


Voorwoord

Dag KSA’ers, Ouders, Sympathisanten 

Het nieuwe KSA werkjaar 2022-2023 komt al wat dichter bij . Dit jaar staat er voor 
jullie een

leidingsploeg van maar liefst 16 man klaar. We hebben dit jaar ook een nieuwe 
hoofdleider namelijk Gerben. Dit jaar zullen hij en Senne samen alles in goed banen 
leiden en er een spetterend KSA jaar van maken. Zij staan alvast  klaar voor al jullie 
vragen. Maar eerst wat achtergrond informatie over ons zodat je ons al een beetje 
beter leert kennen. 

Als eerste activiteit van het jaar presenteren wij voor jullie onze supertoffe startdag  
op 18 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 15 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 
2022! Er is een  supertoffe prijs voorzien voor de beste quizzers van de bende dus 
waag allemaal zeker jullie  kans! 

Dan hebben we begin 2023 ook nog ons super lekkere eetfestijn. Dit zal doorgaan op 
11 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 2022-2023, wij zijn alvast super  
enthousiast en we hopen dat jullie dat ook allemaal zijn!  

Jullie hoofdleiding en leiding!



Kalender

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!

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. 

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!

Kamp

Groepsfeest

Startdag

MAANDAG

17
JULI

VRIJDag

28
JULI

~

Zondag

18
SEPTEMBER

zaterdag

15
OKTOBER



Leeuwkes

DE GROTE REIS VAN DE 4 LEEUWKESLEIDING

Er was eens een heel oude ezel genaamd Simen. Deze ezel woonde bij een 
boer in een ver land. Omdat de ezel te oud was geworden om de boer te 
helpen op het veld dus zei de boer tegen de ezel: "Je hebt mij goed geholpen 
maar nu is het tijd voor jou om je dromen te volgen". De ezel hield van kind-
jes en dus had hij één grote droom, hij wou nog heel graag leiding worden bij 
de KSA en besloot op reis te vertrekken naar Tervuren. De reis naar Tervuren 
was lang maar de ezel gaf niet op. Hij liep door bossen en door velden, in de 
regen en in de zon, dag en nacht over grote en kleine wegen. Na vele dagen 
lopen kwam de ezel een hond tegen. De hond heette Loize en ze vroeg aan 
de ezel waar hij naartoe ging. De ezel antwoordde dat hij op weg was naar 
de KSA van Tervuren om er leiding te worden. Omdat de hond zelf ook heel 
veel van kindjes hield en toch eens van thuis weg wou vroeg hij aan de ezel 
of hij mee mocht. De ezel vond dat hij wel medeleiding kon gebruiken en dus 
gingen ze samen verder op pad. Nadat ze samen weer enkele dagen hadden 
gelopen kwamen ze aan bij een groot huis met een gigantische tuin. Omdat 
de hond en de ezel allebei heel moe waren besloten ze hier uit te rusten. Wie 
ze hier tegen kwamen kan je lezen in de volgende zoniënburcht.



Onze zotte 
Leeuwkes plannen!

Zondag

18
SEPTEMBER

Zondag

25
SEPTEMBER

Zondag

9
OKTOBER

ZATERDAG

15
OKTOBER

Vandaag is het voor de eerste keer KSA! Jullie zijn allemaal 
welkom om onze supercoole jeugdbeweging te komen 
testen! Na de startdag wacht er ook nog een superlekkere 
verrassing van de keukenploeg op jullie!  Dus trek jullie vuile 
kleren aan en maak jullie klaar voor een supertoffe dag!

Vandaag doen we een activiteit met alle jeugdbewegingen 
van Tervuren. Het is namelijk weekend van de jeugd. Om 
10u30 beginnen we eraan en dit jaar zal het doorgaan in 
Vossem. Meer info volgt nog in de whatsappgroepen.

Vandaag spelen we het grote tijdreis spel. Duik alvast de 
geschiedenisboeken in om te leren hoe de mensen vroeger 
leefden. De Professor heeft een fout gemaakt en daardoor 
zitten we vast in de prehistorie, kunnen jullie ons helpenm 
terug in het heden te geraken? Trek jullie beste wetenschap-
pers outfit aan.

