


Leeuwkes

Dag leeuwkes, 

Een nieuwe zoniënburcht betekent natuurlijk ook een nieuw deeltje van het verhaal. 

Waar was ik ook alweer gebleven ? 

Ahja, de drie biggetjes Senne, Milan en Lore waren net gaan rusten in het stevige 
huisje van Lore nadat Milan en Senne heel de dag gespeeld hadden en Lore heel de 
dag aan haar huisje had gewerkt. De hernieuwer wolven zagen hun kans kwamen 
stilletjes aan tevoorschijn vanuit de struiken. Ze slopen naar het zwakste huisje, dat 
was duidelijk die dat gemaakt was uit stro. De drie biggetjes waren ondertussen 
allemaal naar hun eigen huisje gegaan omdat ze allemaal vonden dat hun eigen 
huisje het veiligste was om in te overnachten.. De wolven klopten aan bij het eerste 
hun eerste slachtoffer, het huisje gemaakt uit stro. Dit huisje was met veel liefde 
gemaakt door Milan en deed dus niet open en zei ook niets omdat hij niet wou dat 
ze zijn huisje zouden stelen of kapot maken. De wolven riepen: als je niet opendoet 
binnen 3 seconden dan blazen we je hele huisje omver. ÉEEEEEEN, TWEEEEEEE, 
DRIEEEEE , en de wolven bliezen het huisje van stro in één keer omver. Milan, die 
zich probeerde los te worstelen uit al het omgevallen stro, kon zich net op tijd vrij 
krijgen om te vluchten naar het huisje van het andere biggetje, het huisje van Senne. 
Dit was een huisje van hout. Milan klopte aan en riep: snel, snel mag ik binnen, 
de wolven hebben mijn huisje omver geblazen en willen mij opeten !! Senne deed 
eerst niet open omdat hij een beetje boos was op Milan omdat hij vond dat Milan 
teveel gespeeld had. Hij zei dus: als je je huisje steviger had gemaakt en minder 
had gespeeld dan konden de wolven je huisje nooit omver blazen. Maar Senne kon 
niet lang boos blijven op de angstige Milan en omdat Senne een heel lief biggetje 
is, die heel graag en vaak speelde met Milan liet hij hem toch binnen. Toen Milan 
binnenkwam gaven ze elkaar een grote knuffel en gingen ze samen schuilen voor de 
hernieuwer wolven.

Wat er hierna gebeurde is voor een volgende keer. 

Groetjes, jullie leeuwkesleiding 

Lore, Milan, Senne, Simen en Jasper 



Onze zotte 
Leeuwkes plannen!

Zondag

14
FEBRUARI

Zondag

21
FEBRUARI

Zondag

7
MAART

Zondag

14
MAART

Vandaag is het spijtig genoeg geen KSA :( Geniet allemaal 
van jullie welverdiende krokusvakantie.

 Omdat we toch gaan proberen om wat geld te verdienen 
dit jaar, zodat we het kamp super cool willen maken, gaan 
we onze kasactie voorbereiden. We verklappen nog niet wat 
we gaan doen, kom dus zeker af om dit te weten te komen.

Vandaag spelen we de KSA-lympische spelen. Trek julie 
sportkleren aan en eet een banaan! Want vandaag gaan 
jullie jullie energie zeker nodig hebben.

De KSA is op zoek naar een nieuwe keukenploeg voor op 
kamp. Vandaag zijn de audities, zet dus maar allemaal jullie 
koksmuts op want het is KOOKVERGADERING! Hmmmm, wij 
zijn heel benieuwd wat jullie uit jullie koksmutsen kunnen 
toveren.

We hopen vandaag op een lekker zonnetje en geen regen, 
want we gaan een bosspel spelen. Zorg er dus maar voor 
dat je een echte sluipoutfit aan hebt want het gaat super 
leuk worden.

Omdat we af en toe ook eens aan het milieu moeten 
denken, spelen we vandaag het enige echte afvalspel! Zondag

21
MAART

Zondag

28
FEBRUARI

Zondag

28
MAART

Vandaag spelen we een echte KSA-klassieker, namelijk een 
vuil spel! Doe dus zeker geen kleren aan die niet vuil mogen 
worden.



