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Hey KSA’ers
Het werkjaar 2021-2022 gaat alweer van start. Dit jaar staat er voor jullie een
leidingsploeg van maar liefst 20 man klaar! Een nieuw werkjaar betekent ook een nieuwe
hoofdleidingsploeg. Dit jaar staat er een team van 3 hoofdleiders klaar voor al je vragen,
opmerkingen en tips en tricks. Het zijn Largo, Senne en Milan! Zij zullen dit jaar alles in goede
banen leiden en er samen met de leiding een zo tof mogelijk KSA jaar voor jullie van maken.
Als eerste activiteit van het jaar presenteren wij voor jullie onze supertoffe startdag
op 19 september waar jullie allemaal naar toe mogen komen met al jullie vriendjes en
vriendinnetjes. Uiteraard komen jullie allemaal in uniform, maar niet gevreesd, als je dit nog
niet hebt zal je een uniform kunnen passen op onze startdag. Dit jaar zullen we ook broodjes
verkopen vanaf 12u, het perfecte moment voor een leuke babbel met de ouders en om de
leidingsploegen al wat beter te leren kennen. Hierna is het dan tijd voor de leuke spelletjes
van onze startdag van 14u tot 17u. Hierna is er dan ook nog een kort momentje voorzien om
een pannekoek te eten en nog wat na te praten. Allemaal komen is dus de boodschap !
Op 16 oktober organiseren wij onze quiz waar jullie allemaal welkom zijn om in teams een
superleuke avond te beleven en wie weet winnen jullie wel de KSA-quiz van 2021! Er is een
supertoffe prijs voorzien voor de beste quizzers van de bende dus waag allemaal zeker jullie
kans!
Dan hebben we begin 2022 ook nog ons super lekkere eetfestijn. Dit zal doorgaan op 12
maart. Wij kijken er alvast naar uit om jullie te ontvangen en lekker eten aan te bieden.
Dat zijn onze grootste evenement voor het werkjaar 2021-2022, wij zijn alvast super
enthousiast en we hopen dat jullie dat ook allemaal zijn!
Jullie hoofdleiding en leiding!

Kalender

Startdag

Zondag

Na lange tijd zonder KSA is het eindelijk weer zover, we
mogen jullie allemaal verwelkomen op onze startdag!
Iedereen is welkom vanaf 12u voor heerlijke broodjes en
soep!
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SEPTEMBER

Groepsfeest

zaterdag

Onze jaarlijkse quiz is er weer! Aangezien we jullie
hersenen al meerdere jaren zonder genade getest
hebben, zijn we er zeker van dat dit jaar weer geweldig
zal worden.

16

OKTOBER

MAANDAG

VRIJDag

JULI

JULI

18 ~ 29

Kamp
Het hoogtepunt van het jaar! Wij kijken er alvast dubbel
zo hard naar uit en we zijn er zeker van dat jullie dit ook
denken!

Leeuwkes
Er was eens...
Een steen en die heette Eddy. Eddy was een speciale steen. Eddy had een opmerkelijke vorm. Hij leek op een aardappel. Alle andere stenen vonden hem
hierdoor raar. Je had Raymond de steen, die de vorm had van een tennisbal.
En je had ook Ludwig de steen, die leek op bruine pistolet met pompoenpitten. Raymond en Ludwig lachtten Eddy vaak uit met zijn vorm.
De reden dat Raymond en Ludwig lachtten met Eddy, is omdat er ooit een
boer Eddy heeft opgeraapt en mee naar huis heeft genomen. De boer dacht
dat Eddy een aardappel was en gooide hem ‘s avonds in een pot met kokend
heet water. De boer wilde Eddy de steen opeten, omdat hij dacht dat Eddy
een patat was. Gelukkig hebben stenen geen gevoel voor warmte en hebben
ze geen huid. Zo kon Eddy niet verbranden in de pot.
Na 20 minuutjes koken dacht de boer dat Eddy de steen gaar was. Hij goot
zijn patatten af en legde Eddy op een bord met pens en appelmoes. Bon
Apetit!
De boer pakte zijn vork en stak Eddy. *Krak* (Dit was niet het geluid van Eddy,
maar van de vork die brak). De boer had door hoe de vork aan de steel zat.
Dit was helemaal geen patat, maar een steen. Vol furie pakte hij Eddy vast en
gooide hem, pardoes, door het raam. *Kling, klang* Het raam lag aan diggelen en Eddy vloog door de lucht, over de Vlaamse Velden, helemaal tot in
de Waalse Velden. *Plons, blub, blub, blub* Gelukkig hoeven stenen niet te
ademen, want Eddy werd onder water meegesleurd in een kleine beek.
*Skkkrrrrttt* Eddy spoelde aan op een oever en keek in het rond. Hij zag alleen maar gras en een ietwat lelijke boom. Hij werd direct aangesproken door
Raymond en Ludwig. “Wie ben jij en wat brengt jou hier?” Eddy vertelde het
hele verhaal van zijn kidnapping door de boer. Hij was amper klaar met vertellen of Raymond en Ludwig schoten in de lach. “HAHAHA! Nu je het zegt, jij
lijkt echt op een patat!”, zei Raymond. “Eddy is een aardappelnaam!”, spotte
Ludwig.

