
  

 

 

 

 

 

 

 

Tweede Zoniënburcht 

Werkjaar 2017-2018 

WWW.ksatervuren.be 

V.U: Maaike Foccart 

De barbecue was een groot succes!! 
Bedankt aan alle ouders!! 

En onze mooie kerstbomen zijn 

er weer!! 

Deze kan je nog bestellen op  

Ksatervuren.be 



 

 

Gegroet KSA’ers, 

Ik herinner me nog goed hoe ik die eerste zoniënburcht aan het typen was, en voor ik het goed en 

wel besefte zat ik terug achter mijn laptop om de tweede te maken. Die zondagen zijn weer eens 

voorbijgevlogen. En nu is het weer eens tijd voor een nieuwe lading super knotsgekke spelletjes en 

amusement. Dus ga zeker eens een kijkje nemen bij jouw ban om te zien wat voor leuks er weer 

gepland staat voor jullie. 

De dagen beginnen te korten en de temperaturen te zakken, het wordt langzaamaan winter (of 

misschien is het gewoon het Belgische weer dat het niet goed weet? Wie zal het zeggen?). Dat houdt 

ons, stoere KSA’ers, natuurlijk niet tegen om buiten te gaan ravotten. Zorg dus zeker dat je de 

komende weken wame kleren aantrekt om naar de KSA te komen. En als je een muts of 

handschoenen meeneemt, vergeet dan zeker niet deze te voorzien van een naam, aangezien deze de 

neiging hebben om te pas en te onpas op mysterieuze wijze te verdwijnen 😉 

Verder heb ik nog een oproep voor de echte sportievelingen onder ons die elke zondag door weer en 

wind met de fiets komen. Om 17u als de KSA gedaan is kan het al beginnen te schemeren; Wees hier 

dus op voorzien en neem steeds een fluohesje en fietslichten mee! 

Het begin van de winter en de eindejaar periode betekenen jammer genoeg ook examens voor de 

ouderen onder jullie en voor de leiding. Het zou dus kunnen dat er enkele vergaderingen wegvallen 

of dat je leiding zal krijgen van enkele oud-leiders. Hierover vind je meer info bij het programma van 

jouw ban. 

Gelukkig zijn er ook enkele voordelen gekoppeld aan de eindejaar periode. Binnen enkele weken is 

het kerstmis en geen kerstmis zonder feestje. Verwacht je dus maar aan een supergezellig 

kerstfeestje op vrijdag 22 december van 18u20 tot 20u30!  

Beter dan kerst is natuurlijk een witte kerst, waar we elk jaar toch een beetje op blijven hopen. 

Mocht er dus een zondagochtend zijn waarop je ziet dat wereld onder een dik wit sneeuwtapijt ligt, 

twijfel dan niet om dikke sneeuwhandschoenen en een slee mee te nemen naar de KSA, want dan zal 

de activiteit van de dag waarschijnlijk veranderd worden naar sneeuwpret!  

Als we nu toch bezig zijn over kerstmis, kan ik niet anders dan van de gelegenheid gebruik maken en 

wat reclame te maken voor onze kerstboomverkoop. Elk jaar verkopen we namelijk prach Nordmann 

kerstbomen aan zeer scherpe prijzen. Neem dus snel een kijkje op onze website 

www.ksatervuren.be.  

Dit lijkt mij ook de perfecte gelegenheid om even terug te blikken op het begin van ons werkjaar met 

onze meer dan geslaagde aanwezigheid op de avondmarkt, met ons treintje en onze bungeerun. En 

nadien onze topper van een startdag, waarop we heel wat nieuwe leden overtuigd hebben dat KSA 

wel degelijk de leukste jeugdbeweging is van het land. En dan als kers op de taart ons groepsfeest, dit 

jaar in de vorm van een BBQ. Hiervoor wil ik namens de hele leiding alle ouders bedanken die zich 

volop hebben ingezet om onze BBQ te doen slagen. Dankjewel!! 

 

KSA-groetjes, 

 

De hoofdleiding



Programma leeuwkes 

December - Januari 

 

 

 

Victor begon aan zijn gevaarlijke reis naar de vulkaan om de seizoenklok terug te 

herstellen. Eerst een goede uitrusting , dus gingen ze te samen naar de Decathlon. 

