


Voorwoord

Het vorige werkjaar en vooral het kamp zagen er door corona heel wat anders uit, maar 
toch hebben Lore en Gigi samen met de leiding en de keuken alles in goede banen kunnen 
leiden. We kunnen met zekere trots zeggen dat we er toch een fantastisch kamp van hebben 
gemaakt. Hoewel het voor haar een geweldige uitdaging en ervaring was, heeft Lore besloten 
dat ze dit jaar weer gewoon leiding wilt zijn. Dit gaatje wordt opgevuld door twee andere zeer 
gemotiveerde leiders, namelijk Willem en Maxime! Zij worden dit jaar ook hoofdleiding en 
gaan er mee voor zorgen dat ook dit een spetterend jaar wordt!

Helaas zijn we nog steeds niet verlost van het coronavirus, maar we hebben zeker en 
vast bewezen dat de KSA veel sterker staat dan deze blijvende pandemie. Mits enkele 
aanpassingen gaan we weer een geweldig KSA-jaar tegemoet met veel superleuke spelletjes, 
avonturen, activiteiten en nog veel meer! Daarbij is het dit jaar ook nog eens het 80ste jaar 
van de KSA! Jawel, de KSA van Tervuren bestaat ondertussen nu al tachtig jaar! Dit is een zeer 
mooi getal en dat gaan we dit jaar dan ook zeer goed vieren! Verdere informatie over hoe we 
te werk gaan om de maatregelen rond corona te respecteren kunnen jullie vinden op de site. 

In de leidingsploeg is er ook een kleine verandering. Er gaat een meisje weg, maar er komt 
er ook eentje bij! We verwelkomen dit jaar Amélie in onze leidingsploeg! Om haar wat beter 
te leren kennen moet je dus zeker eens het vriendenboekje lezen tegen het einde van deze 
Zonienburcht! Ze heeft er in ieder geval, net als de rest van de leiding, enorm veel zin in! 

Daarom kunnen we niet wachten op onze eerste KSA-activiteit… De Startdag! 13 september 
is het eindelijk zo ver en zien we elkaar allemaal terug! We staan te popelen om jullie (in 
KSA-uniform) terug te zien en jullie vrienden en vriendinnetjes te ontmoeten! Jullie lezen dat 
goed, jullie mogen inderdaad jullie vrienden meenemen zodat zij ook kunnen voelen hoe leuk 
het op de KSA wel niet is!

Nadat jullie al enkele vergaderingen hebben meegemaakt en jullie de leiding en vriendjes nog 
wat beter hebben leren kennen is het 17 oktober tijd voor het Groepsfeest! Dit jaar staat er 
weer een geweldige Quiz klaar die bovendien ingekleurd gaat worden met de viering van ons 
80-jarig bestaan.

Nadat Sinterklaas is langsgeweest is het weer eens tijd voor een bezoekje van de Kerstman! 
Wij vieren dit naar jaarlijkse traditie per ban in de lokalen met een gezellig kerstfeestje! Wees 
er dus zeker bij op 18 december!

Als laatste is er nog ons fameuze eetfestijn. Vorig jaar is dit jammer genoeg niet kunnen 
doorgaan. Maar niet getreurd! Dat zorgt ervoor dat ons eetfestijn dit jaar nog twee keer zo 



Kalender

Misschien is het nog een beetje vroeg om te dromen van 
het kamp, maar het belangrijkste evenement van het 
jaar zet je beter te vroeg dan te laat in de agenda ;)

Begin alvast maar te studeren, want vandaag is iedereen 
welkom om deel te nemen aan de enige echte KSA-quiz!
Iedereen is vandaag welkom!

Na een geweldige vakantie kunnen wij niet wachten 
om jullie terug te zien! Gelukkig kan dit op de startdag, 
afspraak om 14u aan het HHC, neem al je vriendjes mee!
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goed zal zijn! Naast het fantastische eten en de gezellige sfeer die we jullie elk jaar 
aanbieden, 

zal er dit jaar nog een extra 80-jaar-touch zijn! Zet dus alvast 6 maart in jullie agenda 
zodat jullie zeker kunnen genieten van deze onvergetelijke avond! Dit jaar verkopen 
wij voor ons 'Eiken jubileum' trouwens ook ons enige echte KSA-bier, net zoals we dat 
5 jaar geleden hebben gedaan. We kunnen jullie alvast verklappen dat het absoluut 
de moeite waard is! Jullie zien het al, dit wordt een fantastisch jaar! Wij kijken er 
alvast enorm naar uit! 

