




Algemene kalender

Zaterdag

25
MAART

Zondag

2
JULI

Maandag

17
JULI

Eetfestijn
Naar jaarlijkse gewoonte is het vandaag ons geweldige eet-
festijn! Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, dus pak iedereen 
dat je kent mee!

Kampvergadering
Het is spijtig genoeg weer zover, de allerlaatste vergadering van het 
jaar :(. De volgende keer dat we jullie allemaal zien zal op de kamp-
weide zijn!

vrijdag

28
JULI

-

Kamp

Het hoogtepunt van elk KSA-jaar is eindelijk hier!



Leeuwkes

Herinneren jullie je nog waar ons verhaaltje vorige keer geëindigd was? Kijk anders 
nog eens terug in de vorige zoniënburcht. Onze dierenvrienden waren na een lange 
reis bij een boerderij aangekomen. Ze vroegen aan de boer of ze een beetje drinken 
konden krijgen. De boer had heel wat koeien staan dus hij ging wat melk halen 
voor Loize, Juna en Simen. Maar terwijl ze stonden te wachten kwam er een haan 
naar hen toe. Deze haan heette Senne, en hij was het leven op de boerderij beu. Hij 
moest elke dag zo vroeg opstaan om alle dieren wakker te maken. Maar nu werd hij 
daar een beetje te oud voor en moest zijn zoon die taak overnemen. De haan had 
dus geen taak meer op de boerderij en dus wou hij iets anders gaan doen. Hij vroeg 
aan Loize of hij niet mee op avontuur mocht. Natuurlijk mocht dit, en Loize vertelde 
dat ze op weg waren naar Tervuren om leiding van de leeuwkes te worden. Dit 
vond Senne een heel goed idee dus hij besloot om mee te gaan. Nadat hij afscheid 
had genomen van de buur en al zijn vriendjes op de boerderij vertrok hij mee op 
reis naar Tervuren. Samen vormden deze ezel, hond, kat en haan een volwaardige 
leidingsploeg. En dus vertrokken ze weer op pad. Toen ze bijna in Tervuren waren 
aangekomen, werd het weer tijd om een slaapplek te zoeken. Maar in het bos waren 
er niet veel huizen, ze moesten dus lang zoeken. Na enkele uren vonden ze een 
oud huis waar ze konden overnachten. Er was niet alleen een plek om te slapen, in 
het huis was ook heel veel eten en drinken. Van de lange reis hadden ze natuurlijk 
allemaal heel veel honger gekregen dus waren ze blij dat ze hun buikje rond konden 
eten. Na het eten werd het stilaan tijd om te gaan slapen. Juna de hond ging achter 
de deur liggen, Loize de kat bij het haardvuur, Simen de ezel in de stal en Senne de 
haan op de balken onder het dak. En zo vielen ze in slaap. Maar, juist toen de dieren 
in slaap waren gevallen, kwamen de bewoners van het huis terug thuis. Het waren 
rovers, die net terugkwamen van een grote overval met een grote buit op zak. Als dit 
allemaal maar goed afloopt…

Wordt vervolgd



Onze zotte 
Leeuwkes plannen!

Zondag

12
FEBRUARI

Zondag

19
FEBRUARI

Zaterdag

4
MAART

Zondag

12
MAART

Valentijnsspel! Overmorgen is het de befaamde dag der 
liefde. Dan is het namelijk.. Valentijn! Dit is de dag waarop 
je je stiekeme vlam eens in de bloemetjes zet en laat zien 
dat je hem/haar graag hebt. Wij bereiden jullie voor op deze 
romantische dag met een super leuk valentijnsspel!

Het is vakantie!! Jammer genoeg dus ook geen KSA.. Tot 
volgende week!

Schattenzoektocht! Vandaag testen we jullie oriëntatiever-
mogen door jullie op pad te sturen met een kaart en.. Euhh.. 
Ja, dat is het eigenlijk. Oh ja! En een bestemming waar miss-
chien wel een erg leuke schat verstopt ligt ;)

“O heer, d'avond is neergekomen…” Dit betekent een super 
gezellige avondvergadering in de lokalen. Gelukkig gaan 
we niet echt zingen (of toch wel) maar kijken we vooral 
een leuke film met eten bereid door de chef koks van 
dienst: jullie allerliefste leiding. Meer info volgt nog op de 
Whatsapp.