Daar kocht hij een goede winterjas want op de vulkaan was het zeer koud en lag er 

veel sneeuw. Goede stapschoenen had Victor ook nodig want anders ging hij blaren 

krijgen net zo groot als kastanjes. 

 Na het pakken van hun valiezen, vertrokken ze onmiddellijk op reis. Het enigste 

probleem was dat de vulkaan aan de andere kant van de wereld was. 

Hierdoor moesten ze de vliegende bol van Jommeke  lenen waardoor ze 

aan lichtsnelheid bij de vulkaan aankwamen. 

Het was zo hevig aan het regenen, dus besloten ze aan de voet van de vulkaan te 

overnachten. Ze smeten hun lichtgroene tent open, maar spijtig 

vloog er een tent weg dus moesten ze wel samen slapen. Hun eten 

bestond uit een zakje zandkoekjes dat gemaakt was door de Leeuwkes. Door de reis 

waren ze zeer moe en vielen ze zeer snel in slaap.  

De ochtend erna werden ze door de kraaiende haan wakker. Ze keken uit de tent en 

zagen dat alle sneeuw verdwenen was en de zon hoog aan de horizon 

stond. Victor vond dit heel vreemd, maar gelukkig wist de Roze Geest dat 

dit kwam door de vernietigde seizoenklok. Het was zelfs zo warm, dat ze besloten 

hun zwembroek aan te trekken. Ze ruimden hun afval op en hun zware dagtocht kon 

beginnen.  

Onderweg zagen ze heel wat mooie bloemetjes en bijtjes, maar opeens veranderde 

het tropisch klimaat in een droge woestijn. Victor en de Roze Geest kregen door de 

droogte zeer dorst, maar het water in hun drinkbussen verdampte spontaan.  

 

Hallo 
 

 

kes 
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Een uur later hadden ze zoveel dorst, dat ze niet wisten of ze die zware tocht nog 

zouden aankunnen. Opeens zagen ze in de verte een plas en met hun laatste 

krachten liepen ze naar het water. Victor wou een slok nemen… 

‘Halt!!!’, hoorden ze een oude stem roepen. Uit het niets kwam een oude wijze vrouw 

en Victor schrok zich dood. Victor dacht dat het een heks was, maar de Roze Geest 

herkende de oude wijze vrouw, Elise, onmiddellijk.  

De avond ervoor had de oude wijze vrouw gezien dat Willem De Slechte de plas 

water had gevuld met gif. Elise had heel veel medelijden met Victor en de Geest, dat 

ze hun graag wou helpen met hun avontuur naar de seizoensklok. Ze nodigde hun 

uit in haar hutje op de top van de vulkaan. Daar kregen ze een lekker warm dekentje 

en een glas warme chocomelk.  

Opeens begon het kei hard te bliksemen  en vloog de deur open. Daar 

stond hij dan… 

 

Elise 

 

• Leeftijd: 16 

• Hobby’s: Toverdranken maken 

• Lievelingseten: Hersenen 

• Lievelingskleur: Donkerblauw  

 

 

 
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: Als het sneeuwt, mag je zeker een slee meepakken! 
 

 
PS 4: 2,3 en 4 Maart vertrekken we op weekend. Informatie volgt in volgende           

zonïenburcht. 
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Zondag 3 december: Hij komt, hij komt die lieve goede Sint, mijn beste vriend, jouw 

beste vriend, de vriend van ieder kind. Jullie zijn allemaal verwacht aan de warande 

poort om 14 uur. Tegen 17 uur mogen jullie ouders je hier weer komen ophalen! 

 

zondag 10 december:  Oh nee, Louis heeft juist het bericht ontvangen dat de ander 

leiding verdwenen zijn! Tijd om jullie groot vergrootglas van onder het stof te halen en 

die detective jas aan te trekken, wij gaan op onderzoek!  

 

Zondag 17 december:  Hebben we vorige week de leiding terug gevonden? In alle 

geval, we hebben een paar nieuwe leiders gevonden om ons team te versterken. Het 

is vandaag Het Grote Nieuwe Leidingsspel! 

 

VRIJDAG 22 december: Het is eindelijk vakantie, en dat betekent dat Kerstmis er 

aan komt. Binnen 2 dagen is het zo ver, maar wij geven vandaag al een feestje. 