Jullie hoofdleiding: Maxime, Gigi en Willem



Leeuwkes

Dag beste leeuwkes,
Ik zit hier op mijn terras in de volle zon te dromen over wat voor leuk 
jaar het wel niet gaat worden. Waarschijnlijk zullen jullie wel nieuws-
gierig zijn wie dit jaar jullie leiding wordt. Ik zal al een tipje geven, jullie 
leidingsploeg bestaat uit 1 vrouwelijke leiding, ze is 19 jaar oud en 
heeft bruin/zwart haar ze studeert voor lerares in het lager onderwijs. 
2 mannelijke leiding van 17 jaar oud,  eentje heeft bruin, lang haar en is 
redelijk groot. De andere mannelijke leider heeft iets korter blond haar 
en heeft bruine ogen, deze leider draagt ook naar alle vergaderingen 
een blauw hemd. Kunnen jullie al raden wie wij zijn? Nog niet door-
vertellen als je het al weet he ;). Dit jaar is er ook een hernieuwers-
groep dus dat betekent dat jullie er 1 op de 2 weken nog eens 2 leiding 
bovenop krijgen. Maar om de spanning erin te houden gaan we nog 
niet verklappen wie deze 2 gloednieuwe leiders zijn. Dus (bijna) elke 
zondag staan wij als leidingsploeg met 3 of met 5 man klaar om jullie 
een supertoffe zondagnamiddag te bezorgen waar jullie kunnen ravot-
ten, spelen, rollebollen, lachen, gieren, brullen, smullen, …. Enzovoort. 
Zoals elk jaar trappen we het jaar af met een leuke startvergadering 
waar we weer super leuke spelletjes gaan spelen en hopelijk heel veel 
nieuwe leden goed kunnen ontvangen. Hier kunnen jullie ons ook bij 
helpen, zeg dus tegen al jullie vriendjes en vriendinnetjes dat ze meer 
dan welkom zijn bij de ksa om elke zondag de beste zondag ooit te be-
leven. Want zoals jullie weten: hoe meer zielen, hoe meer vreugd ! 
Jullie leiding is alvast super enthousiast om er een mooi jaar van te 
maken dus wij hopen dat jullie ook heel veel zin hebben in het nieuwe 
jaar ! 
Tot op de startvergadering !
Groetjes Milan, Senne en Lore xxx



Onze zotte 
Leeuwkes plannen!
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Jaja leeuwen, vandaag gaan we van start met de mega 
coolste en hipste STARTVERGADERING van dit jaar. We gaan 
elkaar leren kennen en de meest leuke spelletjes spelen, 
kortom we gaan ons te pletter amuseren.

Als koningen van het dierenrijk moeten jullie natuurlijk met alle 
dieren goed overweg kunnen. Daarom gaan we ons vandaag 
omtoveren tot echte vissen. We gaan leren leven als deze mooie 
beestjes, vandaag zijn het WATERSPELLETJES! Vergeet dus zeker 
geen handdoek en zwemkledij! BLUB BLUB!

Dit weekend is het WEEKEND VAN DE JEUGD in Tervuren. 
Er worden dan allerlei leuke activiteiten georganiseerd! 
De exacte locatie en tijd weten we nu nog niet, maar deze 
informatie volgt later nog.

Wij gaan vandaag een vergadering voor speurneuzen 
houden... Wij gaan vandaag eens kijken wie zijn gemeente 
het beste kent. Een FOTOZOEKTOCHT, zo kan je het ook 
noemen… Doe alvast je mooiste detective outfit aan. 

Vandaag gaan de leeuwkes het Zoniënwoud (on)veilig 
maken, we gaan een te gek BOSSPEL spelen! Trek dus zeker 
je beste camouflage outfit aan, want we zullen ons goed 
moeten verstoppen. 