ZONDAG

4
APRIL

Zondag

11
APRIL

Zondag

25
APRIL

Er staat weer een vakantie voor de deur. Hierdoor is het 
vandaag geen KSA. Een prettige vakantie!

Jullie leiders zijn nog steeds aan het zoeken naar hun paas-
eieren, hierdoor kunnen ze er vandaag niet zijn om leiding 
te geven. Nog een weekje geen KSA

 Het is al lang geleden, maar vandaag is het eindelijk zover! 
Een dorpsspel! Hopelijk kennen jullie alle uithoeken van 
Tervuren want het zal nodig zijn!

Op de plaats rust! Geef acht! Dit zijn uitspraken die we 
vandaag zeker te horen gaan krijgen, want vandaag is het 
LEGERDAG!

Zondag

18
APRIL



Piepers

Lieve lieve piepertjes

We zijn begonnen aan het tweede deel van dit bijzondere KSA-jaar! Er 
moet gezegd worden dat we, ondanks de beperkingen door corona, er het 
allerbeste van hebben gemaakt! De motivatie waarmee jullie elke week naar 
de KSA kwamen om buiten te spelen stellen wij enorm op prijs. Sommige 
vergaderingen, zoals de sneeuwpret-activiteit van vorige week, zullen wij nog 
heel lang onthouden! Maar ook de keer dat we de modderige helling aan 
het musuem beklommen om spelletjes op te spelen zulleb we niet vergeten. 
We beloven (!) dat we dit minstens nog 1x dit KSA-jaar zullen doen! En voor 
de ouders, ja we zullen tijdens de vergadering een berichtje sturen om te 
vertellen dat er een paar plastic zakken in de auto klaar mogen liggen . 

Het tweede deel van het jaar zal er in begin wat anders uitzien. De groep zal 
vaak gesplitst moeten worden (als we met meer dan 10 leden zijn natuurlijk!). 
Wees niet getreurd, het wordt minstens even leuk!! Voor de kinderen die 
voor hun andere hobby kiezen, we nemen niemand iets kwalijk, we snappen 
de keuze en hopen jullie snel weer terug te zien!

Wat jullie kunnen verwachten van de tweede helft: nog meer leuke 
bosspelletjes waar jullie tactisch gaan moeten denken, veel ravotten in de 
modder, oriëntatie spelletjes waar we Tervuren gaan ontdekken en zo veel 
meer.. 

We kijken er alvast enorm naar uit! 

Nog een paar leuke weetjes om af te sluiten:

-Wist je dat alleen vrouwelijke muggen steken?

-Wist je dat als je een goudvis in een donkere kamer opsluit, hij wit wordt? 

-Wist je dat dat een varken fysiek niet in staat is om naar de lucht te kijken?



Zondag

7
MAART

Zondag

14
MAART

Vorige week hebben wij de prachtige stad Tervuren ontdekt, 
dus gaan we deze keer ons supertoffe stadspel spelen ! 
Yeehah ! Diegene die als beste alle plaatsjes van Tervuren 
kent zou een voordeel kunnen hebben...

Vandaag mogen jullie je sportschoenen aantrekken want we gaan 
op het sportveld de paralympische spelen naspelen.

Vandaag gaan we eens zien wat voor goede soldaten jullie 
wel niet zijn! Zorg voor goede camouflage kleren zodat jullie 
niet worden geraakt door de vijanden. Vandaag een mega 
coole spannende legervergadering.

Tussen de grote bomen van het park zullen wij een groot bosspel 
spelen. Haal alvast die vuile kleren maar uit de kast want het kan 
wel vuil gaan worden.

Zondag

21
MAART

zondag

28
FEBRUARI

Onze zotte 
Pieper plannen!

Zondag

14
FEBRUARI

Zondag

21
FEBRUARI

Deze zondag is het spijtig genoeg geen KSA door de 
krokusvakantie maar volgende week komen we terug samen.

Doe vandaag maar wielen onder je voeten want vandaag 
verloopt alles op wieltjes: steps,rolschaatsen,skateboard. Alles is 
goed zolang je maar op je wieltjes staat. 