Om de paashaas voor te zijn gaan we al op zoek naar 
mogelijke verstopplekken voor paaseitjes. Dit doen we best 
door de straten van Tervuren eens grondig te verkennen 
aan de hand van een super cool dorpsspel!

Volgende week is het eetfestijn maar er is één groot 
probleem… Iemand heeft al het eten opgegeten! We hebben 
al een aantal verdachten en zetten met z’n allen alles op het 
spel om toch ons befaamde eetfestijn te redden!

Zondag

19
MAART

Zondag

26
FEBRUARI

Zondag

26
MAART

Hopelijk is jullie eten al wat gezakt want we zijn weer 
vroeg in de weer om te gaan schaatsen! Of je nu sierlijke 
pirouettes zal draaien of eerder gaat kruipen als bambi, 
plezier  gegarandeerd! Concrete info volgt nog. (P.S. af 
en toe eens vallen op de baan wordt ook als schaatsen 
beschouwd)



ZONDAG

2
APRIL

Zondag

9
APRIL

Zondag

23
APRIL

Misschien was eerst vollenbak eten en daarna enthousiast schaat-
sen toch niet zo een goed idee.. De leiding moet even bekomen 
van een rommelige maag maar wij zien jullie binnen twee weken 
weer! Geniet van de vakantie!

Jullie leiding is momenteel druk bezig met het zoeken naar (en 
eten van) die heerlijke chocolade-eitjes. Deze week dus nog geen 
KSA, maar volgende week vliegen we er weer in!

Wij hebben jullie suuuupeeer hard gemist en zijn weer helemaal 
klaar om voor jullie de zotste activiteiten uit de kast te halen! Het 
bezoek van de paashaas is nu al een week geleden en het arme dier 
is wat triest. Het zal namelijk weer een heel jaar duren voordat hij 
die lieve kindjes nog eens kan verwennen met al dat lekkers. Maar 
niet getreurd! Om hem op te vrolijken spelen we vandaag het enige 
echte paasspel!

Jullie hebben deze keer wat meer nodig dan enkel een paar 
stapschoenen en een gladgestreken hemd. Jullie mogen namelijk 
ook een pyjama, gamel, tandenborstel en knuffeltje meenemen.. 
Kunnen jullie het al raden? We gaan op weekend!! Verdere info 
volgt nog op de whatsapp maar het belooft alvast een erg leuk 
uitje te worden!

Zondag

16
APRIL

ZONDAG

30
APRIL

Zondag

7
MEI

Zondag

21
MEI

Jullie leiding is afgelopen vrijdag naar de markt geweest en hoewel 
de proevertjes erg lekker waren was de boel al bij al een beetje 
saai.. Wij dachten: Dit kunnen jullie beter! Jullie krijgen allemaal 
de kans om je creativiteit en (niet te vergeten) allerbeste verkoop-
trucks uit de kast te halen, want deze zondag is de officiële opening 
van de leeuwkesmarkt!

Hoewel er geen dino’s, monsters of slangen in het park van 
Tervuren zitten wagen we ons toch op gevaarlijk terrein. Wie is er 
klaar voor een spel, vol sterke tactieken en gevaarlijke tegenstand-
ers? Wie is er klaar voor de ultieme strijd? Wie is er klaar vooor…  
bosspel!

Nu het eindelijk gestopt is met regenen kunnen we ons zorgeloos 
bekladden met andere vieze goedjes! Laat je propere kleren thuis, 
en neem vooral het innerlijke varken mee want vandaag spelen we 
vuilspel!

Geef acht! Vandaag trekken we ten strijde om het vaderland te 
verdedigen en dompelen we ons volledig onder in de leefwereld 
van de soldaten. We leren alles over marcheren, sluipen en 
militaire tactieken. Maar zorg dat jullie altijd goed luisteren want 
ongehoorzaamheid wordt niet getolereerd in het leger.

Zondag

14
MEI



Piepers

Dag liefste piepers! 

