


Leeuwkes

Zoals jullie je misschien nog herinneren lagen Simen de ezel en Loize de hond te 
slapen in de tuin van het huis dat ze gevonden hadden. Maar plots werden ze 
wakker door een vreemd geluid. Ze vroegen zich af waar het vandaan kwam en 
dus gingen ze op zoek. Ze liepen de hele tuin rond, langs alle mooie bomen en 
struiken, voorbij de bloemenperken, tot aan een vijvertje. Daar vonden ze waar 
het geluid vandaan kwam, een kat was in de vijver op vis aan het jagen. Toen de 
kat de ezel en de hond zag schrok ze zo hard dat ze wel zeven meter in de lucht 
sprong. De hond en de ezel lachten en zeiden: “Van ons moet je geen schrik 
hebben, wij zijn twee hele lieve dieren”. Toen zag de kat dat ze er inderdaad 
helemaal niet eng uitzagen en vroeg naar hun naam. “Ik ben Loize en dat is 
Simen” ,antwoordde de hond, “en hoe heet jij?” De kat antwoordde “Mijn naam 
is Juna”. Daarna vertelde ze dat ze zich heel erg verveelt, ook al woont ze in een 
wondermooie tuin. Ze zei dat katten gemaakt zijn om op avontuur uit te trekken 
en dat ze er niet tegen kan om te lang op dezelfde plek te blijven, maar ze weet 
niet waar ze dan wel naartoe moet. De ezel vroeg toen of ze geen zin had om met 
hen mee te gaan naar het verre Tervuren, het beloofde zeker een avontuurlijke 
reis te worden. De kat was direct enthousiast maar vroeg zich wel af wat een hond 
en een ezel nu in hemelsnaam te zoeken hadden in Tervuren. De ezel antwoordde 
dat ze op zoek waren naar de KSA om er leiding te worden. Dit vond de kat een 
super idee want de KSA is natuurlijk super avontuurlijk. De kat wou al direct 
vertrekken maar de hond en de ezel hadden erg grote honger van de reis die ze 
al afgelegd hadden en vroegen aan de kat of er in deze tuin ergens een fruitboom 
stond. De kat, die al heel lang in de tuin woonde, kende alle bomen vanbuiten 
en nam een mand van de allerlekkerste appels mee voor de hond en de ezel. 
Nu ze genoeg gegeten hadden konden ze hun reis verderzetten. Ze liepen door 
bergen en door dalen, doorkruisten rivieren en moerassen maar ook woestijnen 
en stranden. Na vele dagen lopen was het water dat de ezel meehad op, dit was 
natuurlijk een groot probleem. Maar de kat zag met haar goede ogen dat er in de 
verte een boerderij stond waar ze misschien drinken konden vragen. Ze vertrokken 
richting de boerderij, maar wat ze daar aantroffen komen jullie pas in de volgende 
zoniënburcht te weten.



Onze zotte 
Leeuwkes plannen!

Zondag

13
NOVEMBER

Zondag

20
NOVEMBER

Zondag

4
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Zondag
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Deze zondag spelen we een super cool undercover-spel. 
Hiervoor toveren we de leeuwkes om in echte Marsmannet-
jes (of vrouwtjes) zodat ze onopgemerkt kunnen infiltreren 
in het mysterieuze rijk der ruimte. Wat we daar gaan doen is 
echter nog een verrassing...

Dit is de dag waarop jullie ongetwijfeld al heel lang hebben 
gewacht. Vandaag spelen we… VUIL SPEL! Trek dus vooral 
niet je chique kleren aan en maak je klaar voor een modder-
ige, plakkerige en vuile vergadering!

Vandaag worden de rollen omgedraaid en krijgt de oudste 
ban de kans om eens in de schoenen van de leiding te staan. 
De leeuwkes mogen dus leuke activiteiten verwachten met 
enthousiaste jonghernieuwers!

Hopelijk zijn jullie allemaal braaf geweest want vandaag 
gaan we samen op bezoek bij de Sint! Hij maakt weer zijn 
jaarlijkse intrede op Slechtweervandaag en heeft misschien 
zelfs wat lekkers bij… Afspraak om 14u aan de speeltuin van 
Tervuren!

Geen vergadering vandaag, geniet van jullie zondag!