Vandaag zijn jullie allemaal welkom op ons GROEPSFEEST! 
Meer info volgt nog dus houd jullie mailbox in de gaten! Let 
op: zondag ik het geen KSA!
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De KSA is op zoek naar een nieuwe keukenploeg voor op 
kamp. Vandaag zijn de audities dus zet maar allemaal jullie 
koksmuts op want het is KOOKVERGADERING! Hmmmm, ik 
heb al honger.



Piepers

Dag allerliefste piepers,

Wij waren alle drie heel blij toen we te horen kregen dat wij samen leiding 
mochten geven aan jullie. Want hey, wie wil er nu geen leiding geven aan zo 
een coole groep. Dit jaar krijgen wij ook nog versterking van een hele nieuwe 
groep, namelijk de HERNIEUWERS!! Zij zullen om de twee weken leiding 
geven aan jullie.

Nu is het dus aan jullie om te raden welke SUPER-MEGA-TOFFE-leiders jullie 
krijgen dit jaar. We zullen beginnen bij de jongste van ons drie!

Hallo allemaal,

Ik begin nu aan mijn tweede jaar leiding op de KSA. Ik gaf vorig jaar leiding 
aan de leeuwkes en dit jaar dus aan de piepers! Buiten de KSA ga ik graag 
eens tennissen en drum ik ook regelmatig. Ik heb twee kleine broertjes maar 
die ga je waarschijnlijk niet kennen want die zitten niet (meer) op de KSA. Ook 
heb ik bruin haar en ben ik 1m85. RARARA Wie ben ik?

Joehoe liefste schatteboutjes,

Ik begin aan mijn derde jaar als leiding en vertegenwoordig daarmee 1 van 
de 4 meisjes op de KSA. Ik ben wel de jongste van de meisjes (en wellicht ook 
de kleinste maar hé, niet doorvertellen!!) Ik kan soms heel streng lijken maar 
diep vanbinnen ben ik toch wel lief, daarnaast heb ik ook een kleine broer en 
zus die ook op de KSA zitten.

RARARA Wie ben ik?



Hey daar stoere piepers,

Na 3 jaar leiding gegeven te hebben aan dezelfde groep, vond ik dat het tijd 
was voor iets nieuws. Als grootste van de leiding en met bijna 13 jaar KSA-
ervaring op mijn hemd, ben ik jullie derde en laatste officiële leider. Ik ben 
heel actief en speels maar kan ook af en toe heel streng zijn.

RARARA Wie ben ik?

Naast deze drie supercoole leiders, komen er ook 2 hernieuwens ons om de 
twee weken vergezellen. Deze zullen jullie ontmoeten op onze startdag dus 
zorg zeker dat jullie er allemaal bij kunnen zijn!
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Vandaag is het WEEKEND VAN DE JEUGD. Door 
coronananana hebben we hier zelf nog niet veel zicht op, 
dus alle verdere info volgt nog, via mail en whatsapp!

Trek jullie sportschoenen aan, zet die haarbandjes op, rek je 
spieren en maak jullie klaar voor de enige echt Olympische 
spelen!! Jullie gaan vandaag dus strijden om de enige echt KSA-
sporttroffee!

Zoek maar de allerbeste verkoperstechnieken op, want 
vandaag draait het om geld verzamelen om de rest van 
het jaar plezier mee te hebben. Jullie mogen jullie allemaal 
verkleden als beste verkoper!! (ook met hemd) Verdere info 
volgt nog in de Whatsapp groep!

Vanavond is het groepsfeest (ZATERDAG), neem dus allemaal je 
beste vriendjes mee naar onze kinderQUIZ en je tante, omi en 
bompi naar onze quiz voor volwassenen. Meer info volgt nog in 
de Whatsapp groep en ZONDAG is het geen KSA :/.

zaterdag
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zondag

27
SEPTEMBER

Onze zotte 
Pieper plannen!
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Vandaag is het eindelijk weer zo ver! De enige echte STARTDAG 
van de KSA! Wij kijken er alvast naar uit om jullie allemaal terug 
te zien en de nieuwen onder ons te ontmoeten. Afspraak om 14u 
aan het HHC, vergeet vooral jullie hemd, das en goed humeur 
niet! 