Vandaag zijn alle leiders op leidingsweekend. Om nog 
een betere leidingsploeg te vormen gaan we dit weekend 
teambuilden en bespreken we hier ook onze zotte plannen 
voor dit KSA-jaar.

Vandaag houden we de enige echte KSA-quiz. Kom zeker 
allemaal strijden voor de overwinning. De quiz gaat door op 
zaterdag en hierdoor is het zondag geen KSA.

 Het is bijna halloween! Vandaag is één van de leiding 
vervloekt en veranderd in een lelijke heks. Jullie zullen een 
brouwsel moeten maken om de vloek ongedaan te maken. 
Kom allemaal eng gekleed!

zondag

23
OKTOBER

Zondag

2
OKTOBER

Zondag

30
OKTOBER

Vandaag is het geen KSA, geniet van jullie vakantie.

De wereld staat op zijn kop. Vandaag is een beetje 
anders als alle andere dagen van het jaar. Het is namelijk 
omgekeerde dag. Kom omgekeerd gekleed. zONDAG

6
NOVEMBER



Piepers

Welkom allerliefste piepers!

Jullie zijn waarschijnlijk ongelooflijk benieuwd naar wie jullie leiding wordt dit 
jaar. Na een lange zomervakantie wachten geven we jullie hierbij toch maar wat 
hints om te weten te komen wie jullie leiding is. Als sommigen onder jullie op een 
of andere manier al te weten gekomen zijn wie wij zijn. Wis dit dan even uit je 
geheugen.

Hint numero uno: Wij hebben samen opgeteld zeven jaar ervaring in leiding 
geven.
Hint numero dos: Iedereen van ons heeft een broer of  een zus die in de KSA zit of 
ooit heeft gezeten.
Hint nummer drie: 1 van ons zit al 13 jaar lang in de KSA!
Nummeeerrr 4: Er zit 1 eerstejaars-leiding in ons team!
Hint 5: Twee mensen hebben blauwe ogen! 
Weten jullie het nu nog steeds niet???? Oke dan we geven jullie nog wat tips! 
1 van ons vind het helemaal niet grappig dat hij of zij altijd naar boven moet 
kijken om tegen de andere te praten 
2 leiders doet elke week ongelooflijk veel moeite voor jullie want zij moeten hele-
maal van Duisburg fietsen, maar de derde doet zelf nog meer moeite voor jullie 
want hij komt van Overijse!
Er zijn 2 leiders net afgestudeerd van het middelbaar! 
Niemand van ons heeft ooit al jullie groep leiding gegeven.
Wij zijn samen 51 jaar oud!  
Dat zijn zeker en vast genoeg hints voor nu. Als jullie het nu nog niet weten dan 
zullen jullie toch nog even moeten wachten tot startdag. Als je het wel hebt kun-
nen raden, proficiat maar niet verklappen hee! Voilà, genoeg tekst om te verw-
erken voor jullie nu, hieronder staan alle datums en activiteiten voor de eerste 
periode van het jaar! Er staan superleuke dingen gepland dus probeer zeker al 
zoveel mogelijk te komen. Wij kijken er al enorm naar uit en hopen jullie allemaal 
te zien op startdag, tot dan! 



ZONDAG

9
OKTOBER

ZATERDAG

15
OKTOBER

Als eerste normale vergadering spelen we een maffia-
snoepjes bosspel. Zorg dat je goeie kleren aan hebt om in 
het bos te spelen. Wie in thema komt kan misschien al een 
voorsprong winnen in het spel.

De leiding gaat een gans weekend vergaderen om ervoor te 
zorgen dat jullie een te gek jaar hebben. Hierdoor hebben we dus 
geen tijd om leiding te geven. GEEN KSA deze week.

Deze zondag is het jammer genoeg GEEN KSA, maar zaterdag 
avond kunnen jullie met jullie ouders komen quizzen. Maar niet 
getreurd tijdens dat jullie ouders aan het quizzen zijn, gaat de 
leiding jullie bezig houden met toffe spelletjes.

Deze week maken wij het sportveld van het HHC onveilig. Trek 
jullie sportiefste kleren maar aan want deze week doen we een 
zot sport spel.

zondag

23
OKTOBER

zondag

2
OKTOBER

Onze zotte 
Pieper plannen!