Neem allemaal zeker jullie winterjas en zaklamp zeker mee! We spreken om 18:30u 

af aan het HHC en jullie ouders mogen jullie komen afhalen om 20:30u. 

 

Zondag 24 december:  Wij hebben 2 dagen geleden al een feestje gehouden op de 

KSA dus vandaag is het tijd om Kerstmis te vieren met jullie familie en vrienden. Het 

is dus GEEN KSA!  

Zondag 31 december:  Vanavond is het Nieuwjaar, dus jullie leiding is heel hard aan 

het feesten. Daarom is het vandaag GEEN KSA! 

Zondag 7 januari: Driekoningen, driekoningen geef mij een nieuwe hoed. Mijn oude 

is versleten, mijn moeder mag het niet weten, mijn vader heeft het geld op de rooster 

geteld. Leer dit liedje maar goed uit je hoofd, want vandaag gaan we Driekoningen 

zingen! Kom zeker allemaal verkleed! 

 

Zondag 14 januari: Doe jullie dikke winterjas en handschoenen al maar aan, want 

vandaag gaan we genieten van de sneeuw. 

zondag 21 januari: Deze zondag gaan we niet buiten spelen, maar lekker gezellig in 

de lokalen zitten. Wat we vandaag gaan doen is nog een GROTE verassing! 

 

Zondag 28 januari: De Paralympische Spelen bestaan, de Olympische Spelen 

bestaan, maar vandaag houden we de echte Olympische Winterspelen! 
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Eindelijk is het zover. Na al onze voorbereingen van vorige 

keer konden we vertrekken. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 

0..............LIFTOFF. En we waren vertrokken. Met een grote 

snelheid vloog de raket de lucht in al snel waren we in de 

ruimte. Maar alle onbekende planeten liggen heel, heel, heel 

ver weg. Gelukkig had astronout Seppe een speciale 

machine uitgevonden die hij op de raket kon zetten waardoor 

we 1.000.000 kilometer per seconde kunnen vliegen.  

Na enkele uren vliegen zagen we in de verte een rode stip. 

Nu we dichter en dichter komen lijkt het wel op... op... OP 

EEN PLANEET! Jeej we hadden onze eerste onbekende 

planeet bereikt !!! Maar het is niet zomaar een planeet. Het 

is namelijk een vierkante planeet. Door het raam van de 

raket zagen we allemaal dat de planeet een rode kleur had. 

Iedereen was het erover eens dat we moesten landen op 

deze planeet om te kijken of er ruimtewezens op woonden. 

Toen iedereen zijn ruimtepak aanhad was het tijd om naar buiten te gaan. Het is 

hier wel verdacht stil op deze onbekende planeet. Het enige wat we kunnen zien 

zijn een paar rode rotsen en in de verte een zwarte stip. En het ruikt 

ook zo raar op deze planeet. Het ruikt hier naar aardbeien. Maar 

toen wij naar die gele plek wouden gaan bleven onze voeten 

vastplakken aan de grond. “wat is dit?”, zei wally. “Het lijkt wel of 

deze planeet van snoep is gemaakt”. Toen bukte hij zich en lekte hij 

aan de grond. En inderdaad. De planeet smaakte naar 

aardbeisnoepjes. Iedereen deed zijn helm uit en begon van de 

grond te eten. Maar wat we niet doorhadden was dat de stip in de 

verte steeds groter en groter werd. Iets kwam steeds dichter en dichter. Na 

enkele minuten hoorden Kiona plots een enorme schreeuw. RAAAUUUUWWRR. 

En wat er toen gebeurde... kunnen jullie volgende keer lezen. 

 

Kiona, Elco, Arne, Seppe en Wally 
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Vrijdag 3 december: Vandaag spelen we het Zwarte-Pietenspel! Heb jij de nodige 

kwaliteiten om Sinterklaas te helpen? 

 

zondag 10 december: Laten we allemaal samen hopen dat het veel sneeuwt, dan 

kunnen we sleeën en sneeuwmannen maken! Moest het toch niet sneeuwen dan 

kunnen we binnen ook altijd leuke gezelschapspelletjes spelen. 

 

Zondag 17 december: Vandaag doe we het wat rustig aan. We kruipen allemaal 

gezellig samen onder een dekentje met een chocomelk en wat popcorn. Vandaag 

is het filmvergadering! 