Zondag

28
MAART

Met een bal of met een puck met veel trainen of geluk. We 
gaan deze zondag laten zien dat wij echte kampioenen zijn 
en spellen de bekende Ksa spellen.



Zondag

25
APRIL

 Beste Piepers en Pieperinnen, doe vandaag jullie 
sterkste helm en harnas aan, want vandaag gaan wij ons 
voorbereiden om de best mogelijke ridders te worden van 
Tervuren ! We beginnen de dag als knecht en eindigen als 
ervaren ridder.

Ik wil jullie iets vragen: Wat is de grootste schande in het 
leven?.... Een piraat zonder zijn schat natuurlijk! Vandaag gaan 
wij een superspannende schattentocht organiseren en de best 
verklede piraat heeft natuurlijk al een voordeel.

zondag

18
APRIL

ZONDAG

4
APRIL

Zondag

11
APRIL

Deze zondag is het weer geen KSA, maar we verwachten jullie 
volgende week terug met meer motivatie en energie dan ooit !

Deze zondag is het weer geen KSA, maar we verwachten jullie 
volgende week terug met meer motivatie en energie dan ooit !



Jongknapen

Beste Jongknaapjes, 

Wij hadden laatst een vreemde droom en het ging over jullie. We hadden 
afgesproken aan het HHC, zoals elke zondag. Maar vanaf hier werd het ongewoon, 
er landde 2 helikopters op het sportveld en jawel deze waren hier voor ons. We 
moesten ons wel eerst blinddoeken in de helikopters met ons sjaaltje (dat we elke 
week meenemen ;) ). Gelukkig was er net genoeg plaats in de helikopters, want 
iedereen had goed en op tijd laten weten, wie er kwam? We vlogen een eindje 
maar gelukkig hadden we een box mee en hadden we vette plaatjes opgezet. Na 
een twintig minuutjes vliegen, stonden we weer veilig met beide voeten op de 
grond. We mochten onze blinddoek afdoen en eerst herkende we niet direct waar 
we waren. Maar plots riep Elise dat we in China waren en toen zagen we het, de 
luchtvervuiling en de grote steden. 

Wat deden we eigenlijk in China? Toen herinnerde Bob het zich dat hij had een 
panzerkampfwagen (=Gepantserdstrijdvoertuig (=TANK)) op AliExpress besteld 
en de verzendingskosten waren nogal hoog. Hij had nu een deal gemaakt dat hij 
hem zelf kon komen ophalen. De tank kon wel niet mee terug met de helikopters. 
We moesten een roadtrip doen door heel Azië en Europa.  We vertrokken en 
kwamen eerst uit op een grote muur, weten jullie welke muur dit is? (antwoord 
1) De muur was zeer breed dus we vreesde ervoor dat we er niet rond konden, 
erdoor geraakten we ook niet, want hij was te dik. Gelukkig waren er schuppen 
bij de tank meegegeven en grieven we een tunnel onder de dikke muur. BTW: 
DIT IS EEN DROOM. Na toch wel enkele minuten graven zaten we eronder door. 
We reden verder en kwamen bij een grens aan. Deze grens was van Rusland en 
welke drank drinken ze graag in Rusland? (antwoord 2) Het was daar wel koud, 
maar veel Russen boden ons wel wat aan om te drinken zodat we warm bleven. 
We staken de grens over en kwamen terecht in Oekraïne. We reden langs de kust 
en het werd stilaan donker. Opeens was de zee helemaal zwart, over welke zee 
spreek ik? (antwoord 3) We reden verder en reden een nieuw land binnen, deze 
keer zonder paspoortcontrole. We waren nu in Slowakije, weten jullie van wat 



dit het geografische middelpunt is? (antwoord 4). Dit was een kleiner land 
dus hier reden we een pak rapper door. We waren nu in Tsjechië. Wat is er 
niet op de openbare weg van Tsjechië, A) Verkeersborden B) Fietspaden C) 
Verkeerslichten? (antwoord 5). We reden vlug door naar ons laatste land 
voor we in België aankwamen. DUITSLAND, welk festival vieren ze hier altijd 
in oktober? (antwoord 6) Hier herkenden ze onze panzerkampfwagen wel 
hoor. We reden door vlug verder door ons eigen land, het land van frietjes en 
chocolade. We kwamen uiteindelijk aan om 16u45 op zondag aan het HHC, ik 
vermoed dat dit een andere zondag was. Plots hoorde ik luid gering en ik wist 
niet van waar het kwam. Toen drong het tot me door, HET WAS ALLEMAAL 
EEN DROOM.

