


Leeuwkes

Wat voorafging:

De vier rare wezens kwamen dichter en dichter bij doordat Germaine en 
Ludwig hen de hele tijd naar hen lokten. Eigenlijk waren de wezens heel 
lief en hebben ze elkaars namen leren kennen! Ze waren de leiding van een 
groep toffe kinderen… Eddy was een slimme steen en dacht erover na dat 
de wezens hem en Raymond ergens ver van Germaine en Ludwig konden 
brengen.

Boek 3:

Eddy vroeg aan de leiding, kunnen jullie ons niet meenemen naar waar jullie 
gaan? Wij vinden het hier helemaal niet tof, Germaine en Ludwig zijn stout 
met ons en pesten ons alleen maar. Eén van de vier zei: “Natuurlijk mogen 
jullie met ons mee! Een beetje gezelschap is altijd leuk! En met jullie erbij zal 
het minder saai zijn want dan kunnen we jullie allerlei nieuwe dingen leren!” 

Zo begonnen Eddy, Raymond, Lotte, Willem, Elco en Julie hun lange, lange, 
lange weg door de velden met slechte wegen, soms geen wegen, het kon 
zonnig zijn maar soms begon het ook wel te regenen… Maar in welke 
toestanden ze moesten wandelen was maar een bijzaak, want met hun 
plezier en gelach kon je alleen positieve energie aantrekken! 

De leiding leerde hen hoe ze makkelijk en efficiënte knopen konden maken 
om hun tenten vast te maken bij de overnachting op hun lange weg naar nog 
meer feeststemming! Daar zouden ze ook nog veel tips en tricks leren.

Toen ze even in gebrek aan conversaties waren, leerden de leiding hen 
nieuwe liedjes te zingen! Eén van de vele liedjes die ze zongen ging als volgt:

“Everywhere we go, people want to know, who we are, and where we come 
from, 

then we tell them, we are from the KSA, and if they can’t hear us, we sing a 
little louder, louder and louder, …”



Onze zotte 
Leeuwkes plannen!

Zondag

13
FEBRUARI

Zondag

20
FEBRUARI

Zondag

6
MAART

Zondag

13
MAART

Vandaag gaan we genieten van het hopelijk mooie weer en 
trekken erop uit in het mooie park van Tervuren!

Vandaag gaan we nog eens oude klassieker spelen: een 
bosspel!

Het is de start van de vakantie en dit betekent dus dat we 
een weekje verlof nemen. GEEN KSA!

We zijn terug helemaal uitgerust door het zalige weekje 
vakantie en vliegen er meteen terug in! Het is vandaag 
tijd voor nog is een oude klassieker te spelen… We spelen 
vandaag het geweldige superheldenspel!!! Doe je stoerste 
outfit dus maar alvast aan!

Dit weekend is het EETFESTIJN!! Allemaal aanwezig is de 
boodschap voor een lekkere burger te komen eten! Verdere 
info volgt nog. Hierdoor is de leiding echter zo uitgeput dat 
ze door hun wekker hebben geslapen… Vandaag dus GEEN 
KSA!

Het koninkrijk der KSA is in gevaar! De trollen hebben hun 
aanval ingezet en het is onze plicht als prinsen en prinsessen 
van KSA om het koninkrijk te beschermen!! Doe dus maar 
jullie moedigste prinsen/prinsessen outfit aan voor de strijd 
aan te gaan!

Zondag

20
MAART

Zondag

27
FEBRUARI

Zondag

27
MAART

Het is spijtig genoeg zo ver… onze geldpot is leeg ): Dit 
terug vullen is dus de boodschap! We doen vandaag een 
KASACTIE, wat we gaan verkopen houden we nog even 
geheim…



ZONDAG

3
APRIL

Zondag

10
APRIL

Zondag

24
APRIL

Het is alweer vakantie, wat gaat dat toch snel he… Zodat 
jullie allemaal genoeg tijd hebben voor de feesten is er 
vandaag GEEN KSA!!