Zet jullie scherpste bril op en trek de beste camouflagekleren 
aan, want vandaag gaan jullie moeten sluipen en voorwerpen 
herkennen. Gebruik jullie eigen zicht, verrekijkers zijn dus niet 
toegelaten. We spelen dus een BOSSPEL!! (kleren aandoen die 
vuil mogen worden)

Zondag

25
OKTOBER

Pak vandaag al jullie mooiste kaarten van Tervuren boven 
want jullie gaan die oriëntatie goed kunnen gebruiken. 
Goede stevige schoenen zijn dus zeker aangeraden!! 
Vandaag spelen we een echt KSA-DORPSPEL!!



Jongknapen

Dag lieve jongknapen, 

Als jullie leiding zijn wij super enthousiast om er met jullie een fantastisch 
jaar van te maken. Wij kijken al uit naar de leuke zondagen waar we in het 
bos gaan spelen en warme chocomelk gaan drinken. Wij hopen dat jullie 
natuurlijk minsten even enthousiast over het komende weekend en het 
kamp!

Maar wie zijn wij nu eigenlijk? 

RARARA

Hallo,

Ik ben een jongen van 17 jaar en ik woon in Tervuren. Ik ga in Leuven naar 
school en doe techniek wetenschappen.  Ik hou van muziek en basketballen, 
dat doe ik het liefst met mijn vrienden. Mijn lievelingseten is lasagne en 
mijn lievelingsdier is een mier. Random feitje over mezelf: ik woon ook in 
Mechelen!

Howdy,

Ik ben een jongen van 17 jaar en ik woon in Sterrebeek. Ik ging naar school 
op het HHC en ik ga volgend jaar studeren aan de KUleuven. Ik hou van 
geschiedenis en badminton. Mijn lievelingseten is balletjes van de Ikea met 
frieten en mijn lievelingsdier  is een potvis. Random feitje over mezelf: soms 
vertel  ik random geschiedenisverhaaltjes.



Heey,

Ik ben een meisje van 19 jaar oud en ik woon in Tervuren. Ik studeer kine 
aan de KUleuven. Ik hou van piano spelen en aan het kampvuur zitten. 
Mijn lievelingseten is chili con carne ( en eigenlijk ook lasagne) en mijn 
lievelingsdier is een lieveheersbeestje. Random feitje over mezelf: ik kan al 
mijn tegelijk laten kraken.

Dit jaar krijgen jullie ook om de 2 weken leiding van 2 schitterende 
Hernieuwers. Wie zij zijn komen jullie in de volgende weken waarschijnlijk wel 
te weten!

Vele kusjes en knuffels van jullie leiding,

Bob, Elise en Largo

P.S WHATSAPP



Onze zotte 
Jongknapen plannen!
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STARTDAG

Vandaag mogen jullie voor de eerste keer weer naar de KSA komen 
want het is de enige echte startdag! Op deze dag spelen we mega 
coole spelletjes en krijgen jullie misschien zelf een lekker dessertje! 
Komen is dus de boodschap!

BOSSPEL

We beginnen het jaar goed met een typisch ksa-bosspel. Doe jullie 
camouflage voor de zekerheid maar aan!

WEEKEND VAN DE JEUGD

Eventuele verdere informatie volgt nog via de whatsappgroep.

PARALYMPISCHE SPELEN

Vandaag worden jullie ondergedompeld in verschillende sporten, een 
sportoutfit kan misschien wel een voordeel zijn in deze strijd om de 
gouden medaille!

SMOKKELSPEL

Door het hamsteren tijdens corona zijn er veel winkels leeg. 
Jullie gaan moeten helpen om de bevoorrading mondmaskers, 
ontsmettingsalcohol weer aan te vullen in ons enige echte 
coronasmokkelspel.

GROEPSFEEST

Jullie zijn allemaal welkom op onze KSAquiz! Verdere info volgt via mail.
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GEZELSCHAPSPELLETJES

Vandaag halen we de echte leuke gezelschapspelletjes weer eens 
boven, om samen een gezellige namiddag te beleven!