 

VRIJDAG 22 december: Het is weer zover, nog niet helemaal maar dicht genoeg 

om toch al te feesten. Vandaag gaan we lekker gek doen in kerststijl en daar 

horen natuurlijk ook cadeautjes bij. Breng allemaal een cadeautje mee van 

maximum €5. Het feestje gaat door van 18u30 tot 20u30. 

 

Zondag 24 december: kerstvakantie – geen KSA 

 

Zondag 31 december: kerstvakantie – geen KSA 

 

Zondag 7 januari: Gisteren was het driekoningen maar vandaag telt dat ook nog 

een klein beetje train je zangstem dus alvast en doe warme kleren aan want 

we gaan buiten driekoningen zingen. Hopelijk krijgen we dan veel snoep hihi. 

 

Zondag 14 januari: Vandaag houden we een kookvergadering. Lees thuis dus 

nog maar alle boeken van Jeroen Meus en neem je schoonste koksmuts mee 

want je zal het nodig hebben.  

 

zondag 21 januari: SNEEUW SNEEUW SNEEUW SNEEUW!!!! Lekker buiten 

spelen en ravotten in de sneeuw. Als er geen sneeuw is doen we gewoon lekker 

alsof! Buiten spelen dus warme kleren aan  

 

Zondag 28 januari: Oefen thuis maar wat op de ganzenpas want vandaag spelen 

we het MEGA ONGELOOFLIJK BANGELIJKE GANZENBORD!! 
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Beste Jongknaapjes 

 Hier is weer een pracht exemplaar van een zoniënburcht met alle coole spelletjes 

dat we de komende maanden gaan spelen. Maar wat is een zoniënburcht zonder 

verhaaltje over jullie leiding? Hier volgt een verhaaltje over Woutertje de boer, dieven 

Lucky Luke, Wolle 007 en Julleke.  

De drie dieven Lucky Luke, Wolle 007 en Julleke zwierven eens door het bos van 

Tervuren, in de hoop dat er iemand zou langskomen die ze konden beroven. Daar 

kwam op een bepaald moment een boer aan op een ezel en een geit aan een touw. 

Boer Woutertje hand al een paar glazen rode wijn op en zong een liedje op de maat 

van het geklingel van de belletjes aan de halsband van de geit.  

“Kijk een geit!!!” Riep Wolle 007 tegen Lucky Luke en Julleke, wat een prachtbeest. 

Lucky Luke vond de ezel prachtig en Julleke vond de kleren van de boer ook niet 

mis. De drie boeven besloten om de ezel, geit en kleren van de dronken boer te 

stelen. 

Wolle 007 sloop stilletjes uit de struiken en ging naast de geit lopen, hij streelde haar 

en nam eerst de belletjes van de geit haar hals en sneed daarna het touw door. Boer 

Woutertje stopte met zingen omdat de belletjes die rond de nek van de geit hingen 

geen geluid meer maakten. Wolle 007 begon te stressen, maar knoopte de belletjes 

rond de staart van de ezel waardoor Woutertje weer vreugdevol begon te zingen. Na 

een tijdje had Woutertje door dat zijn geit verdwenen was en stapte van zijn ezel om 

zijn mooie geit te zoeken. Om dat moment had Lucky Luke gewacht, hij sprong op de 

ezel en reed ermee weg. Toen Woutertje zuchtend zonder zijn geit terug naar zijn 

ezel stapte, vond hij de ezel niet meer.  

Terwijl hij stond te vloeken dat zijn ezel en geit ontsnapt waren, kwam er juist een 

man langs, genaamd Julleke. De Boer wist niet dat Julleke ook een dief was en 

vertelde hem wat er net was gebeurd. Julleke zei tegen boer Woutertje dat hij 

onderweg een ezel in een put had zien staan, misschien was dat wel zijn ezel. 

