direct de knapen, we zullen proberen een beetje 
vriendelijk te zijn voor de nieuweling. Maar ik ben zeker dat hij dat goed gaat doen. 
 
En last but not least hebben we nog Maaike Foccart 
Zij zorgt voor een beetje evenwicht in de ploeg. We zijn misschien met niet veel 
meisjes maar we zullen tonen dat er niet met ons te sollen valt. 
 
 
Natuurlijk heeft elk team al een goede planning gemaakt over wat ze allemaal willen 
doen. En deze geweldige leiding is zo vriendelijk geweest om al een deel voor jullie 
te tonen. 
 
 
Wij hebben er alleszins al HEEL veel zin in!! En ik ben zeker dat het een geweldig 
jaar gaat worden 
 
Jullie aller liefste leiding 
Cedric, Maaike, Milan en liam 
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ZATERDAG 2 september: Zoals elk jaar is de KSA aanwezig bij de avondmarkt. 
Waar we foto’s van het kamp showen en lekkere verse limonade verkopen. Maar 
waar ook plezier hebben in ons luchtkasteel.  
 
Zondag 17 september: En het nieuwe jaar is weer begonnen! Deze eerste 
vergadering van het jaar gaan we super toffe spelletjes spelen. En blijf na de 
vergadering nog even hangen voor een lekkere pannenkoek. 
 
ZATERDAG 23 september: Dit weekend is het weekend is van de jeugd. We doen 
dan zaterdag mee aan de gocart race in plaats van een normale vergadering. Neem 
alvast zeker jullie hemd en das mee!  
 
Zondag 1 oktober: Oei spijtig toch het jaar is nog maar amper begonnen en direct al 
geen vergadering? De leiding gaat dan op leidersweekend. Zodat de band tussen de 
leiding extra goed is en we ons meer zullen amuseren op andere zondagen. 
 
Zondag 8 oktober: yo hier is het wel bekende "bosspel" vandaag trekken we met 
hopelijk heel de groep naar het bos en gaan we een super leuk bosspel spelen. 
Handige tip: doe kledij aan dat vuil mag worden 
 
Zondag 15 oktober: Vandaag gaan jullie van iets kleins iets groots maken, voor de 
slimme, het is ruiltocht! Kom terug met een zo duur, groot voorwerp:) 
 
ZATERDAG 21 oktober: geen groepsfeest maar wel iets helemaal nieuws. Wat het 
is gaan we nog niet verklappen maar ik kan wel al zeggen dat het KEI LEUK gaat 
worden.  
 
Zondag 29 oktober: GEEN VERGADERING: 59 dagen in het schooljaar en al 
vakantie, geen vergadering, rust maar efkes uit 
 
Zondag 5 november: Nu iedereen een beetje uitgerust is, is het tijd om toch een 
beetje geld in het laatje te krijgen. Jaja je raadt het KASACTIE.  
 
Zondag 12 november: Een beetje sportiviteit kan nooit kwaad, en wat is er nu leuker 
dan een goeie ouwe fietskooktocht. (Meer info volgt)  
 
Zondag 19 november: aah nog een klassieker. Vandaag gaan we tervuren een 
beetje op stelten zetten met een mega gaaf dorpspel. 
 
Zaterdag 25 - Zondag 26 november: Elkaar 3 uurtjes in de week zien is niet zo erg, 
maar kunnen we elkaar ook 24u aan?? Dat zullen we dit weekend is testen. 
 



Programma jonghernieuwers 

September-Oktober-November 

 

 

De puber. zelfst.naamw. (m.) Uitspraak: [ˈpybər] Verbuigingen: puber|s (meerv.)  jongere 

tussen twaalf en achttien jaar Voorbeeld:  `Pubers vertonen vaak gedrag dat hun ouders niet 

zo leuk vinden.`  

samengevat: de jonghernieuwer.  

 

Bij zo een bende pubers hoort dan ook een leidingsploeg die hier mee om kan.  

Met uitstekende referenties en diploma’s in relevante gebieden zoals: opvoedkunde, inleiding 

tot het puberaal gedrag en wetenschappelijk onderzoek naar de vorming van puistjes bij 

pubers, zijn Gael, Maxime en Margot het perfecte trio om deze groep te begeleiden doorheen 

deze, redelijk gênante, fase van het leven.  