Knapen

Liefste Knapen, 

Hoera! Weer een nieuw KSA jaar dat van start gaat! En niet zomaar een jaar! Jullie 
hebben de eer om jawel, het 80ste jaar KSA als Knapen de KSA te vertegenwoordigen. 
Het belooft dus weer een speciaal jaar te worden! Zeker wanneer jullie te horen 
krijgen wat voor een knotsgekke en fantastische leiding jullie dit jaar weer 
voorgeschoteld krijgen! We zullen alvast verklappen wie de eerste leider is…..

HAAAALLOWKESS, hier ben ik weer, de allercoolste leiding van de hele KSA ( dat 
denkt hij toch)  rarara wie zou dat zijn? Maxime uiteraard! Ik ken jullie ondertussen 
al vrij tot zeer goed! Het is namelijk niet de eerste keer dat ik jullie leiding geef, maar 
ik ben er meer dan zeker van dat jullie mij nog wel vaak genoeg zullen verrassen! Ik 
ben jullie blijkbaar dus nog niet beu en kijk er enorm naar uit om dit jaar eens wat 
grotere, ingewikkeldere en meer volwassene spelletjes met jullie te spelen, aangezien 
de meesten onder jullie ondertussen 2e jaar Knaap zijn!

Nu jullie al weten wie dat jullie eerste leider is, is het tijd voor niet de allercoolste 
leider van de KSA, maar de allerallercoolste leidster van de hele KSA. 

Ik gaf vorig jaar aan de jonghernieuwers, maar wou me dit jaar toch wagen aan de 
iets jongere knapen. Jullie kunnen ondertussen wel raden dat ik Lara ben! Net zoals 
Maxime kijk ik heel erg uit naar het komende jaar en ben ik blij dat ik het vrouwelijk 
volk in onze groep mag versterken  Hopelijk heeft corona ons niet te pakken dit jaar, 
want er staan heel veel leuke dingen op de planning. Tot snel xxx

Nu jullie al weten wie denkt dat cool is , is hier de 3de en laaste leiding .

Ik ben iemand die nu voor mijn 2 de jaar in de leiding zit , ik studeer in brugge voor 
kok/bartender/somelier. Als sport doe ik gevorderd buiten parkour in Leuven en 
fitnes. Dus actieve activiteiten mogen jullie verwachten . Ik hou ook super veel van 
omgaan met kinderen van alle leeftijden en hou van een uitdaging en dat zijn jullie 
volgens mij wel 

Rarara wie ben ik 

Max lara  ???



Onze zotte 
Knapen plannen!
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STARTDAG. EEEEEIIIIIIINDDEEELIJK is het weer KSA! Na een hele saaie 
zomer dingen te hebben gedaan zoals zonnen, rusten, met vrienden 
of broer of zus spelen, op vakantie gaan, is het eindelijk weer tijd voor 
iets veel leuker, de KSA! De eerste keer ook dat jullie je nieuwe leiding 
zien en leren kennen, SPANNEND! (Stiekem ook voor ons). Aangezien 
we dit jaar weer niet zo’n grote groep zijn, is het zeker een leuk idee 
om één of meerdere vrienden of vriendinnen mee te nemen en eens 
te laten proeven van de KSA! Neem ook zeker allemaal jullie KSA-hemd 
mee, en uiteraard jullie goed energierijk humeur, want het belooft een 
geweldige dag te worden. Het is namelijk het TACHTIGSTE jaar KSA, 
jawel 80 jaar ondertussen al!

Tervuren heeft maar liefst een oppervlakte van 32,92 km². Groot 
genoeg dus om aan heel Tervuren te laten wie dat we zijn. Vandaag 
gaan we Tervuren onveilig maken! Vergeet zeker niet jullie hemd aan 
te doen! Indien jullie een buzzypas hebben van de Lijn, gelieve deze 
dan mee te nemen! Kan altijd van pas komen!

WEEKEND VAN DE JEUGD. Ahaaa, het is weer eens tijd dat jullie 
de KSA trots maken! Het is weer eens tijd dat jullie de andere 
jeugdbewegingen van de omstreken laten zien wat voor kanjers jullie 
wel niet zijn! Dat jullie hen tonen wat voor ballen jullie aan jullie lijf 
hebben en dat jullie samen de andere jeugdbewegingen rond jullie 
vinger kunnen draaien. Vergeet ZEKER NIET jullie KSA-HEMD! Over de 
locatie en het tijdstip dat jullie aanwezig zijn gaan wij jullie nog iets 
laten weten!