Groetjes jullie leiding xxx

Antwoord 1: Chinese muur    

Antwoord 2: Berkensap        

Antwoord 3: De zwarte zee    

Antwoord 4: Europa    

Antwoord 5: B    

Antwoord 6: Oktoberfest    



Onze zotte 
Jongknapen plannen!
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14
FEBRUARI

Zondag

21
FEBRUARI

Zondag

7
MAART

Zondag

14
MAART

De leiding is zo in de ban van de carnavalliedjes, dat het misschien 
wel goed is dat het vandaag GEEN KSA is...

 3de keer, goeie keer! Na twee keer tevergeefs hopen op sneeuw 
tijdens een vergadeering, zou je misschien denken dat het beste plan 
zou zijn om de hoop op sneeuw op te geven. Gelukkig doen wij niet 
mee aan goede plannen, dus: vandaag gaan we zeker en vast absoluut 
zonder fout keiveel plezier beleven in de sneeuw !!!

Aangezien we vorige week al dan niet een kei leuke 
sneeuwvergadering hebben gehouden, is het nu tijd voor een andere 
klassieker:  een kei cool bosspel!

In deze moeilijke tijden hebben vele beroepen het al wat drukker 
gehad. Dokters, verplegers, maar ook pakketbezorgers. Nu dachten wij: 
wat als we deze mensen nu eens een handje kunnen helpen? Daarom 
spelen we vandaag het grote pakketbezorgers-spel!

Een tegen allen, allen tegen een!...of hoe ging dat gezegde ook al 
weer? In ieder geval, bereid jullie voor op een 1 tegen allen!

Haal die camo outfit al maar boven, kijk alvast de laatste afleveringen 
van Bear Grylls, want vandaag houden we een survival-vergadering! Zondag

21
MAART

Zondag

28
FEBRUARI

Zondag

28
MAART

Vandaag gaan we, als de corona-situatie het toelaat, ons verdiepen in 
een wonderbaarlijk domein van de beeldende kunsten, met kritisch 
oog zullen we de humor van enkele hoogstaande kunstwerken 
beoordelen, in een zeer kunstzinnige kunstvergadering.



Zondag

25
APRIL

Vandaag gaan we een kei-leuk dorpspel spelen, een klassiek 
onderdeel van elk KSA-jaar.

Vorige week was een klassieker, maar van klassiekers heb je nooit 
genoeg. Daarom spelen we vandaag nog een paar ouderwetse 
maar super-plezante spelletjes, typisch aan de KSA.

zondag

18
APRIL

zondag

4
APRIL

Zondag

11
APRIL

Vandaag is het Pasen! Lotte en Elise zijn druk bezig met paaseitjes 
zoeken, Warre en Largo zijn druk bezig met het opeten van 
diezelfde eitjes, en Bob is een onderzoek gestart naar waarom 
paaseitjes juist zo lakker zijn. De leiding is zo druk bezig, dat ze 
vergeten een spel te maken voor vandaag. GEEN KSA dus :’( .

De leiding heeft vorige week zoveel paaseitjes gegeten dat ze 
nog steeds een beetje ziek zijn. Sorry, GEEN KSA VANDAAG.



Knapen

Heyyy lieve knapen! EINDELIJK!!! De KSA mag terug doorgaan voor 12+. Een 
paar maanden nam corona weer de overhand van de leuke activiteiten die wij 
voorzien hadden voor jullie, maar niet getreurd! Want de volgende maanden 
gaan wij ervoor zorgen dat we die verloren zondagen dubbel zo hard inhalen. 

We gaan dit natuurlijk wel nog steeds volgens de regels doen, met 
mondmasker, alcoholgel en de hele sandeboetiek, maar dat houdt ons zeker 
niet tegen om veel plezier te beleven!

