


Leeuwkes

Dag lieve leeuwkes, 
Een nieuwe zoniënburcht betekent natuurlijk ook een nieuw deeltje van het verhaal.

Even herhalen…

Milan zijn strooien huisje was omver geblazen door de wolven en werd bijna 
gevangen genomen, maar gelukkig was de stoere Senne er om Milan te redden en is 
hij toch kunnen ontsnappen. Ze liepen naar Senne zijn huisje, ze dachten deze kunnen 
ze niet kapot maken. 

De wolven waren extra woedend want hun aanval was mislukt… met een grommende 
maag gingen de wolven naar Senne zijn houten huisje op zoek. Ze klopte aan bij het 
houten huisje van Senne. Ze riepen luid ‘MAAK DE DEUR OPEN’! Senne was zo slim om 
niet open te doen. De wolven werden hierdoor nog kwader en riepen nog eens ‘DOE 
DE DEUR OPEN’, maar Senne en Milan bleven stil en opende deur niet. De wolven 
waren woest! ‘NU HEB JE HET ZELF GEZOCHT WE BLAZEN JE HUISJE OMVER’. Omdat 
het huis van hout was moesten ze wel heel hard blazen. Ze ademde heel diep in …… en 
bliezen heel hard uit. Jammer het was niet gelukt… Senne riep luid ‘STOMME WOLVEN 
HET LUKT JULLIE NOOIT’  Ze probeerde het nog eens, ze bliezen heel hard in… en 
bliezen het uit. Het houten huis was helemaal omver geblazen… Senne en Milan 
dachten dat ze de wolven wel aankonden. Maar toen zagen ze dat er twee wolven 
waren en liepen ze bang weg. Na een lange looptocht hadden ze dorst en klopten ze 
aan bij het huisje van Lore. Maar er deed niemand open en ze kregen schrik want ze 
hoorden de wolven al van ver afkomen… Milan en Senne klopten nog harder op de 
deur en riepen luid ‘HELP HELP HELP’… Milan en Senne werden heel bang ze hoorden 
de wolven steeds dichter en dichter komen en bleven kloppen op het huisje van Lore… 

Zou Lore de deur opendoen voor Senne en Milan of liet ze de zielige Senne en Milan 
aan hun lot over… dat kom je in de laatste zoniënburcht te weten. 



Onze zotte 
Leeuwkes plannen!
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Na al die regen en dat koude weer van de laatste maanden. Komt de zomer 
en het mooie weer er weer aan. Dat doet ons maar aan 1 ding denken… 
kunnen jullie het al raden…? Waterspelletjes natuurlijk! Vergeet dus zeker 
geen handdoek en extra kledij. Je mag ook altijd je favoriete waterspeeltjes 
van thuis meenemen. 

Trek vandaag je beste schudkleren aan want je gaat je goed moeten 
kunnen camoufleren. Vandaag spelen we een echte klassieker… 
STRATEGO!!! 

Kamp komt er alweer bijna aan, wat gaat de tijd toch snel. Vandaag gaan 
we eens testen hoe goed jullie kunnen samenwerken als team. We houden 
een big brother vergadering. 

Zijn Milan en Senne opgegeten door de wolven of heeft Lore eindelijk de 
deur opengedaan…? Dat weten we nog niet maar vandaag is het GEEN KSA. 

Senne, Milan, Lore en de wolven moeten vandaag hard blokken want ze 
hebben examens vandaag is het dus ook GEEN KSA. 
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We beloven het, vandaag is het de laatste keer dat we het slechte nieuws 
moeten aankondigen… jammer genoeg is het deze week ook GEEN KSA. :( 
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Voor sommige van jullie is het de 1ste keer dat jullie op kamp vertrekken, 
super spannend! Vandaag geven we je al een voorproefje en wat uitleg 
over hoe geweldig het gaat zijn!!
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Omdat Lore de deur niet wilt opendoen voor Milan en Senne hebben ze 
geen vergadering kunnen voorbereiden ... vandaag is het GEEN KSA.



Piepers

Heyhoy allerliefste piepersss,

Hier zijn we dan alweer aangekomen bij onze LAATSTE Zoniënburcht voor het kamp…. 
Wat is het jaar weer ontzettend snel gegaan seg!

Ondanks dat er omwille van de coronacrisis veel vergaderingen in het water gevallen 
zijn en het soms iets moeilijker was om alles georganiseerd te krijgen, hebben we tot 
nu toe toch al een heel fijn jaar gehad.

MAAARRR….

Het jaar is nog niet gedaan!!!! 

We gaan er nog een dikke maand het beste van maken voordat we met z’n allen 
gezellig weer op kamp vertrekken. 