Eddy was sip. Het was tijdens het wenen dat Eddy iets hoorde. “Geen zorgen
Eddy, Raymond en Ludwig zijn echte pestkoppen.” Eddy had nu pas door dat
het de boom was die sprak. Hij vroeg de naam van de boom. “Ik ben Germaine de Treurwilg, de droevigste boom van het bos”, zegt Germaine. Eddy
merkt op dat er geen bos is, maar dat ze alleen staat en zegt dit aan haar.
“Dat is net het probleem”, zegt Germaine, “Ik ben hier helemaal alleen.”
Nu hoorde Germaine de treurwilg 2 elegante vrouwenstemmen en 2 diepe
mannenstemmen. Ze keken om en zagen 4 schimmen in een blauw tenue in
de verte. De vier zagen er een beetje marginaal uit. Het viertal kwam dichter en Eddy en Germaine konden ze nu beter observeren. De linkse was een
vrouw en zag er heel klein uit, bijna kleutergrootte. Daarnaast liep de langste,
een man. Hij zag er uit als een lange slungel. Hij leek op een camionchauffeur.
De derde was de marginaalste van de drie. Er was iets mis met zijn kapsel. De
laatste was ook niet groot, maar toch iets groter dan de eerste. Misschien zat
ze al in de lagere school. Ze zag eruit als iemand met veel familie.
Germaine de Treurwilg haalde haar Canon D38 erbij en nam een foto. Deze
kan je hieronder zien staan.
Tips:
-Kom altijd in uniform: hemd en das
-Bij slecht weer best gepaste kledij aandoen
-Best altijd speelkleren aandoen en stevige schoenen
-Je mag al raden wie jullie leiders zijn op bovenstaande foto.

Onze zotte
Leeuwkes plannen!
Zondag
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SEPTEMBER

Het is eindelijk hier: onze startdag! De anciens weten al
wat hen te wachten staat. De nieuwelingen kunnen komen
ontdekken waar we over spreken...
Afspraak voor de activiteit is om 14h aan het HHC. Verdere
info volgt nog. Hou zeker onze Facebook in de gaten.

Deze zondag doen we iets speciaal. Jullie worden allemaal
op zondagvoormiddag in Duisburg verwacht op de jaarlijke
editie van ‘‘Weekend Van De Jeugd’’. Verdere info volgt nog.

Zondag

3

OKTOBER

GEEN KSA DEZE WEEK!

16

OKTOBER

26

SEPTEMBER

Kennismakingsspel: Na 2 drukke weken van zotte activiteiten, gaan we deze zondag de tijd nemen om elkaar beter te
leren kennen. Ken jij de namen van je vriendjes en vriendinnetjes al. Dat zullen we deze zondag testen.

Jullie leiding is in kostuum en met aktetas naar een
onbekende locatie getrokken. Dit weekend bespreken ze
alles wat we dit jaar gaan doen.

