Leeuwkes

Wat voorafging: Eddy de steen werd door een boer fout gezien als een patat. De
boer wou hem opeten, maar besefte plots dat hij een steen was. Boos gooide hij
Eddy naar buiten waardoor hij in een beek viel. Daar kwam hij Ludwig, Raymond en
Germaine tegen. Terwijl hij hun een beetje was aan het leren kennen, zagen ze plots
vier blauwe schimmen in de verte....

DEEL 2

Eddy en Germaine werden snel stil omdat ze niet ontdekt wouden worden door de
4 rare wezens. Maar het leek alsof de wezens recht hun kant op gingen! In paniek
probeerde Eddy de steen zich zo klein mogelijk te maken, maar dit kon niet omdat hij
een steen was! De wezens bleven maar dichterbij komen een plots zeiden ze: Ik denk
dat het geluid hier vandaan kwam! Eddy bleef zo stil als hij kon, maar plots hoorde
hij naast zich iemand luid terugroepen naar de wezens.. Het was natuurlijk Germaine
de treurwilg... JOEHOEE WE ZIJN HIERRR zei Germaine. De wezens verschoten zich
rot, maar kwamen langzaamaan toch dichterbij.. Wie is daar? Vroegen ze. Germaine
gaf opnieuw antwoord en zei dat ze de eenzame boom was die daar stond. De
vier wezens konden het bijna niet geloven, een boom die kon praten! Ben jij hier
helemaal alleen? Vroegen de vier. Opeens hoorde Eddy een andere stem van heel
dicht naast hem komen, het was Ludwig: NEE JOH, KIJK IS NAAR BENEDEN LANGE
SLUNGELS!! Een beetje verbaasd keken ze naar beneden en zagen ze daar 3 stenen.
En wat zijn jullie namen dan wel? Vroeg een van de vier. Ludwig antwoordde meteen:
Ik ben Ludwig en dat is Raymond en die patat daar dat is Eddy. En ik ben Germaine,
wat zijn jullie namen? Riep Germaine. Wij zijn de leiding van de allerleukste groep
ter wereld, DE LEEUWKES! Onze namen zijn Julie, Willem, Lotte en Elco. Zei een van
de vier. Plots kreeg Eddy een idee, misschien konden deze rare blauwe wezens hem
misschien wel naar ergens anders brengen, weg van die gemene Ludwig en Raymond
en die rare Germaine. Voor dat hij het goed en wel besefte floepte het idee uit zijn
mond....

Onze zotte
Leeuwkes plannen!
Zondag

14

Vandaag gaan we allemaal buitenspelletjes spelen! Doe je
vuilste kleren al maar aan, want we gaan het bos in!

NOVEMBER

Kleed je vandaag in als een super stoere piraat, want
vandaag gaan we op zoek naar de grote KSA SCHAT!!

Zondag

21

NOVEMBER

Zondag

28

NOVEMBER

Vandaag krijgen jullie leiding van een heel speciale bende,
een bende waar jullie waarschijnlijk wel al eens van gehoord
hebben... DE JONGHERNIEUWERS! Zij gaan samen met jullie
super coole spelletjes spelen dus zorg dat je er bij bent!

De ALLERLEUKSTE DAG van het jaar is bijna weer in het
land!! Op 6 december komt de Sint met zijn pieten en als
voorbereiding hierop gaan we al eens een bezoekje houden
bij hun! VERDERE INFO VOLGT NOG!

Zondag

12

DECEMBER

Zondag

5

DECEMBER

Nu dat sinterklaas weer achter de rug is betekent dit dat het
weer bijna kerstmis is!! Om dit te vieren heb je natuurlijk
een gigantische kerstboom nodig! Maar waar haal je zo een
ding?? Toevallig verkopen wij op deze zondag kerstbomen
met de KSA!! (reserveren kan t.e.m. 5 dec)
VANDAAG GEEN KSA!!

Kerst is de periode van feesten en plezier maken en dit
moet natuurlijk ook gebeuren bij de Leeuwkes! Doe
allemaal maar jullie leukste en grappigste kerstkleren
aan want vanavond gaan we er een fantastisch feest
van maken!!VERDERE INFO VOLGT NOG! GEEN KSA OP
ZONDAG, MAAR OP VRIJDAG!!
Zondag

26

DECEMBER

vrijdag

17

DECEMBER

Na al dat gefeest moeten we allemaal een beetje
uitrusten, geniet nog van de laatste kerstfeestjes met
de vriendjes en de familie!
VANDAAG GEEN KSA!!