Samen stapten ze naar de diepe put waar zogezegd de ezel in stond. Woutertje wou 

direct in de diepe put kruipen om zijn geliefde ezel terug te halen, maar Julleke 

vertelde hem dat de put vies en vochtig was. Het was dus beter dat de boer zijn 

kleren uit deed en zo de put in kroop. Zogezegd zo gedaan kroop Woutertje zonder 

kleren de put in. Julleke stal de kleren en ging naar zijn huisje waar Lucky Luke en 

Wolle 007 al zaten met hun ezel en geit. Ze vierden dat ze alles hadden gestolen van 

boer Woutertje. MAAR na een uurtje klopte Politieagente Lore en naakte boer 

Woutertje aan. De drie boeven kregen een celstraf van 5 jaar en boer Woutertje trok 

weer rond in de bossen met zijn ezel en geit.  

Zo zie je maar dat je niet mag stelen, het komt altijd uit. Lucky Luke, Wolle 007 en 

Julleke gaan nooit meer stelen, ze hebben hun lesje wel geleerd. 
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Zondag 3 december: Vandaag gaan we iets speciaal doen, we gaan zwemmen in 

het Begijntjesbad van Overijse. We spreken hiervoor af aan het zwembad zelf om 

14u en staan daar weer om 17u. Verdere info volgt nog. Hopelijk kunnen jullie 

allemaal komen, het wordt echt super in de wildwaterbanen.  

Zondag 10 december: Na de leuke startmaanden begint de bodem van de kas toch 

wel in zicht te komen. Hier gaan we verandering aan brengen! Vandaag is het dus 

kasactie. 

Zondag 17 december: We spelen vandaag een super cool bosspel. De boodschap 

van vandaag: vertrouw niemand! Je bent nooit veilig. Doe zeker ook warme kleren 

aan! 

VRIJDAG 22 december: Ho ho hoor ik daar de kerstman? Jazeker! Vandaag 

spreken we niet zondag maar vrijdag af voor een leuk en gezellig kerstfeestje. We 

spreken hiervoor af aan de lokalen en het feestje zal duren van 18u tot 20u. Neem 

ook zeker een cadeautje mee ten waarde van ongeveer 5euro.  

Zondag 24 december: Na het kerstfeestje krijgen jullie nu de kans om kerstmis met 

jullie familie te vieren. Vandaag is het dus geen ksa. 

Zondag 31 december: Jullie zitten allemaal lekker te genieten van jullie vakantie 

terwijl Luky en Wolle goed verstopt zitten achter de boeken. Vandaag is het geen 

KSA, heel spijtig maar volgende deek vliegen we er weer in! 

 Zondag 7 januari: Gisteren passeerden de drie koningen rond maar vandaag is het 

jullie beurt om echte koningen en koninginnen te zijn! Bereid jullie vandaag maar 

voor op een echte koninklijke activiteit!  

Zondag 14 januari: Vandaag mogen jullie ons eens bewijzen hoe artistiek en hoe 

fantasierijk jullie zijn, want we gaan knutselen in de lokalen.  

zondag 21 januari: Ook deze week gaan we ons amuseren in de lokalen, vandaag 

gaan we de leukste en gekste gezelschapspelletjes spelen, je mag zeker jou leukste 

gezelschapsspel meenemen! 

 Zondag 28 januari: In de KSA geschiedenis staat geschreven dat de jongknapen 

de sportiefste groep is, wij willen natuurlijk weten of dat dit jaar ook is daarom gaan 

we dit vandaag eens testen door een supermegaleuke sportnamiddag!  

Zondag 4 februari: Spaar maar al jullie toverkrachten van al de voorbije weken tot 

vandaag, want vandaag spelen we het toverspel. In het toverdorp is het meestal heel 

koud dus voorzie zeker een warme magie-jas 
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Gegroet knaapjes van me, 

Er werd mij gevraagd om nog eens mijn literaire kunsten aan jullie te tonen. Dus besloot ik 

vol passie in mijn pen te kruipen en aan dit meesterlijk naslagwerk te beginnen. Na grondige 

reflectie over verscheidene existentiële thema’s Die ik zou opnemen in mijn meesterwerk, 

kwam ik plots tot inzicht. gelle zijt van die kerels van tegenwoordig die enkel nog kunne 

chatte en dus mijne schone literatuur helemaal ni gaan snappe #yolo 

#ikdoenietaaneindlettersomdatgedietochnietuitspreekt. Dus besloot ik het over een andere 

boeg te gooien en iets te schrijven dat meer bij jullie niveau past ;). 