ZATERDAG

Zondag

Zondag

10

OKTOBER

Allemaal welkom op de beste quiz van het jaar, van
Tervuren, van KSA Tervuren,... Onze quiz gaat door op
zaterdag. Hierdoor geven we zondag geen leiding.
GEEN KSA OP ZONDAG DEZE WEEK!

Teletubbies spel:
Kennen jullie de Teletubbies? Dat is een serie van toen wij
nog zo klein als jullie waren. Ben je al benieuwd? Verkleed
komen als een Teletubbie of stofzuiger mag zeker.
Zondag

31

OKTOBER

zondag

24

OKTOBER

Tijdens de schoolvakanties is er geen KSA. Wij hervatten de
KSA activiteiten altijd het laatste weekend van de vakantie.
GEEN KSA DEZE WEEK!

Olympische Leeuwkes spelen
We herleven de Olympische Spelen van deze zomer door
ze na te spelen. Weten jullie nog dat de Belgen goud
hebben gehaald in het hockey? Sportief gekleed komen is
aangeraden.

zONDAG

7

NOVEMBER

Piepers

Lang geleden leefden de vier naties in vrede samen, maar alles veranderde
toen de vuurnatie aanviel.
Alleen de avatar meester van alle vier de elementen kon ze stoppen.
Maar toen de wereld hem het meest nodig had verdween hij…
Hij ging met zijn kipjes op het strand in Ibiza braden, na een lekker
kippenboutje met een koude fristi waren zijn kipjes toch maar wat te
gerimpeld.
Maar zo lui als hij was, kon hij niet zo veel meer. Toch besloot hij op pad te
gaan om in alle naties de allerbeste kipjes te vinden.
Besluiteloos ging hij ALLE kipjes meenemen. Natuurlijk, waren alle inwoners
van de verschillende naties jaloers op hem dat hij de kipjes zomaar meekreeg.
Want in onze wereld is een kipje hebben een ware prestatie. Wat hij niet wist,
was dat de verschillende naties samenwerkten om hun kipjes te beschermen.
Hoe dit verder afloopt, lezen jullie de volgende keer…
Op 19 september hebben de verschillende natiemeesters hun eerste
bijeenkomst. Hieronder stel ik ze jullie even voor:

Vuurmeester Lara
Heeft graag: MegaEnormSuperVeel tabasco
Lievelingseten: paella met veel scampi’s en natuurlijk ook tabasco

Aardmeester Guillaume
Heeft graag: Mensen die op blote voeten wandelen.
Lievelingseten: Rauwe rijst, “Is lekker hard”

Watermeester Jasper
Heeft graag: 1 Ijsbad per dag
Lievelingseten: Sushi met bubbletea

Luchtmeester Victor
Heeft graag: Stinkende scheetjes
Lievelingseten: Gebakken lucht

Onze zotte
Pieper plannen!
Zondag
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SEPTEMBER

De STARTDAG!!! Na een lange zomer zonder een kamp gaan wij
er voor zorgen dat dit jaar dubbel zo leuk wordt. Neem al jullie
vriendjes en vriendinnetjes mee om te laten zien hoe tof KSA is!

Dit weekend is het weekend van de jeugd, we gaan zondag iets
superleuk doen! Wat dat wordt blijft nog een grote verrassing!
Meer info volgt later nog.

zondag

3

OKTOBER

Zondag

26

SEPTEMBER

Vandaag gaan we een bosspel doen. Wat is een betere
manier om met alle avatar elementen kennis te maken dan
door een Bosspel. We gaan vandaag vooral kennis maken
met de modder. Dus trek zeker jullie vuilste kleren aan!

Vandaag jammer genoeg geen KSA :(. De leiding is namelijk op
leidersweekend.

ZONDAG

10

OKTOBER

ZATERDAG

16

Jammer genoeg geen KSA op zondag. Maar wel de
befaamde KSA quiz op zaterdag.

OKTOBER

Vandaag spelen we het GROTE eispel! We gaan dus een groot spel
spelen met eieren. Hoe dat spel gaat zullen jullie wel zien. Wat je
wel nu al mag weten is dat het supertof gaat worden!
Zondag

31

zondag

24

OKTOBER

Vandaag geen KSA. Geniet van jullie vakantie!