Zondag

18
SEPTEMBER

Zondag

25
SEPTEMBER

Na een lange vakantie zonder KSA zijn we terug. Vandaag is het 
startdag. Neem al je vriendjes mee om de KSA uit te proberen. Na 
deze supertoffe vergadering kunnen jullie smullen van heerlijke 
pannenkoeken en kunnen jullie je nog altijd inschrijven voor de KSA!

Dit weekend is het Weekend van de Jeugd! De jeugd raad 
organiseert allemaal leuke activiteiten voor jullie. Concrete 
informatie volgt later nog. 

Zondag

30
OKTOBER

Na de eerste paar weken school hebben jullie waarschijnlijk 
weer nood aan vakantie. GEEN KSA dus geniet van jullie 
vakantie!

ZONDAG

6
NOVEMBER

Aangezien het weer in België onvoorspelbaar is, gaan we nog 
eens goed nadenken over wat we gaan verkopen. Maar we 
doen zeker een kasactie om wat geld te verdienen. Met dat geld 
kunnen we dan allemaal leuke dingen doen doorheen het jaar. 
Haal jullie verkoopskills al maar boven.



Jongknapen

OPSPORINGSBERICHT
Deze ochtend zijn er 4 wilde beesten ontsnapt uit de zoo van Planckendael. Als u 1 
van deze dieren hebt gezien of denkt herkend te hebben, gelieve dit zo snel mogelijk 
te melden bij de gepaste autoriteiten (jongknapen@ksatervuren.be).

Het eerste dier is een 19-jaar oude ezel;

Hij is al meer dan 14 jaar vertrouwd met de KSA en kan soms redelijk koppig 
overkomen, maar is altijd blij om mensen te helpen. Hij houdt ook ontzettend veel 
van onnozel doen en is een expert in het repareren van de meest willekeurige dingen. 
O ja, hij draagt ook steeds een gele helm op zijn kop :) 

Het tweede dier is een 16-jaar oude rog, en is al 11 jaar bij de KSA gekend. Ze is 
iemand die graag anderen blij maakt en die zelf plezier maakt met haar vrienden! Ze 
houdt niet van stilstaan maar wil liever vuil worden en leuke herinneringen maken. 
Als je tijdens de zoektocht een brede glimlach tegenkomt zal zij het wel zijn ;) Naast 
dit zotte gedoe is ze ook heel zorgzaam en lief. 

Het derde dier is een 15-jarige boomklever en is 10 jaar een regelmatig zicht op de 
KSA, ze is heel actief en houdt ervan een gezellige tijd te hebben met anderen, en kan 
luidruchtig zijn. Als je haar zoekt kan je haar zeker lokken met een lekker ijsje. 

Het vierde dier is een 15-jaar oude Koala, zit al 11 jaar met veel plezier in de KSA en 
speelt heel graag spelletjes. Hij is graag actief bezig maar kan ook rustig zijn. Hij staat 
erop dat iedereen altijd een leuke tijd heeft. 

Niemand weet waartoe deze dieren samen in staat zijn, maar ze hopen om het een 
beestig jaar te maken.

Tot binnenkort!

Jullie leiding



Onze zotte 
Jongknapen plannen!

Zondag

18
SEPTEMBER

Zondag

25
SEPTEMBER

Zondag

9
OKTOBER

Zaterdag

15
OKTOBER

Het is startdag, de allereerste vergadering van het nieuwe schooljaar! 
We gaan vandaag allerlei leuke spelletjes op het sportveld, op 
de speelplaats en in het bos spelen. Als je zin hebt om je leiding 
hiervoor al te leren kennen kan je een broodje komen eten, en na de 
vergadering krijgen jullie allemaal pannenkoeken! Voor meer info kan 
je op Facebook of op de site van KSA Tervuren terecht.

Dit weekend is het het “Weekend van de Jeugd”!  Speciaal hiervoor 
heeft de jeugdraad weeral en kei-toffe activiteit voorbereid op zondag. 
Wat die activiteit exact is blijft nog een verrassing, maar we houden 
jullie op de hoogte van de uren ervan via de Whatsapp groep met de 
mama’s en papa’s.