ZONDAG

2

JANUARI

JOEPIE HET NIEUWE JAAR IS HIERR!!!! Laten we er het
allerbeste jaar ooit van maken! Om dit geweldige jaar te
starten moeten jullie leiders toch eerst nog even uitrusten
en miscchien jullie ook wel alhoewel ik daar mijn twijfels bij
heb ;)
VANDAAG GEEN KSA!!

Drie koningen, drie koningen, geef mij een nieuwe hoed..
Zoals je wel al kan horen gaan we vandaag 3 koningen
vieren!

Zondag

16
JANUARI

30
JANUARI

9

JANUARI

BRR Wat is het koud buiten! Zo koud zelf dat we vandaag
lekker warm binnen gaan zitten met een warme chocomelk
en een leuke film!

Vandaag mag je je dikke winterjas en handschoenen
thuislaten, want we gaan allemaal binnenspelletjes spelen!!
Oefen al maar wat thuis met de vloer is lava, dat zal er
namelijk zeker bijhoren!

Zondag

Zondag

Zondag

23
JANUARI

WOW ER IS ZOT VEEL SNEEUW BUITEN! Daar gaan we zeker
en vast gebruik van maken door kei leuke sneeuwspelletjes
te spelen! Neem zeker warme kleren mee en je allercoolste
slee!

Vandaag is het vriendjesdag! Op deze dag mag je al je
vriendjes van op school, op de hobby of waar dan ook
meepakken naar de KSA! Met hoe meer zielen, hoe meer
vreugd!

Zondag

6

FEBRUARI

Piepers

Jongknapen

Dag beste vrienden en vriendinnen!
Zoals jullie wellicht al gemerkt hebben aan de gemiddelde temperatuurdaling de laatste
weken komt het winterseizoen eraan! Dit betekent natuurlijk tal van leuke feestdagen en
we hopen toch ook een klein beetje op een dikke laag sneeuw dit jaar. Natuurlijk heeft elke
periode zijn voor en nadelen. Gelukkig heeft deze periode maar 1 groot nadeel, En dat is
natuurlijk dat het door al deze speciale feestdagen en gebeurtenissen een aantal keer geen
ksa zal zijn! Super mega jammer natuurlijk dus ik zal maar snel beginnen met de voordelen op
te sommen.
Numero uno: Deze periode kunnen jullie allemaal een ongelooflijk mooie kerstboom van de
KSA in jullie living zetten
Nummer twee: Bijkomend bij het vorige voordeel (geen zorgen dit is maar een klein detail)
hebben de feestdag-uitvinders ook kerst uitgevonden natuurlijk! anders zou zo een boom
zetten maar stom zijn natuurlijk. Dit betekent ook dat het super gezellig kerstfeestje eraan
komt, be prepared!
number three: Dit voordeel weten we niet zeker natuurlijk maar met een beetje geluk kunnen
wij gaan sleeën een van de komende vergaderingen, hopen dat de Belgische weergoden het
ons gunnen!
numéro quatre: We kunnen sneeuwballen in Warre zijn gezicht gooien, yay!
en tot slot nummer vijf: na al die sneeuwballen in Warre zijn gezicht kunnen we ze allemaal
teruggooien naar Simen, nu al zin in!
Bonusvoordeel nummer 6: als we allemaal vol sneeuw hangen kunnen we achteraf terug
opwarmen met ne warme choco.
Zo, We kunnen natuurlijk blijven en blijven voordelen opsommen over deze leuke periode,
maar ik stel toch voor dat we gewoon eens allemaal samen uittesten hoe leuk die periode
wel niet is! Elke week testen we een ander deel uit. Hieronder hebben we alvast een lijst
gemaakt wat we elke week zullen uitproberen zodat jullie al jullie opzoekwerk goed kunnen
voorbereiden! Neem dus maar al eens een kijkje in de planning en we zien jullie dan!
Wij hebben er al zin in, jullie lieve superleuke leiding. Jul, Simen, Gerben, Elise, Warre

Onze zotte
Jongknapen plannen!
Zondag

14

Om de supercoole activiteiten van de komende maanden nog toffer
te kunnen maken houden we vandaag een kasactie!

NOVEMBER

Vandaag is het zo ver! Eindelijk mogen jullie jullie kleren aantrekken
die nu nog proper zijn en die dit na de vergadering niet meer zullen
zijn. Het is vandaag VUILspel, wees klaar!