Aangezien jullie eerste examenreeks voor de boeg staat, zal ik jullie wat grandioze 

examentips geven: 

1. Nummer één, de allerbelangrijkste dus is chocolade. Dit houd je niet alleen wakker tot 

de vroege uurtjes, maar bevat eveneens alle essentiële nutriënten die je als student 

nodig hebt om te overleven. Bovendien is het ook wetenschappelijk bewezen dat er in 

chocolade stofjes zouden zitten die je helpen te concentreren 

2. Nummero dos, iets dat je altijd moet doen, ontspanning. Ik weet dat het geen KSA 

meer is, maar probeer toch iets te vinden om je een beetje te ontspannen, ’s avonds 

even gaan joggen ofzo. Dan voel je je veel beter om de volgende dag je examen af te 

leggen en na een week examens zul je plots super sportief geworden zijn 

3. mens sana in corpore sano, voor de latenisten onder jullie. Een gezonde geest in een 

gezond lichaam. Genoeg slapen, genoeg eten (vooral chocola dan) en soms wat gaan 

sporten zorgt er allemaal dat je je goed voelt. En als je niet in tiptop gezondheid bent. 

4. Alles wat je kan afleiden verbranden, of gewoon even weg leggen kan ook. Maar er 

gewoon voor zorgen dat je niet wordt afgeleid door onbenuligheden 

5. En als het allemaal even niet meer gaat gewoon even ontspannen, je kan altijd een 

berichtje sturen naar jullie favoriete leiders die jullie met plezier wat moet in praten of 

iets uitleggen. Wij hebben dat ook allemaal moeten doormaken, en doormaken dat nu 

opnieuw. Dus put troost uit het feit dat we allemaal in het zelfde schuitje zitten. We’re 

all-in this together…. 

 

Hopelijk halen jullie allemaal super goed op jullie examen en ontwikkelen jullie een 

grenzeloze liefde voor literatuur zodat ik ooit, echt mijn magnum opus kan neerpennen in de 

zoniënburcht en jullie laten huiveren door mijn poëtiche talent 😉 

 

Veel succes allemaal 

Veel liefs, 

De knapenleiding 
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ZATERDAG 2 december:  Omdat voor jullie de examens nu heel dicht bijkomen, houden we terug 

geen vergadering op zondag, maar in plaats daarvan op zaterdag avond. Het belooft weer een toffe 

avond te worden. We spreken af om 18u aan de lokalen tot 21u. 

 

zondag 10 december:  K² = S² + A², of hoe heette die stelling weer die ik moest kennen voor mijn 

examen. Volgens mij is het beter om deze zondag namiddag nog wat aan mijn examens te denken 

dan aan de KSA. Geen KSA dus vandaag ☹ 

 

Zondag 17 december:  De leiding zit nog steeds in examens en staat op het punt een burn – out te 

krijgen. Wanneer leiding onder examensstress staat zijn deze zeer onvoorspelbaar en kunnen ze elk 

moment emotionele uitbarstingen krijgen. Hiervan willen jullie geen getuigen zijn. Geen KSA vandaag. 

VRIJDAG 22 december:  I don't want a lot for Christmas 

There is just one thing I need 

I don't care about the presents (allee een beetje dan) 

All i want for christmaaaasss, is naar de KSA gaaan! 

Het is bijna Kerstmis 😊 joepie, vandaag houden we dus een kerstfeestje!! Jullie worden verwacht 

aan de lokalen van 18u tot 20u. Neem ook allemaal een cadautje mee van maximum 5€. Hoe gekker 

hoe beter! 

Zondag 24 december: De leiding is aan het bekomen van dat superzotte kerstfeestje vrijdag en ligt 

nu thuis met zijn pootjes omhoog. Of is het met hun neus in de boeken? Wie zal het zeggen, in ieder 

geval, vandaag geen KSA 

Zondag 31 december: feesten, feesten, en nog eens feesten. ik vrees dat jullie vandaag allemaal 

nieuwjaar zullen gaan vieren. Dus is de leidingsploeg technisch werkloos ☹. Volgende week is het 

terug KSA, maar nu nog een weekje geen KSA 

Zondag 7 januari: eindelijk weer KSA, wat er vandaag op het programma staat heeft hiermee iets te 

maken:   

 

 

 

Zondag 14 januari: Ik ben met mijn teletijdmachine naar de 

toekomst gereisd en gevraagd aan Frank, wat het weer vandaag zou zijn, en eureka, hij zij dat het 

vandaag zou sneeuwen. Vandaag dus SNEEUWPRET! En anders GEENSNEEUWPRET!, maar pret 

is gegarandeerd 

 

zondag 21 januari: Cedric is vermoord, maar door wie is de vraag? De rest van de leidingsploeg is 

de wanhoop nabij, hopelijk kunnen jullie hen helpen! 