(Indien je ouders nog niet in de Whatsapp zitten, mogen ze een 
berichtje sturen naar Bob - 0495140599)

Vandaag spelen we een traditioneel bosspel in de wildernissen van 
Tervuren. Zorg zeker dat je gepaste kleding aandoet, kledij dat vuil mag 
worden!

Deze zondag is alle leiding samen op weekend, om onder andere het 
kamp al druk te bespreken. Jammer genoeg dus GEEN KSA vandaag! 

Weet jij hoe hoog Mount Everest is? Hoe snel een jachtluipaard 
loopt? Of hou je toch nog net iets meer van verstoppertje in het 
donker en springen op springkastelen? Vandaag is het weer onze 
jaarlijkse quiz! Verdere info volgt nog.

Vandaag doen we alles op wieltjes, neem dus zeker je step, je fiets, 
je skateboard, rolschaatsen, je eenwieler, je winkelkar, bureaustoel,  
kruiwagen,...  mee!

Zondag

23
OKTOBER

Zondag

2
OKTOBER



Zondag

30
OKTOBER

Morgen is het halloween! De helft van de leiding is druk bezig met 
het maken van last-minute verkleding, de andere helft is bang hun 
kamer aan het fortifiëren tegen de monsters die morgen zullen 
rondspoken. Kun je raden wie tot welke helft behoort? In ieder geval, 
vandaag jammer genoeg dus GEEN KSA

Zoals we reeds aangehaald hebben, is Jeanne een grote liefhebber van 
ijsjes. Het feit echter dat we in een kapitalistische samenleving leven, 
zorgt ervoor dat we geld nodig hebben om deze ijsjes te verkrijgen. 
Gelukkig kunnen we gebruik maken van diezelfde kapitalistische 
principes om geld te verkrijgen, door een zotte kasactie!

zondag

6
NOVEMBER



Knapen

Dag beste knaapjes

Jullie kijken er waarschijnlijk al heel jullie leven naar uit, het is eindelijk zover. 
Jullie hebben het beste trio ooit als leiding.

De eerste kennen jullie al heel goed, jullie hebben er namelijk leiding 
van gekregen. In de blauwe hoek een man vanuit de lichtgewicht divisie. 
Met maar liefst 6 vrouwen, een heel arsenaal aan kinderen en 19 wins. 
Paaaddyyyy Pimbleettt aka ‘the baddy’.

De volgende leider is er een uit de GHD divisie met 362 wins, 15 moorden 
(allemaal met de blote vuist), een lengte van 114cm, een gewicht van 18kg en 
een gecrashte tinder door al de interesse. Hasbullaaahhhhh aka ‘Mini Khabib’.



Tot slot hebben we in de rode hoek: Een vechter befaamd om zijn acrobatie. 
Met een gemiddelde van 7 salto’s per wedstrijd, 28 wins waarvan 10 met 
knockout en maar liefst 8.638.357 uren aan ballet les. Michaaaeeellll 
Pereiiirrraaaa.

Dit is natuurlijk niet hoe we er uitzien op een normale zondagmiddag. 

VIND ONS



Onze zotte 
Knapen plannen!

Zondag

18
SEPTEMBER

Zaterdag

24
SEPTEMBER

Zondag

9
OKTOBER

Na 3 weken zweten en zwoegen op school is het eindelijk terug KSA! We 
kijken er alvast naar uit en hopen jullie samen met al jullie vrienden te zien.

Dit weekend is het, het weekend van de jeugd. Deze week komen we dus niet 
samen op zondag maar op zaterdag. We hopen dat jullie deze zomer goed 
getraind hebben want we gaan een 6-urenloop doen. Dus tape jullie voeten 
al maar in en neem jullie haarband en schoonste (marginale) loopoutfit mee! 
Jullie worden aan de Sporthal de Steenberg in Moorsel om 16u ( tot 19 
uur). De ouders hebben zelfs de kans om mee te lopen van 18u-19u. 

Vandaag gaan we het hartspel spelen op het heilig hart! Wat dat inhoudt kom 
je nog wel te weten. Maar je mag je defibrillator in ieder geval thuislaten!

Dit weekend geen KSA. De leiding is op leidersweekend.

Zondag

2
OKTOBER

Deze zondag jammer genoeg weer geen KSA. In plaats daarvan 
organiseren we onze jaarlijkse quiz. We hopen jullie daar allemaal 
terug te zien!