Het is dus tijd om de dike skijassen terug op te bergen in de kast en volgende 
vergaderingen plaats te maken voor de kei coole zwembroek en bikini, want stiekem 
hopen we om nog een kei cool watergevecht te kunnen doen! 

Ook gaan we nog proberen om een kasactie te organiseren, helemaal coronaproof 
weliswaar. Op die manier kunnen wij voor een coole verrassing voor jullie zorgen op 
kamp!

Je hoort het wel al, de leiding is al helemaal aan het wegdromen als we het 
woordje kamp nog maar horen! 11 dagen gekke activiteiten doen met toch wel de 
ALLERLEUKSTE piepers, wie wil dat nu toch niet he?!

Voor degenen die nog niet overtuigd zijn om mee te gaan op kamp, zullen we 
hieronder nog even noteren wat je toch zou missen als je er niet bij zou kunnen zijn :

Jul die over elke pieper wel een liedje kan zingen op zijn mini-gitaar.

Aaron en zijn gekke dancemoves die niemand zou willen missen.

De kookouders en hun OOOOVERHEERLIJKE spaghetti.

Het groot kampvuur waarop we allemaal lekker dicht bij elkaar kruipen en met z’n 



Onze zotte 
Pieper plannen!

Zondag

2
Mei

 Als alles volgens plan verloopt doen we vandaag onze kasactie, oefen jullie 
verkoopspraatjes dus zeker nog maar eens voor de spiegel want deze zullen 
jullie vandaag hard nodig hebben.

Vandaag spelen we het laatste bosspel van het jaar, trek jullie camouflage 
kleren dus maar voor een laatste keer uit de kast en verkleed jullie maar zo 
goed mogelijk!

Hebben jullie dat weer gezien buiten?!? Dit vraagt gewoon achter een kei-
grote leiding tegen de leden watergevecht. Neem dus zeker jullie snorkel 
en handdoeken maar mee want het zal zeker en vast een natte namiddag 
worden.

Helaas pindakaas is jullie leiding nog steeds aan het studeren en is het 
vandaag dus ook GEEN KSA.

Ook deze week is het GEEN KSA, de boeken worden stilaan winnaars en de 
leiders worden roemloos verslagen. Wij willen terug KSA!

Zondag

9
Mei

Zondag

16
Mei

Zondag

23
Mei

Zondag

30
Mei

Zondag

6
Juni

Deze week is er ook GEEN KSA.

MAAAAAR er is licht aan het einde van de tunnel! We varen met onze boot 
vol examenkennis terug naar het echte KSA-land. Tot volgende week!
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Enorm blij, maar teleurgesteld tegelijk. Het is weer KSA, joepie!! Maar 
jammer genoeg is dit voor de allerlaatste keer dit jaar voor we vertrekken 
op ons prachtig avontuur in de Ardennen!

Het is KAMPVERGADERING
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Jullie leiding is zwaar aan het studeren en daarom is het vandaag dus GEEN 
KSA.



Jongknapen

De legenDe van De Kip-curry

Er was eens lang, lang geleden, hier ver, ver vandaan een epische zoektocht die de 
basis zou vormen van vele grootse legendes. Het was de moeizame tocht van de 
wispelturige wortel, het behendige bouillonblokje (kippensmaak), en de arrogante 
ajuin, die dwars door de wilde vlaktes van de industriële keuken. Ze waren echter niet 
alleen: ze werden in hun tocht gevolgd door een groep van rechtvaardige rijstkorrels.

Ze waren echter niet zomaar op tocht: de tocht door de keuken-vlaktes was immers 
zeer gevaarlijk. Ze waren op een missie. Een missie om het hart van het charmante 
currypoeder te veroveren. Voor haar, wouden ze alle gevaren van de keuken 
trotseren. 

En zo gezegd, zo gedaan. De drie concurrenten gingen op pad, elk met een delegatie 
van rechtvaardige rijstkorrels. Na even te stappen kwam wispelturige wortel bij een 
kruispunt. “We gaan naar links, of nee, naar rechts!” riep wispelturige wortel uit. 
Maar eens op het pad, zwaaide er plots een mes over de vlakte! “Bukken, of nee, 
springen!”, riep wispelturige wortel uit. Jammer genoeg sprong hij net niet hoog 
genoeg, en werd hij meedogenloos in stukken gesneden.