Wij Knapen laten er geen gras over groeien. Vandaag gaan we al 
meteen een kasactie doen! Zo kunnen we al meteen hopelijk een goed 
aantal geld verzamelen om daar daarna vanalle leuke dingen mee te 
doen! Ga dus niet te laat gaan slapen, zodat jullie fris zijn om jullie 
beste verkoopskills naar boven te halen! Van wat we ons nog kunnen 
herinneren zijn jullie uitstekende verkopers, maar we gaan dit jaar 
proberen een record te verbreken!!! Vergeet zeker jullie KSA-hemd niet 
zodat de mensen weten dat ze hun geld aan het goede doel geven!

Zondag

27
SEPTEMBER



Zondag

11
OKTOBER

Wat we vandaag gaan doen hangt wat af van het weer, maar een 
ding is zeker, neem geen te propere kleren mee! Als het schoon weer 
is zullen we namelijk in het park gaan ravotten! Neem in dat geval 
dus zeker ook stevige schoenen mee! Als het slecht weer is gaan we 
jullie omtoveren tot de nieuwe talentvolle Jeroen Meusjes van de 
omstreken!

GROEPSFEEST

Joepieee groepsfeest! Samen met de mama en de papa kunnen jullie 
deze avond meedoen aan de quiz. Laat aan alle andere deelnemers 
maar eens weten wie de slimste is! Op zondag is het dus helaas geen 
KSA 

Zaterdag

17
OKTOBER

Zondag

25
OKTOBER

HET GROTE RUILSPEL

Uitleg volgt nog 



Jonghernieuwers

Briefing:

Na 6 maand onderzoek denkt Staatsveiligheid 
eindelijk te weten waar de oorzaak ligt van 
het alom bekende Corona virus. Na veelvuldig 
sporenonderzoek en de analyse van meer dan 
10.000 stoelgangmonsters (kak), wijzen alle pijlen 
in dezelfde richting: een vijftal jongeren op een 
geheime locatie in Tervuren. De jongeren staan 
sedert 2019 geseind als extreem gevaarlijk. Dit 
is waarom missie Whallahdidas69 in het leven is 
geroepen.

Missie Whallahdidas69

Methode: Infiltreren in de groep jongeren met 
codenaam JHN420. Hen folteren met de zogenaamde 
‘bosspelen’, ‘dorpsspelen’, ‘Joepie’ en ‘anderezotteshit’.

Doel: Hen laten inzien dat de puberteit een korte 
periode is die je maar beter goed kan benutten.



Moeilijkheidsgraad: 10/10 De kans op overleven is 
klein. Er hebben al velen gefaald in het proberen 
sturen van een puber.

Rules of engagement: Er mogen tranen vloeien, maar 
enkel van geluk of de pollen.

Personeel: We hebben besloten hier onze 2 beste 
agenten op in te zetten. Allebei hebben ze al 3 jaar 
undercover-ervaring in een kartel uit Tervuren.

Agent 1: Vicky Vockovichno de la Vrapouchi

Hoewel hij op het eerste zicht overkomt als een 
zwerver die dakloos is, kan hij scherp uit de hoek 
komen. Hij wordt binnen het vak niet voor niets 
de “007 verkleed als Blankenberger” genoemd. Hij 
heeft een zwarte band in mama’s fixen en kan 3 
pingpongballen balanceren op zijn rechteroor. 
In zijn vrije tijd houdt hij zich bezig met 
asfaltlanglaufen zonder stokken, moeders DM’en als 
de zon is gezakt in de zee en schaken op de buik van 
een speciaal soort Zebra.

Agent 2: Wimmel Wombollodon Werpsteen Janssens

Riek je de geur van ‘blauwe zakken’, maar passeert 
de vuilkar vandaag niet? Dan is het waarschijnlijk 
deze kerel. Hoewel zijn geur doet vermoeden dat hij 
gegiste teenkaas, geweekt in pamperthee, als deo 
gebruikt, is deze man een volleerd joduka en weet 
hij  hoe je de Sot-l’y-laisse van een kip verwijdert 
zonder mes. Zijn hobby’s zijn baseballen met honing 
en boter, tunnels graven onder de BNB Paribas 
Fortis en slapen met zicht op de assistente van 
economie.