Aangezien we zo uitgeput zijn van al dat feesten vorige 
week is er vandaag opnieuw GEEN KSA!

Trek je vuilste kleren alvast maar aan want vandaag wordt 
een dag met veel modder, water, verf en nog veel meer… 
Jaja je hebt het goed geraden, we spelen vandaag VUIL SPEL!

We gaan deze week op WEEKEND!! Verdere info zal hier nog 
over volgen, maar hou dus zeker en vast vrijdag 22/04 tot 
en met zondag 24/04 vrij!

Zondag

17
APRIL



Piepers



Zondag

6
MAART

Zondag

13
MAART

Helaas geen KSA vandaag,maar een fijne vakantie 
toegewenst.

1 tegen allen of allen tegen 1? Het zal vandaag alleszins niet zo 
gemakkelijk worden…

Helaas geen KSA vandaag,maar gelukkig hebben jullie 
gisteren kunnen smullen van onze overheerlijke burgers op 
het eetfestijn.

Bosspel,in het magische bos waar Pina graag tot rust komt.In Het 
Bos leeft er de geest der elementen. Maar die is niet zo makkelijk 
te vinden. Alleen met de 4 stenen der elementen kan je hem 
oproepen. Nu hebben we jullie nodig om de stenen te vinden en 
de geest op te roepen.

Zondag

20
MAART

zondag

27
FEBRUARI

Onze zotte 
Pieper plannen!

Zondag

13
FEBRUARI

Zondag

20
FEBRUARI

Vandaag gaan we op ontdekking in het bos…Trek jullie vuilste 
kleren en jullie stoutste schoenen maar aan en dan gaan we eens 
laten zien wie de grootste is!

JAAAA, het Goud is binnen!!! Ook al sneeuwt het niet meer, 
we gaan vandaag eens jullie talenten ontdekken op onze eigen 
Olympische Winterspelen.

Zondag

27
MAART

Vork, lepel, mes, mixer, rasp, ... Vandaag gaan we ons 
amuseren in de keuken! Mmmmmmm



Zondag

24
APRIL

Hoeveel paaseitjes zullen jullie kunnen vinden? Kom het 
vandaag ontdekken op het Grote Paaseierenspel….

Alles op wieltjes,we gaan racen! Pak jullie beste voertuig op 
wieltjes. We gaan ze op alle vlakken testen! Ready, Set, Go!

zondag

17
APRIL

ZONDAG

3
APRIL

Zondag

10
APRIL

Geen KSA vandaag, geniet van de paasvakantie!

Helaas nog steeds vakantie... Dus weer geen KSA :(



Jongknapen

Beste jongknaapjes

Het nieuwe jaar is al even bezig en we hebben al enkele spetterende 
activiteiten achter de rug maar we zijn zeker niet van plan het rustiger aan 
te doen. Integendeel, we hebben nog heel wat gepland! Details daarover 
kunnen we jullie voorlopig nog niet geven, maar met een goeie verrassing 
is toch ook helemaal niets mis?  Nu we het einde van februari naderen 
kunnen we al beginnen uitkijken naar de lente. Natuurlijk was de voorbije 
winter supertof, denk maar aan ons kerstfeestje of de kookvergadering. Maar 
hoeveel gezelligheid dat koude weer ook heeft gebracht, wij zijn het beu! 
Daarom zijn wij blij dat het eindelijk bijna lente is, we hebben de zon gemist. 
Speciaal voor jullie zetten we al de voordelen van de lente eventjes op een rij.

Ten eerste: het mooie weer, perfect voor een kweetniehoezot bosspel of een 
sportvergadering, maar ook voor een dorpsspel of een activiteit in het park.

Ten tweede: De zon, want die maakt tenslotte alles beter, ook onze KSA-
activiteiten. Wij kijken er serieus naar uit om te gaan zonnen, jullie ook? 
Vergeet wel je zonnecrème niet!

Ten derde: De natuur, alles krijgt in de lente terug een beetje kleur. Al die 
bladerloze bomen van de winter gaan snel vervelen en nu komt er eindelijk 
terug groen aan de bomen. Ook de bloemen hebben we enorm gemist en we 
gaan direct een boeket plukken van zodra ze terug staan.