Zaterdag

15
OKTOBER

Zondag

23
OKTOBER

Vandaag gaan we extreem veel geld verdienen. En dit zonder in crypto 
te investeren of een online dropship-cursus te volgen.

Geen KSA omwille van de vakantie.Zondag

30
OKTOBER

Zondag

6
NOVEMBER

Jullie zijn vast en zeker allemaal feestbeesten. Daarom gaan we deze 
week het dorpsfeestenspel spelen. Vergeet zeker geen feestoutfit aan 
te trekken!



Jonghernieuwers

De puber. zelfst.naamw. (m.) Uitspraak: [ˈpybər] Verbuigingen: puber|s 
(meerv.) jongere  tussen twaalf en achttien jaar Voorbeeld: `Pubers vertonen 
vaak gedrag dat hun ouders niet  zo leuk vinden.` 

Samengevat: de jonghernieuwer.  

Bij zo een bende pubers hoort dan ook een leidingsploeg die hier mee 
om kan.  Met uitstekende referenties en diploma’s in relevante gebieden 
zoals: opvoedkunde, inleiding  tot het puberaal gedrag en wetenschappelijk 
onderzoek naar de vorming van puistjes bij  pubers, zijn Gael, Maxime en 
Margot het perfecte trio om deze groep te begeleiden doorheen  deze, 
redelijk gênante, fase van het leven.  

Gerben (19) begint aan zijn vierde jaar leiding. Door zijn lage aantal 
levensjaren wordt  hij binnen het domein vaak aanzien als het kopstuk van de 
innovatiebeweging. Sinds enkele  jaren strijden zij voor een andere aanpak 
voor het opvoeden en opvolgen van pubers. In plaats van een ‘iron tower’ 
aanpak, leven ze zich in in de leefwereld van het subject. Ze verdiepen en 
verlagen zich tot hun niveau om vanuit het standpunt van het subject te 
kunnen  rapporteren. Dit maakt hem als leider ook onmisbaar, daar hij zich 
goed kan inleven in het  brein van een puber.  

Milan (19) begint ook al aan haar vierde jaar leiding. Hij is geschikt als leider 
voor deze groep aangezien hij deze groep vorig jaar ook opgevolgd heeft, dit 
zorgt voor een meer betrouwbare studie!. Hij wil focussen op de evolutie van 
kind naar puber.. Al zijn theorieën komen voort uit het geloof dat een puber, 
hoeveel hij of zij het ook ontkend, steeds op zoek is naar een moeder- of 
vaderfiguur. De puber is ten slotte ook nog steeds een kind, op zoek naar zijn 
of haar eigen weg. Hij gelooft er in dat elke puber toch graag verlichting heeft 
op deze weg. Verlichting die komt van een moeder-, vader- of  leidersfiguur. 



 Dit onderzoek in het onbekende domein dat ‘de puber’ is, kan enkel en 
alleen slagen met de juiste middelen. De subjecten zijn er, de geschikte 
leiding ook. Al dat ons nog rest is de financiële middelen. Zoals elke ouder wel 
kan beamen, zorgt een puber voor een gat in de figuurlijke portefeuille. Ook 
onze onderzoekers zullen met dit fenomeen geconfronteerd  worden. Wil u 
ook beter onderzoek naar de puber? Wil u ook weten wat er zich afspeelt in 
de gedachten van deze radeloze, eenzame zielen?  

Steun dit onderzoek.  

Voor extra info of vragen over dit onderzoek kunt u altijd terecht bij de 
onderzoeksleiders op onze startvergadering (18 september). Hierna gaan de 
subjecten mee met de leiding op restaurant, dan zien we meteen hoe deze 
leeftijd zich gedraagt tussen het gewone volk.

Als u ons helpt, blijft u niet langer in het ongewisse, maar zal u eindelijk 
begrijpen wat uw puber bedoelt. 

Dit onderzoek is opgezet door KSA Tervuren. De deelnemers doen dit volledig 
vrijwillig en  hebben een contract ondertekend met de voorwaarden. KSA 
Tervuren is niet verantwoordelijk  voor de subjecten. Mogelijke bijwerkingen 
omvatten: infectueuze ziekten, lage tolerantie voor  ouderlijk gezag, 
depressies, agressie, stemmingswisselingen en gevaar voor de levens van de  
betrokken partijen.  