Onze zotte 
Jonghernieuwer plannen!
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STARTDAG

Voor sommigen onder jullie kan dit al de 10de keer zijn dat 
jullie deze dag meemaken. Geen zorgen, we zullen er een 
spektakel van maken. Indien jullie moeten helpen opzetten, 
houden we jullie hiervan tijdig op de hoogte.

Bosspel de greep van Jeruzalem. Opgepast de Christenen 
willen Jeruzalem veroveren! Maar de Ottomanen 
beschermen hun gebied wie zal de strijd winnen tussen de 
2 geloven?

WEEKEND VAN DE JEUGD

Geen idee wat de jeugdraad dit jaar voor ons in petto heft, 
maar het wordt vast een topdag. Meer info volgt later.

Dorpsspel, Tervuren is een groeiende stad maar heeft 
een slechte politieke economische achtergrond. Ben jij de 
geschikte businessman die wij zoeken om Tervuren in goede 
banen te leiden?

Levende Skull and roses, verzamel zoveel mogelijk rozen 
maar pas op voor de skull! Als hij je te pakken krijgt dan ben 
je de pineut.

GROEPSFEEST

Indien Corona geen roet in het eten gooit, wordt dit een 
topdag. Verdere info volgt later.

zaterdag

17
OKTOBER

zondag

27
SEPTEMBER

zondag

25
OKTOBER

Kasactie, vandaag gaan we voor het eerst met zijn allen 
geld inzamelen. Aanwezig zijn in maatpak of mantelpak is 
toegestaan.



Hernieuwers

Tis is e storie over litel duimpie 
hij wos so klain he wos litteler than is eigen dumpy.
Daar woeseroes a little boy, wo was so little, that everyone gave him the byname 
of Little Dumpy.
He had six brothertjes and six sistertjes.
His father was a woodhacker and his mother was working in the hoesholding.
On a given day the father said: "I hold it no longer out, I work myself theblub-
ber''. 
"What are you going to do now?'' mother said.
"Well", the father said, "tomorrow I bring the hole bubs into the wood and when 
they are very genoegh I let them in the steek''.
But Little Dumpy, very good by the time and heartsticke pienter, had heard 
verything.
At night he had two sneets of bread and he slipped out of the bed. 
He went to the tuinpath and propped his tucks full of kaiselstones.
The next morning the father bracht the childeren into the wood. 
And by every step, Little Dumpy let fallen a kaiselstone.
When they are ver genoegh in the wood the father let them in the steek.
But Little Dumpy said to his brothertjes and sistertjes "Kelm on, kelm on, doenot 
kraai, I bring you heelhouds beck''.
And via his kaiselstones they came home. The father was just sitting on the play 
as he heard the doorbel clingel.
There was the hole bubs again. The next morning the father did the zelfde.But 
Dumpy had no time to pick up kaiselstones, 
so he did it with a packy volkoren King Corn (het only you smite away is the ver-
packing).



When the olders let them in the steek again, 
Little Dumpy said opnew: "Kelm on, kelm on, I bring you heelhouds back just like 
gisterday".
But he could not find the way because thoos verrecte mushes had eaten up the 
bread, ant agen de childeren kraai and kraai.
Little Dumpy set: "Keep your big waffles sjut", and he clettert in a tree, looked 
om his heen and saw a little lightje. 
It was the light of the house of a big rus, and russen like to eat little childeren 
up with houd and hair.
But as I said, Little Dumpy was so very pienter, he packed the seven meils leersen 
of the big rus and he sjouwed to their home. 
The father stood by the gardenheckey with a verrelooker and saw the hole bubs 
coming down. 
And when they not are storven, they live long and happy.

The eint.



Onze zotte 
Hernieuwer plannen!

zondag

13
SEPTEMBER

zaterdag

19
SEPTEMBER

zondag

11
OKTOBER

VANDAAG GEVEN JULLIE LEIDING. HET IS BTW OOK 
STARTDAG ;)

(We houden jullie op de hoogte!)