Ten vierde:  De diertjes! De lente is de tijd van het nieuwe leven en de dieren 
ontwaken uit hun winterslaap en beginnen terug met spelen in het bos. Wij 
hebben dan misschien geen winterslaap gehouden maar aan spelen in het 
bos zal er zeker geen gebrek zijn.

Last, but certainly not least: Pasen! Het feest van het nieuwe leven, met 
gezellige familiefeesten en overal versiering. De paasklokken luiden eindelijk 
en de paashaas mag terug aan het werk. Maar Pasen blijft toch vooral het 
feest van keiveel chocolade eieren! Hoe meer chocola hoe beter! 

We kunnen jullie dus beloven dat we ons elke week super hard gaan 
amuseren. Als we al deze lente-voordelen combineren met de KSA-voordelen 
die jullie ondertussen allemaal al door en door kennen. We kijken er dus naar 
uit jullie deze lente allemaal terug te zien!

Veel groetjes

Jullie leiding

Jul, Elise, Gerben, Warre en Simen



Onze zotte 
Jongknapen plannen!

Zondag

13
FEBRUARI

Zondag

20
FEBRUARI

Zondag

6
MAART

Zondag

13
MAART

Morgen is het Valentijn dus het spel van vandaag staat helemaal in 
het teken van de liefde. Wat we precies gaan doen blijft voorlopig 
een verrassing, maar aan romantiek zal het niet ontbreken.

We hebben dit jaar al veel zotte dingen uitgehaald, maar deze week 
gaan we terug naar de basics en spelen we een bosspel volledig 
volgens de klassieke KSA-tradities.

De krokusvakantie is begonnen, geniet van jullie rust want vandaag is 
er spijtig genoeg geen KSA

Vandaag is de laatste dag van de krokusvakantie en morgen begint de 
school weer. Maar wij houden de vakantiesfeer er helemaal in met ons 
groot reis rond de wereld-spel.

Vandaag is er geen KSA. Jullie zijn zaterdag 12 maart wel welkom op 
ons legendarische eetfestijn!

Om alle extra kilo's van het eetfestijn terug te verbranden houden 
we vandaag een grootse sportvergadering. Trek je trainingspak en 
sportschoenen al maar aan want we gaan er serieus invliegen.

Zondag

20
MAART

Zondag

27
FEBRUARI

Zondag

27
MAART

Vandaag is de eerste KSA-vergadering van de lente. Op zo een dag 
kan je natuurlijk niet binnen zitten, tijd voor een dorpsspel!



Zondag

24
APRIL

Vandaag is het Pasen en dus zijn de paashaas en de 
paasklokken voor jullie een verrassing komen brengen. 
Bereid je dus voor op een grote paaseierenzoektocht.

Omdat het vorige kamp ondertussen toch wel al 
eventjes geleden is kijken we vandaag na of jullie nog 
wel over alle nodige skills beschikken, we spelen het 
SuperDüperKSAKampVoorbereidingsSpel.

zondag

17
APRIL

zondag

3
APRIL

Zondag

10
APRIL

Eindelijk vakantie! Jammer genoeg wil dat ook zeggen dat er deze 
week geen vergadering is, maar we kijken ernaar uit om jullie 
vakantieverhalen te horen.

Nog steeds vakantie en dus geen KSA, maar niet getreurd want 
volgende week staan we weer voor jullie klaar.