HO HO HO! Het sneeuwt, er staan bomen in de straat, 
overal hangen lampjes en je krijgt Jingle Bells maar niet 
uit je hoofd. Dit kan maar 1 ding betekenen… Het KSA-
kerstfeestje komt eraan! We vieren vrijdagavond samen in 
de lokalen met heerlijke chocomelk. Verdere info volgt nog, 
maar kies alvast je mooiste kersttrui uit!

vrijdag

16
DECEMBER

Zondag

27
NOVEMBER

Zondag

25
DECEMBER

Geen KSA vandaag, maar wel een bezoekje van de 
kerstman!



ZONDAG

1
JANUARI

Zondag

8
JANUARI

Zondag

22
JANUARI

Het is 2023! Het lijkt wel een jaar geleden dat we jullie nog 
hebben gezien… Wij missen jullie ondertussen al, maar ge-
lukkig is het volgende week weer blij weerzien op de KSA!

Vandaag krijgt heel Tervuren de kans om te genieten van 
jullie zangtalent! We gaan namelijk verkleed als echte konin-
gen de huizen af met een oeroud lied dat jullie ongetwijfeld 
kennen. We zingen vandaag drie koningen!

Om de kas wat te spijzen gaan we vandaag op kasactie!

We gaan superfit het nieuwe jaar in met een megaleuke 
sportvergadering! Jullie gaan strijden om de gouden 
medaille tijdens de officiële KSA-Paralympics! Usain Bolt en 
Thibaut Courtois zouden ervan opkijken!

Zondag

15
JANUARI

Zondag

29
JANUARI

We weten dat onze leeuwkes wel eens graag snoepen, dus 
leren we ze deze vergadering zelf koken met leuke receptjes 
en gekke gerechten. Zet alvast je mooiste koksmuts op en 
laat het culinaire genie in jezelf naar boven komen!

Deze zondag is het vriendjesdag. Aarzel dus niet om je 
klasgenootjes, vrienden en familie mee te nemen naar de 
vergadering! We gaan vandaag volledig op in de strijd om 
elkaars vlag in het spannendste spel der tijden, namelijk: 
Levende Stratego. 

Zondag

5
FEBRUARI



Piepers

Dag liefste piepers, 

Er komt weer een leuke periode aan, namelijk de winter!!! Hierin zit natuurlijk 
nieuwjaar en kerstmis. Wat hoort daar nu allemaal bij? Kerstfeestje, wintervakan-
tie, driekoningen en nog zoveel meer! allemaal te vinden in deze zonienburcht! 
Ook het nieuwe jaar hoort hier natuurlijk bij En wat doe je altijd bij de start van 
het nieuwe jaar? goede voornemens nemen natuurlijk!! Je begint jezelf te evalu-
eren en leert jezelf wat beter kennen. Dus dachten wij. We evalueren die bengels 
van piepers ook meteen. We bekeken iedereen apart en dachten toen, wat maakt 
dit nu 1 geheel, wie zijn die piepers eigenlijk? Wat maakt de piepers, DE piepers? 
hieronder wat kenmerken,  

P: Plezier natuurlijk! Dat is kenmerk nummer 1 en hier weten jullie alles van!
I: In stijl, jullie outfits, attitude, kortweg alles gewoon is altijd en overal in stijl!
E: Eervol, we zien het aan alles, jullie zetten nooit jullie trots en eer aan de kant!
P: Politiek, jullie kunnen er niet over zwijgen, politiek politiek politiek
E: Ernstig, af en toe plezier, af en toe serieus, het perfecte evenwicht!
R: Rollebollen, gek doen, zot zijn, dat kunnen jullie als de beste!
S:  Superlief, af en toe zijn jullie deugnieten maar over het algemeen zijn jullie 
superlief! 

Nu is het natuurlijk nog maar het begin van het jaar en zijn sommige kenmerken 
misschien niet helemaal juist. ons goede voornemen voor het jaar: Jullie door en 
door leren kennen! Aan het einde van het jaar kennen we zeker alle kenmerken en 
weten we exact wat jullie DE piepers maakt. 



Onze zotte 
Pieper plannen!
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Omdat jullie op de KERMIS  zo een lekkere cupcakes hebben 
verkocht en jullie het daar zo leuk vonden, spelen wij deze 
week het kei-coole KERMIS-spel.