Vandaag graffiti in de lokalen. 

(Verdere info volgt nog!)

VANDAAG GEVEN JULLIE LEIDING. HET IS BTW OOK 
WEEKEND VAN DE JEUGD ;)

(We houden jullie op de hoogte!)

Vandaag beginnen we aan de jaarvoorbereidingen (bv. 
Kasacties, spelvoorbereiding,…). Daarna maken we er een 
gezellige avond van!

VANDAAG GEVEN JULLIE LEIDING.

Het is groepsfeest! Houd het vrij. BE THERE. zaterdag

17
OKTOBER

zondag

27
SEPTEMBER

zaterdag

4
OKTOBER

zondag

25
OKTOBER

VANDAAG GEVEN JULLIE LEIDING 



Vriendenboekje

Ik heet: Amélie

Mijn bijnamen: Ams(ie)

Geboren op: 3 oktober 2000

Ik woon in: Tervuren

Ik studeer: Leerkracht lager onderwijs

Ik studeer aan: Odisee

Hobbies: Wandelen, ukulele, knutselen, buiten zijn :)

Wat wil ik later worden: zoooveeel dingen

Huisdieren: /

Lievelingsdier: Eekhoorn

Ik drink graag: Water

Ik eet graag: Garnaalkroketten

Lievelingssport: Baseball

Favoriete vakantiebestemming: Waar er mooie natuur is

Ik kijk graag naar: Weenfilms

Dit zap ik meteen weg: Horrorfilms

Ik luister graag naar: Vanalles

Dit vind ik lawaai: Techno

Wie nodig ik uit voor een romantisch etentje: /

Wat maakt je zeer blij: De zon

Wat maakt je zeer boos: Onrechtvaardigheid

Dit vraag ik dit jaar aan de Sint: Dat corona ophoudt!!

Wat is je favoriete manier van voortbewegen: Skiën

Welke is jouw favoriete windrichting: Waar de zon staat

Levensmotto: Optimist tot in de kist



²v

Elise Hermans
0491/63 49 08

Senne Spegelaere
0475/21 87 44

Jul Schoonejans 
0491/97 94 62

Leeuwkes

Piepers

Jongknapen

Wie is wie ???

Leeuwkes@ksatervuren.be

Piepers@ksatervuren.be

Jongknapen@ksatervuren.be

Largo Herbosch
0499/72 27 31

Robin De Smet
0495/14 05 99

Xanthe Godts
0470/96 85 09

Lore Kumps
0494/11 14 19

Gabriel Plissart
0470/33 65 85

Milan Berlemont
0470/60 93 55

Warre Spegelaere Lotte Wynants

Yannick Clauwers Bernard Delrue

Jasper Buysse Siemen Jorissen

Amélie Descheemaker
0488/49 08 81

Hernieuwer Hernieuwer

Hernieuwer Hernieuwer

Hernieuwer Hernieuwer
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Knapen

Jonghernieuwers

Knapen@ksatervuren.be

Jonghernieuwers@ksatervuren.be

Victor Hofman 
0468/27 54 52

Lara Geerts
0478/38 50 41

Guillaume Tack
0490/43 82 04

Willem Buysse
0473/34 74 32

Maxime Vossen
0477/31 90 52

Gerben Carlier
0491/97 33 34

Lotte Wynants

hernieuwers
hernieuwers@ksatervuren.be

Elco Berlemont 
0477/59 00 86
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Willem buysse
Guillaume Tack
Maxime Vossen

Lambert crooimans

scjtervuren@skynet.be
02/767.79.34

Robin De Smet
Victor Hofman

Senne Spegelaere

Materiaal@ksatervuren.be
Volg ons ook op instagram

Gerben Willemans

financien@ksatervuren.be
0472/54.96.35

Willem buysse

Web@ksatervuren.be

BE49 4345 1170 1171
www.ksatervuren.be

leiding@ksatervuren.be

Hoofdleiding

Proost

Materiaal

Administratie

 web

Overige

Milan Berlemont 
Largo Herbosch

be

Zoniënburcht