 

Zondag 28 januari: Dit jaar gaan de paralympics door in Tervuren. Aangezien wij toch geen kans 

maken op de echte olympische spelen heeft de leiding besloten jullie allemaal een handicap te geven 

(een oog of been minder) en met jullie ten strijde te trekken. 
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Zondag 3 december 2018 

 
We zijn nu al 2 - 3 maanden verder in ons wetenschappelijk onderzoek. De puber 
begint stilletjes aan zijn geheimen en trekjes prijs te geven. Het heeft de leiding veel 
moeite gekost, maar het brengt hun veel belangrijke informatie voor het onderzoek 
op. We zitten weliswaar nog maar in het eerste stadium van het onderzoek. Helaas 
zullen we volgende maanden wat minder informatie kunnen verzamelen, omdat de 
op hol geslagen breinen van onze pubers volledig volgestampt worden met 
onbelangrijke informatie. Desalniettemin volgt hier ons eerste rapport. 
 

1. Er heerst een algemene regel onder de pubers. De puber controleert het water 
tijdens het koken met een uiterst geavanceerde techniek, hij stopt zijn hand in 
de kookpot om het gewoonweg te voelen. 

 
2. Laat u de puber 2 uur alleen achter in groep, zorg dan dat er geen golfballen 

in de buurt liggen! Dit leidt tot een spontaan gevecht. 
 

3. Gebruik geen ironie, sarcasme of hoogstaande moppen. Deze worden door de 
naïeve puber niet begrepen. Vermeld desnoods dat het niet serieus is. 
 

4. Hoe vermoeider de puber is, hoe beter zijn of haar humeur is. Dit is een uiterst 
persoonlijke zaak dat niet voor elke puber geldt. (Op eigen risico kan u dit 
testen). 
 

5. De puber past zich aan de nieuwe technologie aan. Hun belangrijkste 
communicatiebron is de applicatie genaamd ‘Snapchat’. Op andere platformen 
of communicatiemedia wordt er traag gereageerd, maar op Snapchat staan ze 
altijd paraat om binnen de seconde hun mooiste ‘Snapchatface’ te sturen. 
 

6. Een puber heeft 2 standaardreacties. Het ene moment dwingen hun 
hormonen hun tot het knuffelen van hun medegenoten of zelfs leiders. Het 
andere moment beginnen ze spontaan op elkaar te kloppen, maar “het is lief 
bedoeld”. 
 

7. Ze houden er ook stuk voor stuk van om uitgescholden te worden. ‘Schatjes’, 
‘Zoetjes’, ‘Jongens’ willen ze niet horen. Het liefst van al worden ze 
‘Tettenkoppen’ genoemd. 
 

8. Specifieer ook duidelijk of maak een foto van de plek waar er wordt 
afgesproken. Zelf zoekt de puber het niet op, tenzij hij ineens in het midden 
van een bos staat. 
 

9. Pas de activiteiten aan de groep aan. Zelfs spelletjes voor kinderen van 6/7 
jaar zijn soms te moeilijke voor de verwarde puber. 
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10.  Om ons verslag te concluderen geven we graag wat opgevangen quotes. 
Deze moeten u een beeld geven van wat er in de gedachten van pubers 
omgaan. 

 

• Leider: “Wat is het tegenovergestelde van gay?” – Kamiel: “Fixer”. 

• Milan: “Wat waren die vissen op kamp, Gabriel?” – Gabriel: “Ah 
Vissen.” 

• Gabriel: “Een ansjovis is geen vis, dat is zo dat groen” – Milan: “Neen 
dat zijn kappertjes!” 

 
Dit waren dus onze eerste bevindingen. Op het volgende rapport zal nog gewacht 
moeten worden. Dat zal namelijk plaats vinden in het nieuwe jaar! 
 