Zondag

21

NOVEMBER

Zondag

28

Vandaag krijgen jullie leiding van de jonghernieuwers. Wat we precies
gaan doen blijft een verrassing, dat zullen zij jullie zelf vertellen.

NOVEMBER

Vandaag worden we echte chefs. Neem jullie koksmuts en beste
kookkunsten maar mee, want vandaag maken we de lekkerste
dessertjes en gerechten klaar. Smullen maar! Hmmmmmmmm

Zondag

5

DECEMBER

Zondag

12

Vandaag is het helaas geen Ksa. Wel kunnen jullie allemaal jullie
kerstboom komen ophalen en alvast beginnen met ze van top tot
teen te versieren, veel plezier!

DECEMBER

Vandaag vieren we met zen allen gezellig kerst! Deze vergadering zal
niet op de gewone zondagnamiddag zijn, maar op een gezellige avond!
Verdere communicatie volgt nog in de whatsapp maar oefen je kadokoop-skils almaar!
Zondag

26

DECEMBER

VRIJDAG

17

DECEMBER

Of jullie nu op vakantie gaan, met de familie samenzitten of aan
het spelen zijn in de sneeuw, mogen jullie verdienen van jullie
welverdiende kerstvakantie! Vandaag GEEN KSA.

ZONDAG

2

Die vakantie blijft maar duren, deze week weer GEEN KSA!

JANUARI

Vandaag is het driekoningen, dus we spelen het
SuperDüperMegaUltraGigagantisch coole driekoningenspel. Zet
je kroon al maar op, breng je wierook, mirre of goud mee en volg
de ster!

zondag

16

Zondag

9

JANUARI

Vandaag organiseren we onze eigen Olympische
winterspelen. Trek sportieve, maar zeker ook warme, kleren
aan en onthoud goed: meedoen is belangrijker dan winnen!

JANUARI

CHALLENGE vergadering! Vandaag krijgen jullie van ons allemaal
verschillende challenges die jullie tegen het einde van de
vergadering moeten voltooien. Als jullie dit lukt, krijgen jullie een
leuke verassing.
Zondag

30
JANUARI

Zondag

23
JANUARI

Vandaag houden we een sneeuwvergadering.
Sneeuwballengevechten houden, sneeuwmannen bouwen
of een sneeuwengel maken, de mogelijkheden zijn
eindeloos!

Vandaag hopen wij veel nieuwe gezichten te zien op de
vergadering, want het is vriendjesdag! Nodig allemaal jullie
vriendjes, vriendinnetjes, broers, zussen, neven of nichten uit om
mee te doen!

Zondag

6

FEBRUARI

Knapen
Knapen en knapinnen,

Wij zijn fier om jullie deze nieuwe zoniënburcht te presenteren!

Ik ben Yannick Balthazar en zal met jullie het programma dat we hebben opgesteld overlopen.
Ten eerste wil ik mijn collega’s Evi Hanssenne, Wim Bobsterlinck en Marc Gabrillouet
bedanken voor het co-animeren van de nu al beste groep allertijden (in alle objectiviteit), de
knapen.
Een nieuwe zoniënburcht, dat betekent een nieuwe start en dit gaat gepaard met een hele
setvan nieuwe activiteiten.Deze zoniënburcht gaat vann de avontuurlijkste bosspellen naar
de meeste chique casinoavond. Ik kan u verzekeren dat er geen enkel moment zal zijn waar u
uzelf niet zal amuseren (behalve als u zich waagt aan Wim Bobsterlinck zijn uitleg over de slag
van Wenen in 1683).
De eerste week beginnen we al met een banger! Jullie kennen waarschijnlijk allemaal het
gezellige gezelschapsspel weerwolven. Allemaal tof, maar weet u wat nog toffer is? De
levende versie ervan! Kruip zelf in de huid van de gruwelijkste beesten die ooit op onze
planeet rondliepen (jullie wisten het misschien niet maar de voorouders van dinosaurussen
zijn weerwolven, jaja).
Ik heb geen twijfel dat jullie, hoogopgeleide knapen al hebben gehoord van George Orwell’s
masterclass, 1984. In dit boek wordt iedereen geobserveerd door een fictieve persoon, BIG
BROTHER. Zo gaan wij, jullie observeren gedurende een vergadering om goed te controleren
of jullie onze regels wel volgen.
Jullie, beste knapen, gaan voor één avond beter gekleed zijn als ons ( ja ik weet het, dat is
bijna onmogelijk, also dit in volledige objectiviteit nog steeds). à la James Bond gaan jullie in
het casino miljoenen van jullie mede-knapen aftrogelen. Ook gaan de chimmies overvloedig
aanwezig zijn (Evi Hanssenne).
Het wordt weer een epische KSA periode, wij kijken er alvast naar uit!
Yannick Balthazar , Evi Hanssenne, Wim Bobsterlinck en Marc Gabrillouet