Met vragen kan u steeds terecht bij onze klantendienst (jonghernieuwers@
ksatervuren.be)

PS: Wij informeren ons naar de kennis van de subjecten over hun kennis van 
deze studie!



Onze zotte 
Jonghernieuwer plannen!

Zondag

4
SEPTEMBER

Zondag

18
SEPTEMBER

Zondag

2
OKTOBER

Om het jaar goed in te vliegen gaan wij meteen van start met wat geld 
binnen te harken. Jullie mogen meteen jullie bartender en verkoop 
skills laten zien aan Gerben en Milan! 

Om de jongere leden meteen te laten merken wie de baas is, gaan we 
ze vandaag de stuipen op het lijf jagen in ons zelfgemaakte spookhuis!

OMG OMG OMG, vandaag coolste activiteit van het jaar: 6 uur lang 
lopen! Waarom zitten als je kan lopen??, waarom wandelen als je kan 
lopen??, waarom ooit iets anders doen dan lopen?!? We komen het 
vandaag te weten!

Om toch nog even na te genieten van het kamp zullen we jullie 
vandaag verrassen met een echte kamp special! Doe kleren aan die 
vuil mogen worden!

Zaterdag

24
SEPTEMBER

Vandaag gaat Gerben niet aan jullie kop zagen, maar aan die van de 
leiding. Jullie hebben dus een dagje rust terwijl wij naar de saaie 
leidersvergadering van Gerben en Senne moeten luisteren :((

Zondag

9
OKTOBER

Zaterdag

15
OKTOBER

De portefeuille zit al wat voller, maar aangezien we echte Belgen zijn 
en Belgie een kapitalistisch land is, willen we altijd meer en meer! 
Daarom gaan we vandaag de quizzers aftroggelen!

2 van onze favoriete dingen worden vandaag gecombineerd! Bakken 
frisdrank en “Hands in the air”.

Zondag

23
OKTOBER



Zondag

30
OKTOBER

Wat is meer toepasselijk op de vooravond van halloween dan een 
horror film. De kans dat Milan niet eens durft komen opdagen is zeer 
groot! Emmanuelle, als buurmeisje is het jouw taak om Milan uit zijn 
kamer te gaan sleuren!

Hout fikke en elkaar vanbinnen en vanbuiten leren kennen!zaterdag

5
NOVEMBER



²v

Warre Spegelaere
0479/37 07 86

Leeuwkes

Piepers

Jongknapen

Wie is wie ???

Leeuwkes@ksatervuren.be

Piepers@ksatervuren.be

Jongknapen@ksatervuren.be

Lotte Wynants
0472/46 12 25

Simen Jorissen
0468/31 39 55

Juna Broes
0470/10 58 95

Senne Spegelaere
0475/21 87 44

Daan Wynants
0485/50 05 19

Loize van Uffelen
0472/83 53 02

Julie Simon
0493/33 48 40

Robin De Smet
0495/14 05 99

Jeanne Hofman
0492/16 23 63

Andert Jorissen
0477/68 79 00
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Knapen

Jonghernieuwers

Knapen@ksatervuren.be

Jonghernieuwers@ksatervuren.be

Milan Berlemont
0470/60 93 55

Jasper Buysse
0476/24 30 45

Gabriel Plissart
0470/33 65 85

Largo Herbosch
0499/72 27 31

Gerben Carlier
0491/97 33 34
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Senne Spegelaere
Gerben Carlier

Hoofdleiding@ksatervuren.be

Lambert Croimans

scjtervuren@skynet.be
02/767.79.34

Robin De Smet
Daan Wynants

Warre Spegelaere

Materiaal@ksatervuren.be
Volg ons ook op instagram

Gerben Willemans

financien@ksatervuren.be
0472/54.96.35

Simen Jorissen
Andert Jorissen

Web@ksatervuren.be

BE49 4345 1170 1171
www.ksatervuren.be

leiding@ksatervuren.be

Hoofdleiding

Proost

Materiaal

Administratie

 web

Overige

Milan Berlemont 
Largo Herbosch

Loize van Uffelen

Zoniënburcht