OKTOBER

Vandaag gaan we een kasactie doen. We moeten natuurlijk
genoeg centjes hebben zodat we nog leukere dingen kunnen
doen doorheen het jaar. Oefen dus alvast jullie verkooppraatjes.

ZONDAG

7

NOVEMBER

n
e
p
a
n
k
g
n
Jo

Lieveee Jongknapen,
Met het nieuwe schooljaar in zicht kunnen we ook weeral uitkijken naar een nieuw
KSA-jaar! We beginnen het jaar met een startvergadering waar jullie jullie nieuwe
leiding wat beter kunnen leren kennen, daarna volgt er natuurlijk nog het weekend
van de jeugd, onze enige echte KSA QUZ en nog super veel leuke zondagen waar wij
nu al naar uitkijken!
Nu jullie jongknapen zijn is het natuurlijk ook belangrijk om enkele KSA-skils onder
de knie te krijgen. Doorheen het jaar gaan we jullie leren hoe je je het beste kan
camoufleren, hoe je de beste kampen kan bouwen, hoe je een kampvuur maakt en
hoe je een tent opzet. Voor die laatste twee moeten we jammer genoeg nog even
wachten tot op kamp.
Over kamp gesproken, we zijn ondertussen nog maar 338 verwijderd van ons
volgende kamp. Onze aftelkalender hangt al op in onze kamer, die van jullie toch ook?
We gaan er dit jaar dan ook een dubbel zo leuk kamp van maken met dubbel zoveel
leuke activiteiten! We moeten natuurlijk de schade van dit jaar inhalen!
Nu zijn jullie waarschijnlijk wel benieuwd wie jullie nieuwe leiding is, we zullen
ons even voorstellen: als eerst hebben we Siemen en Warre, zij waren vorig jaar
Hernieuwer en hebben er super veel zin in om hun eerste jaar leiding aan jullie te
geven. Vervolgens hebben we Gerben, hij begint aan zijn 3de jaar leiding !Als laatste
hebben we de oudjes, Jul en Elise, zij beginnen ondertussen al aan hun 5de jaar
leiding.
Met zo een fantastische leiding ( en leden natuurlijk ;)) kan het niet anders dan een
spetterend jaar worden!
Wij kijken er alvast naar uit en hopen jullie zo snel mogelijk terug te zien!
Siemen, Warre, Gerben, Jul en Elise
P.S. vergeet zeker jullie hemd niet aan te doen tijdens de vergaderingen!
P.S.S Degene zonder hemd mogen een dansje doen ;)

Onze zotte
Jongknapen plannen!
Zondag
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SEPTEMBER

Startdag: EINDELIJK. Na een lange zomer wachten zonder kamp,
is het vandaag eindelijk weer KSA We zullen mooi weer bestellen
zodat we er een prachtige dag van kunnen maken. Verdere info volgt
nog, dus houd zeker de whatsapp in de gaten! :)

Weekend van de jeugd: Vandaag is het de eerste speciale KSAvergadering van het jaar! Zoals alle andere jaren zullen er
springkastelen worden klaargezet om hier super hard op te spelen!
Meer info volgt nog!
Zondag

3

OKTOBER

16

OKTOBER

31

Zondag

10

OKTOBER

Groepsfeest Quiz (geen KSA op zondag): Deze week is het onze super
toffe mega coole ksa-quiz!! Hierdoor is het deze zondag GEEN KSA,
maar zorg dat jullie er zaterdagavond zeker allemaal bij zijn om mee
te quizen! Tot dan!

Vandaag doen we de allereerste kasactie van het jaar! Hiermee
verdienen we centjes om allemaal leuke dingen doorheen het jaar te
kunnen doen, wat we verkopen blijft nog even een verrasing maar haal
je beste verkoopstechnieken al maar boven!
Zondag

26

SEPTEMBER

Vandaag een oerklassiek, maar geweldig leuk BOSSPEL. Onze eerste
echte vergadering is er om iedereen weer wat te laten proeven van
wat KSA echt is! Trek zeker kleren aan die vuil mogen worden, want je
weet maar nooit he ;)

Geen vergadering (leidersweekend): Jullie leiding is dit weekend
jammer genoeg aan het vergaderen voor de rest van het jaar in
te plannen, zodat jullie en zo leuk en fantastisch mogelijk KSA jaar
tegemoet gaan GEEN KSA dus vandaag, geniet van jullie zonnige
zondag :)
Zaterdag

Zondag

Zaterdag

24

OKTOBER

Vandaag is het halloween! De KSA gaat helaas niet door deze week.
Veel griezelplezier!