Onze zotte
Knapen plannen!
Zondag

14

Vandaag spelen we levend weerwolven. We ontdekten dat
weerwolven ook naar buiten kunnen komen bij 53% maan. Trek je
loopschoenen maar aan om weg te lopen van de weerwolven.

NOVEMBER

Met jullie meest innovatieve bouwkunsten gaan jullie vandaag
proberen indruk maken op de leiding. Opgelet want er zitten 2
ingenieurs in het leidersteam dus bekijk zeker eens de blauwdrukken
van de Burj Khalifa, Eiffeltoren en de Toren van Pisa. We spelen
vandaag het echte torenspel; Be prepared!
Zondag

28

Zondag

21

NOVEMBER

De kas mag wel eens wat bij gespijsd worden. Verkopers en
verkoopsters, haal al jullie marketing trucjes maar boven. Time to
make money !!

NOVEMBER

Vandaag houden we onze vergadering uitzonderlijk op zaterdagavond.
Doe je meest chique kleren aan voor de casinoavond vandaag en hou
je klaar om superveel (monopoly) geld te verdienen. Wij kijken alvast
heel hard uit naar deze gezellige avond dus be there or be square!

Zondag

12

DECEMBER

26

DECEMBER

4

DECEMBER

Vandaag is het spijtig genoeg geen KSA. Dit namelijk omdat wij dit
weekend onze kerstbomenverkoop houden. Bestel een kerstboom op
onze site en dan kan je hem zondag 12 december komen afhalen op
de markt tussen 13u en 17u. Kom zeker in hemd en blijf gerust nog
iets drinken.

Het oh zo gezellige kerstfeestje. Meer info volgt nog ivm de pakjes, maar
wat we jullie al zeker kunnen meegeven is dat het heel gezellig wordt.
Warme chocomelk, lekkere kersthapjes en super veel pakjes, dat wil je
gewoon niet missen.
Zondag

Zondag

vrijdag

17

DECEMBER

Hopelijk zijn jullie examens goed verlopen, anders word het voor
jullie een vakantie vol huishoudelijke taakjes om de mama’s en papa’s
weer blij te maken. Maar het belangrijkste: geniet van jullie vakantie!
Geen ksa vandaag.

ZONDAG

2

JANUARI

Door een file op de ring die veroorzaakt is door 3 koningen op weg
naar Bethlehem geraken jullie leiders vandaag niet op de KSA.
Nog een weekje vakantie en dan vliegen we er terug in!

Vandaag spelen we het enige echte klassieke Big Brother spel.
Omdat het vandaag veel te koud is (inside information van
Franky Deboosere) sluiten we jullie op in een lokaal en moeten
jullie hier proberen uit geraken. Bereid jullie maar voor op een
epic uitbraakactie!
zondag

16
JANUARI

30
JANUARI

9

JANUARI

Vandaag stellen wij jullie voor aan de enige echte egg-dropp
challenge. Dit is niet zomaar een saaie Tik-Tok challenge.
Vandaag hebben jullie het leven van onschuldige kuikentjes
in jullie handen. Jullie moeten ervoor zorgen dat ze niet in
een omelet veranderen. Veel succes.

Vandaag doen we de jaarlijkse sneeuwvergadering. Wij hebben
met Frank Deboosere gebeld en hij heeft ons belooft dat het
vandaag ook echt ging sneeuwen! Als Frank heeft gelogen
dan doen wij gewoon toch sneeuwvergadering maar dan de
sneeuwloze versie.

Zondag

Zondag

Zondag

23
JANUARI

Haal je koksmuts, keukenshort en eventueel ratatouille
voor onder je koksmuts maar boven. Vandaag doen we een
supertoffe kookvergadering. Er is één ding dat al zeker vast
staat: jullie gaan niet met honger naar huis gaan.

Vandaag is het alles op wieltjes dag. Diegene die met het
creatiefste alles op wieltjes-object naar de vergadering komt zou
wel eens in de bloemetjes kunnen gezet worden. Als jullie geen
inspiratie hebben dan zet ik hier een paar voorbeelden van alles
op wieltjes-objecten. Zitmaaier, winkelkar, tractor, ligfiets, gocart, een één-wieler, Tigertank, … .