 

Gael (21) begint aan zijn tweede jaar leiding, maar heeft daarvoor al heel wat onderzoek 

gedaan bij de plaatselijke judoclub. Daar heeft hij een variëteit aan leeftijden gevolgd en 

getraind, maar zijn fascinatie voor de pubers is wat hem zo een goede leider van de 

jonghernieuwers maakt. Hij observeert graag hun gedragingen om deze dan te noteren in zijn 

notitieboekje. Hij werkt momenteel namelijk aan een studie rond het gedrag van pubers in 

grote groepen. De focus zal liggen op groepsdruk, iets dat veel voorkomt in een groep mensen 

van deze leeftijd.  

 

Maxime (18) begint ook aan zijn tweede jaar leiding. Door zijn lage aantal levensjaren wordt 

hij binnen het domein vaak aanzien als het kopstuk van de innovatiebeweging. Sinds enkele 

jaren strijden zij voor een andere aanpak voor het opvoeden en opvolgen van pubers. In plaats 

van een ‘iron tower’ aanpak, leven ze zich in in de leefwereld van het subject. Ze verdiepen 

en verlagen zich tot hun niveau om vanuit het standpunt van het subject te kunnen 

rapporteren.  Dit maakt hem als leider ook onmisbaar, daar hij zich goed kan inleven in het 

brein van een puber.  

 

Margot (21) begint al reeds aan haar vijfde jaar leiding. Zij is geschikt als leidster voor deze 

groep aangezien ze deze groep al eens heeft opgevolgd. Zij wil focussen op de evolutie van 

kind naar puber.. Al haar theorieën komen voort uit het geloof dat een puber, hoe veel hij of 

zij het ook ontkend, steeds op zoek is naar een moeder- of vaderfiguur. De puber is ten slotte 

ook nog steeds een kind, op zoek naar zijn of haar eigen weg. Ze gelooft er in dat elke puber 

toch graag verlichting heeft op deze weg. Verlichting die komt van een moeder-, vader- of 

leidersfiguur.  

 

Dit onderzoek in het onbekende domein dat ‘de puber’ is, kan enkel en alleen slagen met de 

juiste middelen. De subjecten zijn er, de geschikte leiding ook. Al dat ons nog rest is de 

financiële middelen. Zoals elke ouder wel kan beamen, zorgt een puber voor een gat in de 

figuurlijke portefeuille. Ook onze onderzoekers zullen met dit fenomeen geconfronteerd 

worden.  

Wil u ook beter onderzoek naar de puber? Wil u ook weten wat er zich afspeelt in de 

gedachten van deze radeloze, eenzame zielen?  

Steun dit onderzoek.  

U kan ons vinden op de dorpsfeesten in Tervuren: Hee Tervuren, Reuzengezellig, waar we in 

samenwerking met de subjecten, die overigens volkomen vrijwillig deelnemen aan dit 

baanbrekende onderzoek, iets zullen verkopen.  

 

Als u ons helpt, blijft u niet langer in het ongewisse, maar zal u eindelijk begrijpen wat uw 

puber bedoelt.  



Programma jonghernieuwers 

September-Oktober-November 

 

 

Dit onderzoek is opgezet door KSA Tervuren. De deelnemers doen dit volledig vrijwillig en 

hebben een contract ondertekend met de voorwaarden. KSA Tervuren is niet verantwoordelijk 

voor de subjecten. Mogelijke bijwerkingen omvatten: infectueuze ziekten, lage tolerantie voor 

ouderlijk gezag, depressies, agressie, stemmingswisselingen en gevaar voor de levens van de 

betrokken partijen.  

Met vragen kan u steeds terecht bij onze klantendienst (hoofdleiding@ksatervuren.be) of bij 

de verantwoordelijken, enkel in noodsituaties (jonghernieuwers@ksatervuren.be)  

 

 

mailto:hoofdleiding@ksatervuren.be
mailto:jonghernieuwers@ksatervuren.be
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ZATERDAG 2 september: We beginnen het jaar naar goede gewoonte weer met de 
avondmarkt ! Jullie worden allemaal verwacht van 11-23u om een kasactie te 
houden en om gewoon super veel plezier te hebben! 
 