OKTOBER

Vandaag houden we een supertoffe fietskooktocht, we maken een
mooie fietstocht en koken onderweg samen met de hele groep. Verdere
info volgt nog dus houd zeker de Whatsapp in het oog en vergeet zeker
jullie fiets niet mee te nemen.

zondag

7

NOVEMBER

Knapen
Yoww knapen,
Daar gaan we weer, een nieuw KSA-jaar staat voor de deur. Voor de heel matige
afsluiter van vorig jaar (weet je nog :(), vliegen we er dit jaar meteen vollenbak in
zodat jullie vorig jaar rap zullen vergeten!
Een nieuw jaar, een nieuwe leidingsploeg. Maar wie zijn wij 4 eigenlijk??
Dat zullen jullie nu moeten uitzoeken aan de hand van deze raadsels.
Leider 1
Deze persoon draagt graag zwarte sokken. Zijn lievelingseten is pizza. Je kan hem een
beetje vergelijken met een pizza. Hij is veelzijdig, heel smaakvol en is geweldig op elk
moment van de dag, zelfs in de ochtend. Het is zijn eerste jaar leiding maar hij heeft
vorig jaar al 1 op de 2 weken geoefend bij de piepers. Hij zit ondertussen al 6 jaar in
de KSA.
Leider 2
Deze leider zingt al eens graag in de douche, hieronder vind je audiofragm…. . Mopje,
we zullen jullie oren sparen, we gaan jullie geen gratis concert geven hé ;). Zijn
lievelingseten is lasagne. Je zou hem wel eens kunnen vergelijken met deze gelaagde
lekkernij. Hij heeft heel veel laagjes, maar hij is op zijn best als je meteen gaat voor
het hele pakket. Dit wordt ondertussen zijn 3de jaar leiding en zit al een tiental jaar
in de KSA. Hij maakte zich in deze jaren bekend als een stille maar creatieve geest
binnen de leidingsgroep.
Leider 3
Als deze leider loopt is hij sneller als zijn eigen schaduw omdat de zon hem niet ziet
lopen. Zijn lievelingskleur is oranje, daarom noemen ze hem ook wel eens Willy
Wortel. Deze leider zal ook beginnen aan zijn 3de jaar leiding geven en zijn eerste jaar
als hoofdleider. Als verdere studies zal deze leider zich volledig richten op dogsitting.
Als jullie ooit eens een hondenoppas nodig hebt, geef me dan zeker een seintje via
dit nummer: +320000000.

Leider 4
Deze persoon zou je nooit als normaal inschatten, en als het liedje "99 luftballons"
opstaat, is er absoluut geen twijfel meer aan. Zijn favoriete maaltijd is rösti, en deze
keer is er absoluut geen absurde link te leggen met zijn persoonlijkheid. Jullie kennen
hem al van vorig jaar bij de jongknapen, waar hij zich bekend maakte, ongetwijfeld
ook om de vele aspecten van zijn persoonlijkheid, maar toch nog net iets meer om
zijn obsessie met het dragen van een helm. Hij begint dit jaar aan zijn 14de jaar KSA,
en zijn 3de jaar leiding.

Zo dit zijn de 4 super enthousiaste leiders die jullie ongetwijfeld een super tof jaar
zullen bezorgen. Tot op de startdag!

Onze zotte
Knapen plannen!
Zondag
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SEPTEMBER

Vandaag is het de allereerste keer KSA van het werkjaar 21-22. Met
onze traditionele startdag-spelletjes zullen we jullie voor de eerste een
toffe namiddag bezorgen!