SABOTAGE!! Hoe kan een groep winnen als er iemand is die 
alles saboteert? Is het de bedoeling dat je wint of verliest? 
Vandaag gaan we dat uitzoeken. Haal je best detective skills 
maar boven want we spelen ’Wie is de Mol.’

Vandaag hebben we geen zin om leiding te geven. Na 3 
maanden aan jullie leiding te geven zijn we moe geworden 
en is onze inspiratie van spelletjes op. Om er toch voor te 
zorgen dat jullie een leuke zondag hebben, hebben we de 
hulp ingeroepen van de jonghernieuwers. Zij zullen een spet-
terende vergadering voorbereiden en jullie een onvergeteli-
jke zondag bezorgen.

Geen vergadering vandaag, maar geniet van jullie zondag!

Omdat het vorige week geen ksa was door de 
kerstbomenverkoop en wij sinterklaas toch echt niet 
kunnen laten gaan, spelen we vandaag toch nog het grote 
roetpieten spel!  

We komen nog een laatste keer samen in het jaar. We gaan 
in stijl naar 2023 met een knotsgek gezellig kerstfeestje. Het 
kerstfeestje zal vrijdagavond zijn en dus zondag-namiddag 
geen vergadering. Informatie volgt later nog.

vrijdag

16
DECEMBER

Zondag

27
NOVEMBER



Zondag

25
DECEMBER

Vandaag GEEN KSA geniet van jullie wintervakantie, in 2023 
vliegen we er allemaal samen terug in! Tot dan!

ZONDAG

1
JANUARI

Zondag

8
JANUARI

Zondag

22
JANUARI

Gelukkig nieuwjaar allemaal! is die wintervakantie nu nog 
altijd niet voorbij?? we beginnen jullie echt te missen nu,  
jammer genoeg nog GEEN KSA.We kunnen niet wachten om 
jullie weer te zien. 

Deze week is het driekoningen! Verkleed jullie allemaal dus 
als een mooie koning en misschien kunnen sommigen onder 
jullie al raden wat we gaan doen. Enfin we zien zondag wel 
tot dan!

Doe jullie skibroek al maar aan. Het is januari, dat betekent 
dat er een kans bestaat dat het gesneeuwd heeft. Of het nu 
uiteindelijk echt sneeuwt of niet, niets houdt ons tegen om 
sneeuw spelletjes te spelen. We gaan ons rot amuseren met 
of zonder sneeuw!!

Vandaag een wat rustigere zondag. Haal jullie schort al maar 
boven en jullie beste bak en kookkunsten. Vandaag gaan we 
iets lekkers maken. En ja hoor, we zullen uiteraard ook alles 
opeten!! 

Zondag

15
JANUARI

Zondag

29
JANUARI

Een paar weken geleden speelden jullie wie is de mol. Of 
jullie nu die mol gevonden hebben of niet maakt allemaal 
niet uit, we waren jullie detective skills aan het testen voor 
vandaag. Want we hebben jullie nodig, Lotte is vermoord 
en jullie moeten de moord oplossen. Kom ons dus allemaal 
helpen!

Vandaag laten we allemaal samen zien wat KSA nu echt 
is. Breng allemaal al jullie leeftijdgenootjes en vriendjes 
mee en dan laten we zien hoe leuk het elke zondag is 
bij ons. trommel iedereen op, want deze week is het 
VRIENDJESDAG!

Zondag

5
FEBRUARI



Jongknapen

Jojo jongknapen

De winter komt eraan dus dat betekend einde van het jaar en begin van een nieuw jaar we 
hebben weer toffe winter spelletjes voor jullie klaar staan.

Dus bereid  jullie daar alvast maar op want het wordt LITTT!!

Bob heeft speciaal voor het nieuwe te beginnen een mooi gedicht geschreven hoe de 
komende maanden er zullen uitzien.

De winter komt eraan,

terwijl de dagen trager komen dan ze gaan.

Maar de langer wordende nachten

zullen nooit, hoe hard ze ook trachten

ons plezier kunnen beperken,

want wij zullen ravotten gelijk een echt veirken (notitie van de redactie: dialect voor varken)

Stratego, wafels en meer,

vind je ook deze keer weer,

In deze prachtige zoniënburcht!

Daarnaast startte Frank Deboosere ook een gerucht

Over felle sneeuwval uit de lucht.

Of dit gerucht ook juist zal blijken,

zullen we nog eens nader moeten bekijken.