Zondag

6

FEBRUARI
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YOOOWWWWW,
Hier zijn we weer met een gloednieuwe zoniënburcht waarin we weer een
aantal knotsgekke activiteiten voor jullie in petto hebben, maar jullie ook
gedurende een lange tijd zullen moeten missen, snifsnif.
Na al een epische marginale sportvergadering georganiseerd te hebben, een
BBQ en een goede kasactie voor elkaar te hebben gespeeld is het tijd voor
NOG meer fun!

Ondanks de examens gaan we er zeker nog het beste van proberen maken!
We gaan jullie fameuze leidingskunsten eens aanschouwen waaaanttt in
november mogen jullie allemaal voor de eerste keer eens leiding geven
WOEHOEW!!!!
Maar dat is natuurlijk niet het enige, jullie gaan voor een maand andere
leiding krijgen :(. (Zijt daar een beetje braaf voor aub)
Verder is het ook vriendjesdag in februari, een vergadering waarbij jullie
allemaal iemand extra mogen meenemen, liefjes enzo mogen ook, dan zien
wij die ook eens he!
Tot snel kapoenen xxxx

Onze zotte
Jonghernieuwer plannen!
VRIJDAG

12

Vandaag gaan we eens jullie kook-skills testen! En voor de
verandering spreken we ook eens vrijdag af ipv zondag.

NOVEMBER

Vandaag gaan jullie in groepjes jullie activiteit voorbereiden, want
volgende week gaan jullie zelf leiding geven, HYPED!

Zondag

21

NOVEMBER

Zondag

28

Vandaag is het de spannendste dag van het jaar!! Jullie geven vandaag
3 uur lang zelf leiding aan de leden.

NOVEMBER

Afhankelijk van jullie examens al dan niet gaan we jullie nog laten
weten in de whatsapp wat we zullen doen!

Zondag

5

DECEMBER

Zondag

12

Dit weekend is het Geen KSA, Maar jullie kunnen wel jullie super
fancy kerstboom komen ophalen.

DECEMBER

Vanavond is het kerstfeestje! Wat we gaan doen zal zeker nog volgen via
de whatsapp maar houd dus zeker jullie vrijdagAVOND vrij, zondag zal
het dan ook GEEN KSA zijn!

Zondag

26

DECEMBER

VRIJDAG

17

DECEMBER

Na een drukke examenperiode kunnen jullie nu genieten van een
welverdiende kerstvakantie, terwijl jullie leiding net zal moeten
beginnen studeren voor haar examens.

ZONDAg

2

Het is nog steeds GEEN KSA, wenen.

JANUARI

Vandaag gaan jullie niets minder doen dan Jezus vieren door het
grote driekoningenspel te spelen!

Zondag

9

JANUARI

zondag

16
JANUARI

Dit weekend zijn we er helaas terug niet, maar we hebben
wel super toffe vervangleiding voorzien. (Klachten mogen
altijd naar de firma x)

Wij zitten nog steeds te zwoegen achter onze boeken, vanaf
volgende week zijn wij terug! In afwachting daarvan spelen jullie
vandaag levende cluedo!

Zondag

23
JANUARI

Zondag

30

ZIE JE DAT???? HET HEEFT GESNEEUWD!!!! Daarom is het
vandaag sneeuwvergadering; doe uw skikleren aan!

JANUARI

Neem vandaag allemaal een plus one mee naar de KSA : een
vriend, vriendin, liefje, hond, kat , IEDEREEN IS WELKOM want het
is vriendjesdag!!

Zondag

6

FEBRUARI

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

Piepers@ksatervuren.be

Guillaume Tack
0490/43 82 04

n

pe
Jongkna

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
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Jonghernieuwers@ksatervuren.be

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

Proost
Lambert crooimans
scjtervuren@skynet.be
02/767.79.34

web
Willem buysse
Milan Berlemont
Simen Jorissen

al

Materia

Robin De Smet
Victor Hofman
Warre Spegelaere

Web@ksatervuren.be

Materiaal@ksatervuren.be
Volg ons ook op instagram

tratie
Adminis

Overige

Gerben Willemans
financien@ksatervuren.be
0472/54.96.35

urcht
Zoniënb
Milan Berlemont
Largo Herbosch
Guillaume Tack
be

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