Dit weekend is het het weekend van de jeugd. Hiervoor spelen een
knotsgek spel met alle jeugbewegingen uit Tervuren, als corona dit
toelaat natuurlijk. Zeker komen is de boodschap. Verdere in voor het
uur van afspraak volgt nog via de WhatApp groep.
Zondag

3

OKTOBER

16

OKTOBER

25

SEPTEMBER

De eerste normale vergadering van het jaar, we beginnen meteen met
een supercool bosspel. Trek zeker niet je beste kleren aan want er kan
wel eens gerollebold worden in het bos!

Om een hele hechte leidingsgroep te worden zijn alle leiders dit
weekend samen op leidersweekend. Waar we zullen vergaderen over
hoe we jullie jaar zo goed mogelijk organiseren en er een leuk jaar van
kunnen maken.
Zaterdag

Zaterdag

Zondag

10

OKTOBER

Dit weekend is het geen KSA, maar zaterdag organiseren wij onze
supercool quiz voor de ouders en iedereen die wilt komen. De
kinderen zijn ook zeker welkom om samen te spelen tijdens de quiz.
Meer info volgt via Facebook en Whatsapp.

Vandaag vuil spel, bereid je voor op een zelfgemaakt gerecht in je haar
en doe niet je beste kleren aan.

Zondag

24

OKTOBER

Zondag

31

OKTOBER

Vandaag is het halloween en de leiders zijn toch niet zo stoer als ze
zicht voordoen. Willy wortel en pizza zijn bang van de enge heksen en
lasagne en rösti hebben buikpijn van alle pompoensoep. Geniet van
jullie vakantie en tot volgende week!

Tijd om de kas te spijzen, vandaag doen we een kasactie om leuke
dingen te kopen tijdens het kamp en tijdens de vergaderingen.

Zondag

7

NOVEMBER
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Heyooo
Bon, we gaan hier ni rond de pot draaien, we weten allemaal dat jullie net
de allerbeste leidingsploeg in de KSA hebben gekregen. Wij weten natuurlijk
ook dat jullie de beste en tofste leden zijn. We gaan sowieso een knaljaar
tegemoet. Waarbij jullie alvast kunnen uitkijken naar een super tof weekend,
een knotsgekke 24u en sws nog een episch boitkeee. Weten jullie eigenlijk
al wie we zijn? ;) Het is voor ons alle drie de eerste keer da we aan een +12
groep leiding geven, ma we zijn allemaal super hyped om er het beste jaar
ooit van te maken. Even een paar belangrijke puntjes voor de goede werking
van het JHN-team: voor relatieadvies moet je bij Xanthe zijn, zij heeft al veel
ervaring (maar is dat iets goed?), Largo en Milan weten hier niks over :'(, maar
dat komt nog wel. Alhoewel ze niet veel weten over relaties, zijn ze wel een
goed luisterend oor voor alle problemen die er zich dit jaar zouden kunnen
voordoen.
Genoeg over ons gepraat, wij willen jullie leren kennen! Daarom gaan we op
de startvergadering een vriendschapsboekje laten rondgaan, waarin wij alles
te weten komen over jullie en jullie alles over ons. Het is belangrijk dat je
eerlijk bent, want deze weetjes/feitjes kunnen nog gebruikt worden in latere
activiteiten.
Omdat jullie nu allemaal JHN zijn, is het ook tijd om eens een messenger
aan te maken, aangezien wij hierin alle belangrijke communicatie zullen
melden. En een messenger zullen jullie later als leiding ook nodig hebben.
Ook is het belangrijk om elke keer jullie zoniënburcht te lezen want wij stellen
strikvragen, en als we merken dat je de ZB niet gelezen hebt, dan volgt er een
sanctie op kamp tijdens de doop, en geloof ons dat wil je niet ;)...

Om te controleren dat jullie de ZB wel echt lezen, gaan we een zelftelling
doen, maar niet met logische getallen...
Daan: 33,3, Jeanne: 95, Edouard: 107, Marie: 9, Andert: 2,718, Emmanuelle:
21, Juna: 69, Kato: 71, Loize: 19, Yara: 37, Leatitia: 1.