In elk geval wordt het weer super plezant,



met jaloerse blikken geworpen op ons langs elke kant.

Ik sta er alvast om te popelen

om proberen een glimlach op jullie gezicht te toveren.

En hopelijk zie ik jullie gauw

goed gewapend tegen kou.

Dit is dan het einde van mijn saaie gedicht

en hou ik eindelijk eens mijn bek dicht :)

-Bob

Jullie liefste leiding

Andert, Julie, Charlotte, Jeanne en Bob



Onze zotte 
Jongknapen plannen!
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Zondag

11
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Vandaag zullen jullie jullie strategisch brein moeten meenemen (en 
gebruiken) naar de KSA want we spelen stratego.

Het wordt tijd dat er geld in het laatje verschijnt want chocomelk is 
niet gratis.

Vandaag kasactie dus.

Onze geliefde jonghernieuwers geven vandaag leiding, zij zullen zorgen 
voor jullie amusement! We zouden jullie bijna vragen om braaf te zijn, 
maar dat zijn jullie toch altijd? ;)

Deze week is het onze geweldige kerstbomen-verkoop (bestel er zeker 
nog eentje voor 27 november)! Het is dus GEEN KSA deze week… Jullie 
kunnen allemaal gezellig langskomen om iets te drinken of je mooie 
kerstboom te komen ophalen. Je kan ons dan zeker vinden op de markt 
van Tervuren!

Toevallig zijn jullie vanochtend allemaal van de trap gevallen, of 
hebben jullie allerlei andere stommiteiten voor waardoor jullie 
vandaag gehandicapt spelletjes gaan moeten spelen, laat de 
paralympische spelen beginnen! 

Het is misschien niet kerstavond maar toch wordt kerst op de KSA 
gevierd (uiteraard)! Kom met ons een gezellige, warme, vrijdagavond 
spenderen.

VRIJDAG

16
DECEMBER

Zondag

27
NOVEMBER



Zondag

22
JANUARI

Zondag

29
JANUARI

Legerdag omdat Jeanne het zegt!

Vandaag hangt de dag van jullie af, Maar zou dit wel goed lopen?  
Het is vandaag Dilemma dag.

Vandaag mogen jullie al jullie onderhandel skills uit de kast 
halen voor ruiltocht.

Vandaag laten we allemaal onze top jeugdbeweging zien! Breng 
allemaal al jullie leeftijdsgenootjes en vriendjes mee dan laten 
we zien wat ze elke zondag missen, want deze week is het 
VRIENDJESDAG!

Zondag

5
FEBRUARI

zondag

15
JANUARI

ZONDAG

1
JANUARI

Zondag

8
JANUARI

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Gelukkig nieuwjaar allemaal! Er is een nieuw 
jaar aangebroken en dat wil zeggen dat iedereen nog hard aan 
het feesten is,  jammer genoeg hierdoor dus nog GEEN KSA.We 
kunnen niet wachten om jullie weer te zien. (‘T is tenslotte al van 
vorig jaar gelden ;)  )

Vandaag vieren we Driekoningen aan de hand van het heilige 
drievuldigheid- spel.

Zondag

25
DECEMBER

Stiiiillleee naaaaaachtt, maar de nacht was zo stil dat de leiding 
nog steeds aan het slapen is! Vandaag GEEN KSA! Geniet van 
jullie wintervakantie, in 2023 vliegen we er allemaal samen terug 
in! tot dan!. 



Knapen

JOW middelbareschoolgangers,

We hopen dat het de eerste maanden van het schooljaar jullie een beetje goed 
bevallen zijn. En dat jullie helemaal klaar zijn voor de examenperiode.

Wij raden jullie aan minstens 4 weken op voorhand te beginnen met studeren dan 
heb je tijdens de examens niet veel meer te doen! En dan heb je al een goede buffer 
tegen juli want in die hitte studeren is niet altijd even simpel!

We wensen jullie enoooorrrmmm veel succes met de examens! En als jullie die 
examens goed volbrengen dan zullen jullie beloond worden met een episch 
kerstfeestje!