Zondag 17 september: startvergadering. Nu beginnen we pas echt. We 
verwelkomen alle kindjes officieel terug, spelen goed uitgewerkte spelletjes (voor de 
verandering) en eten bien pannenkoeken.  
 
ZATERDAG 23 september: Smeer jullie beentjes maar al in, we gaan de andere 
jeugdbewegingen inmaken. Vandaag Go kart race van weekend van de jeugd. 
Afspraak om 15u aan de lokalen! 
 
Zondag 1 oktober: Geen KSA. De leiding is super hard aan het vergaderen op 
leidersweekend, ahum. Vandaag even gemis, maar volgende week zijn we er weer 
met meer KSA. 
 
Zondag 8 oktober: We gaan het dit weekend 36 uur met elkaar uithouden, omdat 
24 uur voor pussy’s is. Meer info komt via facebook en in de mailbox! 
 
Zaterdag 14 oktober: Er is een terroristische aanval gebeurt in Tervuren. De 
terroristen hebben de kerk opgeblazen. De politie, die voor ne keer, snel gereageerd 
heeft, zit de terroristen op de hielen. Wie haalt het en wie sterft? 
 
ZATERDAG 21 oktober: Dit jaar een nieuw evenement, spannend! Veel kunnen 
we nog niet prijsgeven, het is een verrassing of misschien is het wel een verassing. 
 
Zondag 29 oktober: Geen KSA. De jeugd heeft ALWEER vakantie. Herfstvakantie 
deze keer, geniet er van mannekes! 
 
Zaterdag 4 november: Het gaat niet zo goed met de KSA. Omdat de leiding ook te 
tam is, moeten wij leden zien te winnen.  
 
Zondag 12 november: Vandaag gaan we onze handen eens uit de mouwen steken 
en gaan we helpen bij 11.11.11! meer informatie volg nog. 
 
Zaterdag 18 november: We spreken vandaag af rond 18u en we gaan jullie 2 
favoriete dingen combineren. Vuur en eten! Vanavond doen we winterBBQ! 
 
Zaterdag 25 november: shit he, een lijk in ons lokaal .. Wat gaan we daar nu mee 
doen? De moord oplossen zeker? Cluedo vandaag! 
 
 
 



 

 

Leeuwkes:  

Op 11 oktober wordt Aaron Apetovi 6 jaar 
 
Piepers: 
 
Op 23 september wordt Nico Claessens 8 jaar 
Op 23 september wordt Matthieu Claessens 8 jaar 
 
Jongknapen: 
 
Op 19 september wordt Yara Van Dam 10 jaar 

Op 3 oktober wordt Andert Jorissen 11 jaar 

Op 23 oktober wordt Jeanne Hofman 11 jaar 

Op 24 november wordt Leonie Jackson 11 jaar 

Knapen: 

Op 14 november wordt Juna Broes 12 jaar 

Op 10 november wordt Jasper Buysse 13 jaar 

Op 7 september wordt Yannick Clauwers 13 jaar 

Op 6 september wordt Olivia Fitzsimons 12 jaar 

Op 24 september wordt Warre Spegelaere 13 jaar 

Jonghernieuwers: 

Op 26 september wordt Xanthe Godts 15 jaar 

Op 6 september wordt Inte Pas 14 jaar 

Op 7 september wordt Gabriel Plissart 14 jaar 

Leiding: 

Op 19 oktober wordt Willem Buysse 16 jaar  

Op 23 november wordt Gael Crispoux 21 jaar 

Op 19 november wordt Margot De Bondt 21 jaar 

Op 2 september wordt Wouter Hermans 20 jaar 

Op 29 september wordt Guillaume Tack 17 jaar 

Keuken: 

Op 30 september verjaart Olivier Puffet  

Op 6 oktober verjaart Gerben Willemans  

Op 8 oktober verjaart Lambert Croimans  

Op 2 november verjaart Lieve Bartholomees  

Op 17 november verjaart Els Vanwijnendael  

 
 



 

 

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 
 
 
 
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 
 

 

  

 