Knapen

Dag knapen, 

We zijn ondertussen aangekomen bij de laatste zonienburcht van het 
werkjaar 2021-2022. We hebben al veel leuke activiteiten gedaan maar 
deze periode wordt het wel echt een knalperiode. We trappen af met de 
klassieke 24-uurs vergadering. Hier spelen we 24 uur lang de allertofste 
spelletjes en dit is de perfecte bonding voor onze groep. Hierna volgen er 
een aantal zeer amusante en plezierige zondagnamiddagen. We spelen 
onder andere leiding tegen leden spel, een zoektocht in het dorp, het grote 
eierspel, een epische honkbalvergadering en nog zo veel meer. Vergeet ook 
zeker niet ons eetfestijn, waar we voor jullie grootste plezier overheerlijke 
hamburgers serveren! Ten slotte, op de laatste vergadering voor het kamp, 
buiten de kampvergadering dan, halen we nog eens alles uit de kast met ons 
langverwachte weekend. Schrijf dit zeker in je agenda en hou dit weekend 
vrij! De locatie verklappen we nog niet maar ik kan jullie al vertellen dat 
het supertof wordt ;-) Dan volgt als laatste nog de kampvergadering, na de 
examens komen we nog 1 keer samen voor het kamp. Op deze vergadering 
zullen we allemaal typische kampspelletjes spelen. En hierna is het dan 
aftellen, met nog meer goesting en enthousiasme als normaal, kijken we 
er enorm hard naar uit: Het kamp. 2 weken lang ons superhard amuseren, 
spelletjes spelen, op 2-daagse gaan, vuil spel, groot spel, en nog zoveel 
meer... Dit jaar laten we ons geen roet meer in het eten gooien door je weet 
wel wat. Wij kijken er enorm hard naar uit, hopelijk jullie ook! 

Veel groetjes 

Jullie leiding

Senne, Bob, Gabriel en Yannick



Onze zotte 
Knapen plannen!

Zaterdag

12
FEBRUARI

Zondag

20
FEBRUARI

Zondag

6
MAART

Zondag

13
MAART

Dit weekend is het geen gewone vergadering maar wel 24 
uurs vergadering. 24 uur lang spelletjes spelen en ons keihard 
amuseren. Meer info in de whatsappgroep volgt!

Vandaag daagt de leidingsploeg de knapen uit bij het leiding 
tegen leden spel. Één ding staat vast, jullie nederlaag is in zicht 
;) Met hoe meer jullie komen, hoe groter jullie team is om ons te 
proberen verslaan.

Vakantie WOOP WOOP ! Zich amuseren is de missie, maar spijtig 
genoeg gaat dit deze zondag zonder KSA vergadering moeten…

Vandaag gaan we het dorp in en houden een zoektocht. Naar 
wat we op zoek zijn, dat verklappen we nog niet. Maar ik kan je 
verzekeren… het wordt zoeken.

Deze zaterdag is het EETFESTIJN! Wij nodigen jullie allemaal uit 
om te komen smikken en smakken bij onze Texas burger-avond. De 
zondag is er dan geen vergadering om uit te kunnen rusten van dat 
festijn.

Spiegelei, paardenoog, omelet, frittata, tortilla, als spel op de ksa, 
gekluts, zacht gekookt, hard gekookt, gepocheerd,  eieren zijn verassend 
veelzijdig. 

Zondag

20
MAART

Zondag

27
FEBRUARI

Zondag

27
MAART

Kamp komt dichter en dichter bij. Natuurlijk willen we op kamp 
als stoere knapen niet ondergaan tegen de jongknapen in een 
potje baseball. Daarom houden we vandaag een honkball-
trainings vergadering. Zorg dat jullie allemaal afgetraind voor 
de dag komen vandaag want het wordt knallen!



Vrijdag

22
APRIL

Vandaag doen we de enige echte alles-op-wieltjes-dag-
paaseditie. Als de paasklokken in 24 uur overal ter wereld 
eitjes moeten brengen, zouden ze een snelheid moeten 
halen van 1600 km/u. Dit is natuurlijk niets tegenover 
de snelheid die wij vandaag gaan bereiken met onze 
wieltjesvoertuigen.

Deze vrijdag vertrekken we op….WEEKEND! Maak allemaal jullie 
zak klaar en bereid je voor op het een episch weekend allemaal 
samen. Meer info volgt in de WhatsApp groep.

zondag

17
APRIL

zondag

3
APRIL

Zondag

10
APRIL

Het is weer vakantie ! De paasvakantie brengt vele leuke dingen 
met zich mee, maar KSA maakt daar voor een keer geen deel van 
uit. Deze zondag is er dus geen vergadering.