Dit is de laatste zoniënburcht van dit ksa-jaar! En dat kan maar 1 ding betekenen, dat het 
bijna kamp is natuurlijk! Jullie zijn natuurlijk nog 1 van de jongste groepen dus jullie hebben 
nog niet veel kampen meegemaakt (sommige al 3 of 4 , anderen nog geen of eentje) Nu dit 
maakt allemaal niet uit. Het gaat er om dat jullie nog niet veel kamp-ervaring hebben. En 
wie heeft er dan wel veel kamp-ervaring?? Wij natuurlijk! de leiding! wij hebben namelijk 
allemaal samen al 30 kampen beleefd! En dan hebben we die van Maïa er nog niet eens 
bijgetelt ;) Dus jullie hebben nog heel wat bij te leren! En dat gaan wij jullie zo goed mogelijk 
proberen doen. Heel deze periode staat dus volledig in het thema van voorbereiding 
voor kamp. We doen een legerdag, doen eens een uitstap, we knutselen, en we kijken 
nog 1 laatste keer een film voor kamp, want dat kunnen we daar natuurlijk niet. Nu heeft 
iedereen van ons een eigen kamp-specialiteit, elke leider blinkt wel uit in 1 iets speciaals. 
We overlopen even iedereen zijn specialiteit: 

We beginnen allereerst met Lotte, zij zit al het langst in de ksa en heeft ook al het meeste 
kampen meegemaakt: Lotte haar kamp-specialiteit iiiisssss…….. giechelen aan het 
kampvuur!! ja ja het klinkt misschien wat gek maar het is wel degelijk het gene waar zij 
absoluut de beste in is. Door de jaren heeft ze een uiterste techniek ontwikkeld om subtiel 
en onopvallend te giechelen aan het kampvuur. 

De tweede langste ksa-er is Warre, hij heeft maar liefst 10 kampen meegemaakt! zijn 
specialiteit iss…. vuur maken, en alles wat erbij hoort! van hout halen tot hout zagen, van 
klieven tot vuurputten graven, van het vuur aanmaken tot het vuur uitdoen op onze eigen 
speciale leiders-manier. Warre kent er alles van en zal jullie er alles van leren! 

Dan komen we bij Daan, zijn eerste jaar leiding maar zeker en vast niet zijn eerste kamp, 
hij is gespecialiseerd in flankes supper dupper snel opeten! Hij is er zelf de officiele 
kamp-kampioen in! Nu gaat dit niet vanzelf hij moet namelijk zelf buiten het kamp hier 
ongelooflijk hard voor trainen, dit kan je elk jaar komen bezichtigen op het weekend van de 
jeugd. Trainen, trainen, trainen dus! 

En dan nog Maïa, zij is nu eerste-jaar leiding en dus nog nooit op kamp geweest. Haar 
kamp-specialiteit moeten we dus nog uitzoeken, we zijn er al benieuwd naar! wie weet vind 
1 van jullie ook wel een eigen specialiteit! 

Voila, deze periode dus volledig voorbereiden op kamp. Tot zondag! 



Zondag

5
MAART

Zondag

12
MAART

Deze week moet je je creativiteit gebruiken want wij gaan 
KNUTSELEN! Papier, lijm, scharen, potloden, stiften. We gebruiken 
alles wat we vinden om een eigen meesterwerk te maken!

Deze week spelen we 1 tegen Allen. Nu dit is echter wel de naam van 
het spel maar wat betekent dit eigenlijk? De 1 in deze naam staat 
voor de kleinere groep van het geheel, in ons geval de leiders dus. 
De allen staat voor al de rest, jullie dus. In dit spel nemen wij het 
tegen elkaar op. Doe maar jullie geluk-sokken aan want het zal niet 
gemakkelijk zijn om te winnen.

Om verder in het jaar en op kamp nog coolere dingen te doen als 
we al gedaan hebben, hebben we af en toe ook centjes nodig. Deze 
week doen we dus kasactie. Wat we verkopen moeten we nog eens 
goed over nadenken. Als jullie jullie verkoop-trucs tot in de puntjes 
oefenen, doen wij de rest!

Volgende week is het ons grote eetfestijn, later als jullie leiding 
worden gaan jullie hier natuurlijk moeten opdienen, je kan nooit 
vroeg beginnen met oefenen dus vandaag leiden we jullie op tot de 
beste obers en kelners van het land!

Zondag

19
MAART

zondag

26
FEBRUARI

Onze zotte 
Pieper plannen!

Zondag

12
FEBRUARI

Zondag

19
FEBRUARI

Weet jij wat wij deze week gaan doen? Nee? Het is ook moeilijk te 
raden want het is iets helemaal anders als andere weken. Deze Week 
zitten we namelijk binnen! We gaan namelijk een kei coole film 
kijken. neem maar allemaal wat lekkers mee om tijdens de film op te 
eten.

Croque monsieur? Crocs? Krokodil? kroketten? Nee, nee en nog 
eens nee. Het woord dat ik zoek is krokus natuurlijk! het is namelijk 
krokusvakantie! en hierdoor helaas GEEN KSA, tot volgende week!