Voila dat is zo wat het belangrijkste tot nu toe, vanaf volgende ZB zullen wij
hier ons roddelkrantje van maken om jullie toch wat te entertainen als jullie
een lange week van ons weg zijn. Ga nu alvast maar dromen over het leukste
JHN jaar dat jullie ooit zullen hebben
Kusjes, jullie leiding

Onze zotte
Jonghernieuwer plannen!
Zondag

19

Na lang weg geweest te zijn, is het eindelijk weer KSA. En niet zomaar
een normale vergadering, maar de enige echte STARTVERGADERING.

SEPTEMBER

Dit weekend is het Weekend van de Jeugd in Tervuren. Dit houdt in
dat het zondag geen vergadering is, maar niet getreurd, we zullen dit
weekend zeker iets doen! Meer info volgt later nog.

Zaterdag

25

SEPTEMBER

Zondag

3

OKTOBER

Aangezien het al zo lang geleden is, en het een van de vaste waarde
is in alle ZB's, is het vandaag tijd voor het enige echte Tervuurs
dorpsspel. Gewoon afspraak van 14u-17u op zondag.

Jullie mega nice leiding is goed aant vergaderen en aant braden op
leidersweekend, daarom is het voor jullie vandaag HELAAS GEEN KSA.

Zondag

10

OKTOBER

Zaterdag

16

OKTOBER

Aangezien het vandaag groepsfeest is, en wij hierop als JHN kei hard
gaan cashen met een kasactie, is het zondag geen KSA. Wij houden
jullie zeker nog op de hoogte want mss worden jullie vrijdag ook al
verwacht om te komen helpen.

Haal jullie schraalste outfits maar al boven want vandaag is het
marginale sportvergadering. Degene me de marginaalste outfit krijgt
10 respectpunten! Degene met de meeste respectpunten op het einde
vant jaar krijgt een verassing! (pssst, ge kunt ook respectpunten verdienen door

Zondag

24

OKTOBER

massages te geven enz)

Zondag

31

Geen KSA door herfstvakantie!

OKTOBER

Trek jullie fancy speurneusjas maar aan want er is een moord gepleegd
in Tervuren. De lokale politie is blijkbaar niet capabel genoeg om het
zelf op te lossen dus hebben ze niemand minder dan jullie gevraagd
om de moord op te lossen.

Zondag
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NOVEMBER

Wie is wie ???
s

Leeuwke

Leeuwkes@ksatervuren.be

Elco Berlemont Lotte Wynants Willem Buysse Julie Simon
0477/59 00 86 0472/46 12 25 0473/34 74 32 0493/33 48 40

Piepers

Victor Hofman
0468/27 54 52

Guillaume Tack
0490/43 82 04

pen

Jongkna

Piepers@ksatervuren.be

Lara Geerts
0478/38 50 41

Jasper Buysse
0475/24 30 45

Jongknapen@ksatervuren.be

Jul Schoonejans Siemen Jorissen Warre Spegelaere Gerben Carlier Elise Hermans
0491/97 94 62
0468/31 39 55 0479/37 07 86 0491/97 33 34 0491/63 49 08

Knapen

Knapen@ksatervuren.be

Gabriel Plissart Yannick Clauwers Senne Spegelaere Robin De Smet
0470/33 65 85 0468/28 92 38
0475/21 87 44 0495/14 05 99

ers
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Jonghe

Jonghernieuwers@ksatervuren.be

Xanthe Godts Milan Berlemont Largo Herbosch
0470/96 85 09 0470/60 93 55 0499/72 27 31

iding
Hoofdle

al

Materia

web

Robin De Smet
Victor Hofman
Warre Spegelaere

Milan Berlemont
Largo Herbosch
Senne Spegelaere

Willem buysse
Milan Berlemont
Simen Jorissen

Hoofdleiding@ksatervuren.be

Web@ksatervuren.be

Materiaal@ksatervuren.be
Volg ons ook op instagram

tratie
Adminis

Overige

Proost
Lambert crooimans
scjtervuren@skynet.be
02/767.79.34

Gerben Willemans
financien@ksatervuren.be
0472/54.96.35

rcht

u
Zoniënb

Milan Berlemont
Largo Herbosch
Guillaume Tack

BE49 4345 1170 1171
www.ksatervuren.be
leiding@ksatervuren.be