Wij hebben er alvast veel zin in want eerlijk gezegd, we hebben het fameus 
gemist! Het gevoel om ’s ochtends wakker te worden en te weten dat we 
vandaag eindelijk weer onze vrienden gaan zien om daarna lekker gezellig 
samen een zo leuk mogelijk spel te verzinnen. 

Ook de voldoening die we krijgen wanneer we merken dat jullie, onze leden, 
veel plezier met het spel beleven en wanneer jullie met de volle motivatie 
deelnemen aan de spelletjes die wij met hart en ziel voor jullie in mekaar 
geflanst hebben. 

Corona heeft uiteraard vooral veel nadelen, maar corona heeft ons ook doen 
beseffen hoe hard we de KSA wel niet nodig hebben om ons uit te leven, onze 
vrienden te zien, maar vooral om met iedereen tezamen veel lol te beleven!

Daarom kijken we er meer dan ooit naar uit om jullie allemaal terug te zien!

Tot snel!

Jullie melige leiding



Onze zotte 
Knapen plannen!
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 GEEN KSA, krokusvakantie

SPORTDAG - Wie is de allersterkste en allesportievste knaap van ons 
allemaal?? Trek je sportiefste kleren aan en wees voorbereid om al 
jullie sportieve talenten te tonen!

BOSSPEL - We zijn terug van weggeweest!! Trek jullie vuile kleren aan 
en dan maken we er een old skool leuke zondag van

ALLES OP WIELTJES – Vandaag gaan we eens gezellig samen op 
avontuur en trekken we op fietstocht! Voor deze ZONIËNburcht gaan 
we de meest gekke paadjes van het ZONIËNwoud doorkruisen ;P

BORDSPEL - Vandaag brengen we een bekend bordspel tot leven... 
Welke dat exact is, blijft nog even geheim

CLUEDO Vandaag mogen jullie weer eens jullie enorme 
nieuwsgierigheid hun vrije gang laten gaan! Benieuwd wie de beste 
detective van onze groep is!  

Zondag

21
MAART

Zondag

28
FEBRUARI

Zondag

28
MAART

Vuil spel jawel, het is weer eens tijd voor een vuil spel! Uit ervaring 
weten we dat jullie niet terugdeinzen om goed vuil te worden! 
Daarom gaan we deze keer verder gaan tot we jullie niet eens meer 
herkennen!



Zondag

25
APRIL

Koken met den Gerbs. Vandaag kunnen jullie jullie 
kookkunsten eens laten zien aan ons kook team. Stiekem 
zijn we ook wel benieuwd hoe goed Gerben nu kan koken! 
Als het goed weer is, gaan we deze lekkere gerechten 
proberen bereiden met onze survivalskills!

Een tegen Allen,  ook al weten wij dat wij veruit sterker en 
beter zijn in alles, geven we jullie vandaag een kans om ons het 
tegendeel te bewijzen! 

zondag

18
APRIL

zondag

4
APRIL

Zondag

11
APRIL

GEEN KSA, start paasvakantie

GEEN KSA, paasvakantie



Jonghernieuwers

Na een lange examenperiode en een boycot van de overheid mogen we 
elkaar terug ontmoeten. Beter kiezen jullie voor ons als jullie enige hobby. 
We zullen jullie niet teleurstellen. We hebben lang kunnen bezinnen over 
aankomende activiteiten. Wees gewaarschuwd: we zijn nog meer sociaal 
beperkt geworden door deze lange periode van afzondering...

Wij zijn trouwens enorm benieuwd naar jullie kapperloze kapsels. Wij zijn 
alvast een episch nektapijt aan het kweken. Kom mee met ons de 90’ties 
vieren de komende zondagen.

Daarnaast zijn we ook nieuwsgierig naar jullie verhalen over 
lockdownfeestjes. Zijn jullie al bekeurd? ....... Goed zo, puik gedaan. (epische 
Dora referentie)



Onze zotte 
Jonghernieuwer plannen!
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GEEN KSA, krokusvakantie

Haal het dienstplicht uniform van je moeder of vader uit de kast 
en smeer je gezicht in met modder, want wij gaan sluipen. Extra 
camouflage is altijd handig.