Hoogachtend, 
 
Crispoux Gael, De Bondt Margot, Vossen Maxime. 
 
Vrijdag 3 december:  Leiding kijkt hoe leden studeren. Geen KSA. 
 
Zondag 10 december:  Leiding kijkt hoe leden moe worden van het studeren. Weer 
geen KSA. 
 

Zondag 17 december:  Leiding kijkt hoe leden helemaal depressief worden van de 
examens. Geen KSA. Btw: Succes! 
 
Vrijdag 22 december: Vandaag zien we elkaar eindelijk weer eens terug! We vieren 
dat het bijna kerstmis is en dat we elkaar weer een tijdje niet gaan zien. MIVB-
abonnement meenemen indien je dat hebt! Een centje kan ook altijd handig zijn als 
je wat lekkers wilt eten en warme kleren zijn een pluspunt!!! 
 
Zondag 24 december: kerstvakantie. Geniet van de feestdagen en eet jullie buikje 
goed rond! Vandaag geen KSA. 
 
Zondag 31 december: Geniet van het vuurwerk en eet weer je buikje rond! Gelukkig 
nieuwjaar! Vandaag geen KSA. 
 
Zondag 7 januari: Hopelijk hebben jullie genoten van de eindejaarsfeesten! Om 
weer in het nieuwe jaar te vliegen spelen we vandaag een Bosspel! We hebben ook 
een speciale gast vandaag! Maar we gaan nog niet verklappen wie het is hihihi. 
Kleine tip: doe vandaag niet je beste kleren aan. 
 
Zondag 14 januari: Kei leuk er komt weer iemand Gael helpen omdat hij helemaal 
alleen is :(. Margot en Maxime moeten namelijk studeren. De meesten onder jullie 
zullen deze leider al hebben gehad bij de jongere bannen! Maar het KSA virus is nog 
niet helemaal verdwenen dus komt deze persoon nog eens terug om jullie een 
namiddag te entertainen! De leider in kwestie had een zeer geheimzinnig spel in 
gedachte… 
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Zondag 21 januari: Je hoort (of leest in dit geval) het al komen vandaag weer een 

special guest! Deze speciale gast had 1 voorwaarde om te komen helpen en dat was 
dat we een stadsspel speelden, dus je mag 3 keer raden wat we vandaag spelen! 
 
Zondag 28 januari: Vandaag hebben we, om in de trend van de voorbije weken te 
blijven, weer iemand uitgenodigd. Deze speciale mijnheer zullen jullie kennen als een 
van de ouders van een lid, maar we verklappen niet wie natuurlijk! 
 
 



 

 

 

  



 

 

Vriendjesboek 

Ik heet: Willem Buysse  

Mijn bijnamen: Roger  

Geboren op: 19 oktober 2001  

Ik woon in: Overijse 

Ik studeer: Economie wiskunde 

Ik studeer aan: Sint-Martinuscollege Overijse 

Hobbies: KSA, KSA, KSA,… En als ik dan eens tijd heb, diepzeeduiken 

Wat wil ik later worden: Een slager die heel goed kan doe-het-zelven 

Huisdieren: Mieren (alleen tijdens het seizoen) 

Lievelingsdier: Gebraden kip 

Ik drink graag: Sprudelwasser (toffe term om uit te spreken) 

Ik eet graag: Stoofvlees friet 

Lievelingssport: In de regen putten graven 

Favoriete vakantiebestemming: Blankenberge 

Ik kijk graag naar: Dobbit Tv  

Dit zap ik meteen weg: Vitaya 

Ik luister graag naar: Lokale West-Vlaamse muziek 

Dit vind ik lawaai: Alle gecommercialiseerde rommel van op de radio 

Wie nodig ik uit voor een romantisch etentje: Die ene mooie kassierster van op zondag in 

den Delhaize 

Wat maakt je zeer blij: Politiek 

Wat maakt je zeer boos: Politiek 

Dit vraag ik dit jaar aan de Sint: Een legertentje voor een pre-kamp 

Wat is je favoriete manier van voortbewegen: Schaatsen 

Welke is jouw favoriete windrichting: Het Noorden, ik HAAT warmte 

Levensmoto: Slapen kan je nog genoeg als je dood bent! 



 

 

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 
 

 

  

 