Iets verderop liep arrogante ajuin. Hij lachte “HAHAHA, die wortel werd zomaar in 
stukjes gekapt! Als ik wordt opengesneden, laat ik een chemische molecule vrij, 
genaamd propaanthial-S-oxide! Als deze stof in iemands ogen terechtkomt, zal deze 
beginnen tranen, waardoor niemand mij zal durven opensnijden!!!” De arrogante 
ajuin had echter de ervaring van de chef in de keuken onderschat. De chef was 
namelijk al gewend geraakt aan propaanthial-S-oxide, waardoor hij niet meer moest 
tranen. Gevolg: ook arrogante ajuin werd in de pan gehakt.



Behendig bouillonblokje was echter slimmer: hij zig-zagde voorbij het mes van 
de chefkok om zo bij de volgende hindernis aan te komen: de grote meren van 
het kokende water, waar de resten van wispelturige wortel en arrogante ajuin in 
ronddreven . Maar ook hier wist behendig bouillonblokje wat te doen: hij riep de 
rechtvaardige rijstkorrels bijeen, en maakte met hen een levende brug over het 
kolkende, kokende en stomende water. Hij schrede over de brug, en kon niet geloven 
wie hij daar zag: het was charmante currypoeder! Hij nam haar bij het deksel, en 
samen liepen ze vrolijk terug over de brug, richting thuis. Maar dat is wanneer 
het noodlot toeslag: de rechtvaardig rijstkorrels hielden het gewicht van behendig 
bouillonblokje en charmante currypoeder niet meer uit, en met zen allen stortten ze 
de dieperik in.

einDe
Onze helden uit te legenden zijn ondertussen reeds lang vergaan. Maar hetgeen 
ze de mensheid hebben gegeven door hun opoffering, zal de eenzame man in het 
restaurant nooit vergeten.
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Vandaag heeft Largo een super-origineel-nooit-eerder-gezien spel 
voorbereidt! Wat is het? Vraag het niet aan mij, ik begrijp er nog helemaal 
niets van! Maar ik weet wel dat het een knaller gaat worden!

Ook al weet Bear-Grylls alles over survival, soms komen de corona-
maatregelen in de weg te staan van zijn avonturen, net zoals dat bij ons het 
geval was. Daarom volgen we een van zijn moto’s : geef nooit op! Wij gaan 
de survival vergadering van in maart gewoon nu doen! 

O, laat de zon in je hart, want hopelijk wordt het vandaag warm! Dat klopt, 
vandaag spelen we waterspelletjes!

NOG MEER PAPIEREN! We proberen zoveel mogelijk gedaan te krijgen, maar 
tijd is niet aan onze zijde… Sorry, maar ook vandaag is het GEEN KSA….

Ach, al die examens, waar zijn ze toch goed voor? Vragen wij ons 
momenteel waarschijnlijk af. We hopen dat al dat studeren snel zal 
eindigen, maar daar lijkt het momenteel niet op… ook vandaag GEEN KSA.
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GEEN KSA…“Jaja, al die examens, maar wat studeren jullie dan zoveel?” 
horen wij jullie al vragen. Wel, eigenlijk is het heel simpel: Bob berekent 
hoeveel kangoeroes er op een brug kunnen staan zonder dat-ie breekt, 
Elise moet begrijpen waarom mensen pijn hebben als ze van de trappen 
vallen, en deze pijn dan ook kunnen doen verdwijnen, Largo en Warre 
verdiepen zich in elektromotoren om zo een koekjes-loopband te maken 
en Lotte moet kunnen uitleggen waarom je zeep moet gebruiken als je 
handen vettig zijn na het eten van koekjes!

Zondag

13
Juni

Zoals elk jaar eindigen we met een kei-plezante 3 uur, de enige echte 
kampvergadering!
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Oei,oei, papieren! Overall papieren en boeken, de leiding kan er even niet 
aan uit. Wij hebben examens, en kunnen dus helaas GEEN KSA voorzien 





Knapen

Hey lieve Knapen, 

We zijn alweer bijna aan het einde  gekomen van een woelig jaar. Het was een jaar 
dat nog nooit iemand heeft meegemaakt, en dat voor niemand gemakkelijk was. Wij 
hebben geprobeerd om er toch een zo leuk mogelijke tijd van te maken. Gelukkig 
hebben we nog een paar vergadering en een spetterend kamp voor de boeg. 