Nu genoeg gezegd over de examens! We hebben weer tal van topactiviteiten 
verzonnen die jullie op de volgende pagina kunnen lezen. Omdat jullie zo dapper zijn 
geweest om helemaal tot hier te lezen worden jullie natuurlijk beloond. Jullie kunnen 
namelijk via deze link een epische video van Gabriel zien die op een paard rijdt in een 
shopping center! https://www.youtube.com/watch?v=O91DT1pR1ew

Xxx,

Jullie knapen leiders



Onze zotte 
Knapen plannen!
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Deze week doen we alles op wieltJES, jullie denken waarschijnlijk 
dat wij niet kunnen spellen. Dat is ook zo, maar in dit geval is het de 
bedoeling! Enkel kleine wieltJES tellen namelijk. Een fiets kunnen we 
jammer genoeg niet goedkeuren. Aarzel zeker niet om iets te sturen 
indien je geen wietJES hebt, dan voorzien wij iets.

Aangezien we vorige keer niet hard genoeg gehosseld hebben. Zitten 
we nog steeds krap bij kas :’( Maar niet getreurd deze week gaan we 
echt stinkend rijk worden!

Deze week spelen we xtreme petanque. De slimmen onder ons 
weten natuurlijk dat een extreme versie van petanque is. Als jullie 
petanqueballen hebben mogen jullie die zeker meenemen!

Deze week geen vergadering. We staan namelijk aan de markt om onze 
fantastische kerstbomen te verkopen!

Deze week doen we een avondvergadering zodat jullie zondag 
supergoed kunnen studeren voor de examens! Verdere info volgt nog 
in de whatsapp!

Weer een avondvergadering! Verdere info volgt nog in de whatsapp Zaterdag

17
DECEMBER

Zondag

27
NOVEMBER

Zondag

23
DECEMBER

Whoop whooop kerstvergadering!!!!!

Neem allemaal een cadeautje mee met de waarde van rond de 5 
euro. Aarzel zeker niet om ons een berichtje te sturen moest dat niet 
lukken. En vergeet zeker ook jullie meest sexy kersttrui niet!



Zondag

22
JANUARI

Zondag

29
JANUARI

Deze week sluiten we jullie allemaal op in het knapenlokaal 
en moeten jullie proberen er zo snel mogelijk uit te geraken 
door het oplossen van opdrachtjes!

Laat je innerlijke Gordon Ramsey al naar boven komen want we 
gaan koken!

Sneeuwpret! Volgens Frank Deboosere gaat het sneeuwen 
op 29 januari! Dus neem zeker allemaal jullie slee mee!!!

Deze week spelen we cluedo, Largo zijn kelderrat is namelijk 
vermoord, jullie moeten ons helpen om de dader te vinden!

Zondag

5
FEBRUARI

zondag

15
JANUARI

ZONDAG

1
JANUARI

Zondag

8
JANUARI

Het is nu al sinds vorig jaar dat we jullie gezien hebben, nog even 
wachten en we zien jullie terug. Vandaag is het GEEN KSA.

Vandaag gaan we gezelschapspelletjes spelen. Indien je een leuk 
spelletje hebt mag je dat zeker meenemen!



Jonghernieuwers

Het onbekende terrein dat ‘de puber’ was klinkt ons nu al wat bekender in de oren. We 
weten waar hun brein naar snakt: Elke luttele seconde op de gsm is goud waard. Elk lied 
dat op TikTok tevoorschijn komt is opeens hun lievelingsliedje en zal je op de volgende 
vergadering een paar duizend keer horen. Lachen wordt universeel gezien als een geluid 
dat je graag zou moeten horen, dit is spijtig genoeg niet het geval als onze testsubjecten 
beginnen te lachen, gelukkig zijn Gerben en Milan al wat doof van al dat raven. Het 
liefdesleven van de onderzoekers is iets waar ze zelf graag onderzoek over doen, helaas is 
het niet toegestaan om hier info over vrij te geven (wat voor ons eigenlijk niet veel verschil 
maakt).

Waarnemingen:

De situatie is nog erger en gevaarlijker dan gedacht. Al na de eerste vergadering deden we 
een paar vreselijke ontdekkingen. Onze subjecten weten na 6 jaar ksa duidelijk nog altijd niet 
wat ksa kledij is. “Kleren die vuil mogen worden” kennen ze duidelijk nog altijd niet maar in 
een galakleedje komen is standaard voor hun

1) How can I be homophobic? My … is ...! Hoe vaak we deze zin hebben moeten aanhoren is      
ongelooflijk. Je zou zeggen dat ze dit zelf beu worden maar absoluut niet.