Geen KSA vergadering deze zondag, maar wij hopen dat 
jullie jullie nog steeds goed amuseren zonder ons.



Jonghernieuwers

Waddup Dogs, 

Er zijn heel wat memes over de old school hip hop super bowl half-time show 
gemaakt. Dus dit inspireerde ons er ook een paar te maken. AANSCHOUW

Natuurlijk willen wij ook wel weten welke memes jullie in petto hebben, 
daarom kan je er makkelijk zelf maken via imgflip.com/memetemplates



Onze zotte 
Jonghernieuwer plannen!

Zondag

13
FEBRUARI

Zondag

20
FEBRUARI

Zondag

6
MAART

Zaterdag

12
MAART

Vandaag spelen we BIG BROTHER.

Vandaag gaan we Tervuren city nog eens goed verkennen want 
we spelen een episch dorpsspel.

Geen ksa, start krokusvakantie

Vandaag is het kasactie. Oefen uw beste verkooptrucs dus nog maar 
eens. Info volgt nog in de Whatsapp.

Jullie moeten zaterdag komen helpen op ons eetfestijn met de 
afwas, JOEPIE!!

Trek uw vuilste kleren aan want vandaag is het vuil spel.
Zondag

20
MAART

Zondag

27
FEBRUARI

Zondag

27
MAART

Bosspel :).



Zondag

24
APRIL

Doordat het nog steeds paavakantie is, is het vandaag ook 
geen KSA.

Aangezien we gehoord hebben dat er een hittegolf over het 
land raast, gaan we vandaag waterspelletjes doen.

zondag

17
APRIL

2
APRIL

Zondag

10
APRIL

Vandaag spreken we af op ZATERDAG, neem zeker jullie slaapzak 
en matje mee want het is 24 uren, dus we blijven allemaal slapen 
in de lokalen. 

Doordat het paasvakantie is, is het deze zondag geen KSA.

Zaterdag



²v

Elise Hermans
0491/63 49 08

Victor Hofman 
0468/27 54 52

Lara Geerts
0478/38 50 41

Jul Schoonejans 
0491/97 94 62

Leeuwkes

Piepers

Jongknapen

Wie is wie ???

Leeuwkes@ksatervuren.be

Piepers@ksatervuren.be

Jongknapen@ksatervuren.be

Guillaume Tack
0490/43 82 04

Willem Buysse
0473/34 74 32

Gerben Carlier
0491/97 33 34

Warre Spegelaere
0479/37 07 86

Lotte Wynants
0472/46 12 25

Elco Berlemont 
0477/59 00 86

Jasper Buysse
0475/24 30 45

Siemen Jorissen
0468/31 39 55

Julie Simon
0493/33 48 40



²v

Knapen

Jonghernieuwers

Knapen@ksatervuren.be

Jonghernieuwers@ksatervuren.be

Senne Spegelaere
0475/21 87 44

Largo Herbosch
0499/72 27 31

Robin De Smet
0495/14 05 99

Xanthe Godts
0470/96 85 09

Gabriel Plissart
0470/33 65 85

Milan Berlemont
0470/60 93 55

Yannick Clauwers
0468/28 92 38



²v

Milan Berlemont
Largo Herbosch

Senne Spegelaere

Hoofdleiding@ksatervuren.be

Lambert crooimans

scjtervuren@skynet.be
02/767.79.34

Robin De Smet
Victor Hofman

Warre Spegelaere

Materiaal@ksatervuren.be
Volg ons ook op instagram

Gerben Willemans

financien@ksatervuren.be
0472/54.96.35

Willem buysse
Milan Berlemont
Simen Jorissen

Web@ksatervuren.be

BE49 4345 1170 1171
www.ksatervuren.be

leiding@ksatervuren.be

Hoofdleiding

Proost

Materiaal

Administratie

 web

Overige

Milan Berlemont 
Largo Herbosch
Guillaume Tack

Zoniënburcht