Één, twee, drie, vier, vijf, zes, zeeeeeeeeven, zo gaat het goed, zo 
gaat het beter, alweer een kilometer. Vandaag gaan we oefenen voor 
de Joepie. We spreken ‘s ochtends af en komen pas ‘s avonds terug. 
Verdere info volgt. Zorg dat je botinnen al ingewandeld zijn!

Het is weer die tijd van het jaar, het is Kerstmis. Vandaag spelen het 
Sinterklaas vs. Kerstman spel. De person verkleed als Kerstman of 
Kerstvrouw krijgt een Henk de steen.

Wees voorbereid om de gevaarlijkste routes van Tervuren af te 
rijden met onze één-, twee-, drie- of vierwielers. Deze activiteit zal 
doorgaan op een zondag met goed weer, dus deze datum is onder 
voorbehoud. De firma dankt u voor uw begrip.

Dit is de enige zondag van het jaar dat je je GSM en 50.CAL sniper rifle 
mag meenemen naar de KSA. Gooi je moraal alvast in de vuilbak, want 
er kunnen KSA’ers sneuvelen. Zorg dat je Smartphone is opgeladen en je 
kan best al de jachtseizoen app downloaden.

Zondag

21
MAART

Zondag

28
FEBRUARI

Zondag

28
MAART

Dit is de laatste vergadering voor we op Joepie vertrekken. We zullen 
Joepie nog eens grondig overlopen en jullie aanleren hoe je een 
rugzak pakt. En nee, meer dan een extra paar kousen heb je niet 
nodig.



Zondag

25
APRIL

Ben jij Corona ook zo beu? Kom dan zeker deze zondag 
langs op onze Corona-uitscheld-meeting. Dit is de dag 
waarop we al onze frustraties van dit verdomde virus van 
ons af zullen schelden. (Disclaimer: we zullen enkel ethische 
verantwoorde scheldwoorden gebruiken.)

OH MY GOD, HET IS 25 APRIL. Vandaag wordt de Zuid-Koreanse 
voetballer, Yeo Hyo-Jin, 38 jaar. Dat vraagt om een feestje. Kom 
allemaal mee 25 april vieren.

zondag

18
APRIL

ZONDAG

4
APRIL

Zondag

11
APRIL

GEEN KSA, start paasvakantie

GEEN KSA, paasvakantie



Hernieuwers

Jow hernieuwers,
Allereerst: GEEN agenda, omdat corona een son of a b*tch is en zich amu-
seert met ons het leven k*t te maken verandert de agenda iets te vaak om 
het nog van nut te laten zijn. We houden jullie gwn op de hoogte via fb en 
messenger. Nu naar het wat leukere deel van de zonienburcht:
Alvast proficiat met de start van de verkoop van onze sokken, we zijn al goed 
op weg!! 
Omdat wij het echt oh zo leuk vinden om een tekstje te schrijven voor de zb 
die jullie waarschijnlijk/hopelijk toch ni gaan lezen hebben we er immens veel 
moeite in gestoken en geef ik jullie wat leuke weetjes uit mijn boeken tijdens 
de examens:

- Je nieren produceren ongeveer 180 liter urine per dag 
- Op je tachtigste zal je hart ongeveer een hoeveelheid bloed gelijk aan 80 
olympische zwembaden uitgepompt hebben
- Een vrouw die rookt heeft meer kans op een meisje bij de geboorte
- Een volledig uitgeklapte long heeft een oppervlak van gemiddeld 75 m2
- 2/3 van de embryo`s eindigen in een miskraam
- We zouden een embryo volledig genetisch kunnen veranderen om zo een 
`perfect` kind te verkrijgen, dit is echter illegaal.

Zo dit is het, we zien elkaar snel weer!
Gigi en Elco



Sneeuwpret
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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

Xanthe Godts
0470/96 85 09

Lore Kumps
0494/11 14 19

Gabriel Plissart
0470/33 65 85

Milan Berlemont
0470/60 93 55

Yannick Clauwers Bernard Delrue

Jasper Buysse Siemen Jorissen
Hernieuwer Hernieuwer

Hernieuwer Hernieuwer

Hernieuwer Hernieuwer
Robin De Smet
0495/14 05 99

Lotte WynantsLargo Herbosch
0499/72 27 31

Elise Hermans
0491/63 49 08

Warre Spegelaere



²v

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

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