Jullie hebben het afgelopen jaar al bewezen dat jullie heel veel houden van babbelen 
en roddelen over allerlei dingen. Ook toonden jullie ons dat een graffiti bus echte 
kunstenaars in jullie naar boven brengt. Wat echter wel nog mist zijn de kamp 
skills die een echte Knaap nodig heeft, maar geen zorgen die zullen we jullie deze  
komende weken nog wel leren. Wij kijken allesinds uit om het jaar mooi af te sluiten. 
Om jullie voor te bereiden op enkele spelletjes van de komende weken, hebben we 
hier 3 raadsels voor jullie. De antwoorden hiervan zullen goed van pas komen, dus 
laat jullie hersenen maar eens goed draaien…  

  Je bent verdwaald in het bos. Gelukkig vind je een oude hut, waarin je kunt  
 overnachten. De hut heeft geen verwarming of verlichting, maar er is wel  
 een kaars, een olielamp, een houtkachel en een luciferdoosje. Je maakt het  
 doosje open en er blijkt maar één lucifer in te zitten. Wat steek je als eerste  
 aan?

 Hoe kun je een bal zo gooien dat hij vanzelf bij je terugkomt? De bal zit  
 nergens aan vast, stuitert nergens tegenaan en er is niemand anders in de  
 buurt.

 Hondje Snuf zit met een touw aan een boom vast. Het touw is drie meter  
 lang. Snuf wil naar zijn bakje voer, dat vijf meter verderop staat. Dus loopt  
 Snuf ernaartoe en begint te eten. Hoe is hem dat gelukt? Er zijn geen   
 trucs: het touw blijft heel en vastgeknoopt en de boom is niet verbogen of  
 omgehakt, et cetera.

Hopelijk kunnen jullie raden wat de 3 antwoorden zijn op deze raadsels. 

Liefs xxx

jullie leiding
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Vandaag spelen we een spel in onze geliefde stad Brussel. Hier gaan jullie 
zelf op zoek naar de mooiste en bekendste plekjes van de hoofdstad van 
Europa.

De leiding onderwerpt zich aan jullie. Vandaag mogen jullie zelf een spel 
verzinnen! Deze keer verwachten we wel dat jullie hier op voorhand aan 
beginnen.

Vandaag gaan jullie strijden om te bewijzen wie de meest volwaardige 
knaap onder jullie is. Door zowel intelligentie, attentie, behendigheid als 
sluwheid te gebruiken kunnen jullie proberen de leiding in de val te nemen 
en de hoofdprijs te grazen.

Geen KSA

Geen KSA
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Vandaag gaan we jullie survival skills op de proef stellen en indien nodig 
bijschaven. Een vuurtje maken, balken aan elkaar sjorren, de snelste zijn in 
raadsel oplossen… Klinkt als muziek in de oren? Dan kan dit vandaag goed 
van pas komen...
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Geen KSA



Jonghernieuwers

Howdy beste yunghernieuwers,

Dit is de laatste editie van jullie favoriet boekje van het jaar. Er komt nog 
een kampzoniëmburgt maar dat telt niet echt. Dit moet je zeker bewaren, 
over enkele jaren wanneer willemmaister en vicky vickstar opa’s zijn gaat 
dit boekje veel barkies waard zijn. En dan kan je gaan cashen en weer geld 
weggooien aan wat dan ook. Het zijn nog weinig vergaderingen maar dat 
houd de lol niet weg dat we als een dikke gangstersquad nog kunnen chillen 
en leeuwkes plagen “niks zeggen”;).

Aangezien we bijna zeker zijn dat niemand dit leest is de opdracht om 
iedereen een bijnaam te geven. Als je iedereen een goeie bijnaam kan geven 
dan krijg je iets speciaals op kamp. Je moet een naam fixen voor;

Daan

Andert

Jeanne 

Juna 

Louisé

Julie 

Willem 

Victor

De frima dankt u voor u samenwerking,

Houdoe
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Gezien de huidige weersomstandigheden zijn we genoodzaakt wat 
gezelschapspelletjes te spelen. Denk alvast na of je een Monopoly-persoon 
bent of een Risk-persoon.

Kalm aan vandaag. We zijn allemaal onze roes nog aan het uitslapen 
van ons horeca bezoek van gisteren. Laat ons lekker genieten van een 
welverdiende Welnessvergadering.

Jullie hebben dit jaar niet moeten afwassen op het eetfestijn. Aangezien 
we deze topervaring niet willen laten verloren gaan, gaan we vandaag 3h 
lang afwassen. Hoe er rekening mee dat je handen nog 4 dagen verrimpeld 
kunnen zijn.
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Kampvergadering:

We zullen vandaag de laatste hand leggen aan onze bouwplannen voor het 
kot, wat trainingsoefeningen doen om onze sjor-spieren te optimaliseren 
en een estafette doen met kampkoffers. Een gewaarschuwd vrouw/man is 
er 2 waard.

Zondag

20
Juni

Geen KSA
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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
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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

Hoofdleiding@ksatervuren.be

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

Zoniënburcht