2) We hebben ondertussen ook ontdekt dat ze van liedjes houden met een paard in namelijk:

     I remember when, I remember, I remember when I lost my mindhuhuhuhuhhu

    There was something so pleasant about that placeeeeee

Hoe gaat het onderzoek nu verder?

Na al de vorig opgesomde waarnemingen kennen we de subjecten echter wel al wat beter. 
We weten beter hoe het puberende brein te werk gaat en waar ze allemaal een even 
grote passie voor delen, en dit is niet zomaar een passie, dit is een verslaving. We hebben 
het namelijk over  jongens. Er zijn in de voorbije paar onderzoeksmomenten al heel veel 
verschillende namen gevallen: Dries, Nolan, Ruben, Arne, Milan zijn maar een klein aantal 
van alle namen die we al hebben gehoord. Door al deze gewonnen info weten we beter hoe 
we de testen moeten aanpakken en zal het onderzoek in recordtempo verder verlopen!



Onze zotte 
Jonghernieuwer plannen!
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Zondag

11
DECEMBER

Beste Jonghernieuwers

Jullie worden hierbij allemaal officiël uitgenodigd voor de enige 
echte "JHN Casino". Jullie worden zondag 13 november om 14u 
verwacht op de lagere school speelplaats van het HHC. Zoals in een 
echte casino geraak je niet binnen met normale dagelijkse kleren, 
we verwachten jullie dus allemaal in een chique outfit.

Vandaag kunnen jullie jullie skills tonen op de trampoline, we gaan 
namelijk naar het trampolinepark in Mechelen

Vandaag is de dag dat jullie eens onze rol eens kunnen overnemen, 
namelijk leiding geven. Jullie zullen moeten tonen wat jullie van ons 
hebben geleerd in deze korte periode en kunnen het vandaag eens 
uitproberen op de verschillende groepen .

Altijd al iets willen kapot slaan? Dan is vandaag jullie geluksdag 
want jullie mogen al jullie frustraties gooien op het kapot slaan van 
apparaten. Vandaag doen we namelijk een rage room!

Het klinkt misschien als een grap maar vandaag heb je de 
mogelijkheid om samen met ons te komen studeren op de ksa. 

Disclaimer: er wordt echt gestudeerd ;).

Deze avond gaan we jullie meenemen naar een plaats in Brussel waar 
onze leiding ons heeft meegenomen als jonghernieuwer. Tip: Gerben 
heeft er een passie voor. Maar we zullen vooral genieten van de 
gezellige kerstmarkt in Brussel.

VRIJDAG

16
DECEMBER

Zondag

27
NOVEMBER



Zondag

22
JANUARI

Zondag

29
JANUARI

De langverwachte carwash is eindelijk hier!

Maak zoveel reclame als je kan!!

Vandaag krijgen jullie leiding van een speciale gast aangezien 
Milan nog steeds met zijn hoofd in de boeken zit.

De speciale gasten blijven komen! Er staat dus deze week 
ook weer een zotte activiteit op jullie te wachten!

Vandaag wacht er jullie een grote verassing!!

Allemaal komen om te weten te komen wat dit is!

Zondag

5
FEBRUARI

zondag

15
JANUARI

ZONDAg

1
JANUARI

Zondag

8
JANUARI

Vandaag is het spijtig genoeg GEEN KSA. We nemen allemaal een 
rustdagje na allemaal geweldige nieuwjaarsfeestjes

Driekoningen, Driekoningen,
geef mij ’nen nieuwen hoed;

M’nen ouwe is versleten,
ons moeder mag ’t nie weten.

Onze vader heeft  het geld

op de rooster geteld.

Dit is het tekstje dat jullie tegen vandaag van buiten zullen 
moeten kennen want we gaan iets doen dat jullie waarschijnlijk 
al effe niet meer hebben gedaan namelijk rondgaan voor drie 
koningen.Dus kleed jullie alvast gepast aan en tot dan.

Zondag

25
DECEMBER

Geniet van jullie wintervakantie, er staan nog zoveel zotte 
activiteiten te wachten voor jullie in 2023! Prettige kerstdagen!
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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

Maïa Nootens
0487/23 78 75
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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



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

Robin De Smet
Milan Berlemont
Loize van Uffelen

Jasper Buysse
Charlotte De Naeyer

ehbo@ksatervuren.be

EHBO