Het beruchte weekend is weer daar! Deze zaterdag is het ons 
eetfestijn! Jullie kunnen allemaal gezellig komen eten! Wat we zullen 
serveren blijft nog even een verrassing, verdere concrete info volgt 
nog, tot dan!

Zaterdag

25
MAART



Vrijdag

21
APRIL

Ze zien me rolleeenn en rolleeenn. Na de vakantie zijn we weer 
vollenbak terug, en dat nog op wieltjes ook. Niet alleen wij zijn op 
wieltjes, jullie ook. Samengevat alles op wieltjes dus vandaag! Breng 
allemaal een fiets, skateboard, step, rolschaatsen, winkelkar…… 
mee, als het maar wieltjes heeft!

Dit weekend zullen wij niet alleen zondag met jullie doorbrengen. 
We gaan namelijk op weekend!! Verdere concrete info volgt zo snel 
mogelijk via whatsapp of mail. Ik kan al iets kleins verklappen, er 
gaat ook een andere ban met ons mee! spannend!

zondag

16
APRIL

ZONDAG

2
APRIL

Zondag

9
APRIL

Amai, na vorig weekend zijn wij ongelooflijk moe, eetfestijn, 
en schaatsen! tijd voor een weekje (of twee) rust, neem jullie 
ook maar even jullie rust dan vliegen we er over 2 weken 
weer vollenbak in, deze week GEEN KSA.

We weten het, we weten het, jullie missen ons al suuuppeeer hard 
maar nog 1 week volhouden en dan zijn wij volgende zondag terug! 
Geniet nog van de laatste week vakantie, de week nog GEEN KSA

ZONDAG

21
MEI

Wie weet er nog wat Warre zijn kamp-specialiteit was? Vuur 
maken natuurlijk! vandaag gaan we dit jullie dit zo goed 
mogelijk proberen aanleren, Oefen maar alvast! Want deze 
week spelen we het grote hoe-maak-je-vuur-spel?

Dit is hem dan, de laatste echte vergadering voor de 
voorbereidingen op

het kamp, wat ging dit jaar weer eens snel! Wat we vandaag 
gaan doen blijft nog een verrassing.

zondag

14
MEI

ZONDAG

30
APRIL

Zondag

7
MEI

Na zoveel kas-acties, HHC-vergaderingen, In de lokalen, in het bos of 
in het park van Tervuren zijn wij tervuren even helemaal beu gezien! 
We gaan deze week op uitstap! ffkes weg van hier! concrete info 
volgt.

Geef acht, vooruit mars, één keer pompen, twee keer pompen… 
vandaag is het legerdag.



Jongknapen

Jo jo jongknapen,

Ook al is het jaar nog maar net bezig presenteren wij jullie al de laatste editie van 
onze zoniënburcht voor ons mega plezante kamp.Maar wees niet getreurd want 
deze editie is kei EPIC. Dus raden we jullie zeker aan om geen enkele vergadering te 
missen.

 

Maar jullie zijn natuurlijk allemaal kritische denkende mensen, ik zou zelfs zeggen, 
kenners van de wetenschap. Jullie zullen eerst willen zien, voor jullie geloven. Dus 
waarom is het nu net, dat de komende maanden zo stampensvol ravotten, plezier, 
spanning en al dat goeds zullen zitten?

We zetten het voor jullie eens op een rijtje. Tijdens de kerstvakantie hebben wij 
namelijk niet stilgezeten, laat staan dat we tijd hadden voor die gezellige kerstdiners 
of voor het kijken naar pyrotechnische voorstellingen op nieuwjaar boordevol 
kleurtjes. (Fun fact: in vuurwerk zorgt de verbranding van allerlei metalen voor de 
kleurtjes: zo zorgt koper voor groene/blauwe vlammen, magnesium voor wit, of 
(voor een onbekende reden) Bob’s favoriet: strontium voor donkerrood.)

Nee, in plaats daarvan heeft ieder van ons zich verdiept in een bepaald onderwerp, 
dat komende maanden aan bod zal komen:

Andert heeft de beste gymnasten ter wereld op gezocht, allemaal om 1 ding te 
leren: heel goed op zijn handen staan. Het lijkt misschien niet zo een handig iets 
om te kunnen, maar als alles ondersteboven zou komen te staan, heeft hij een 
gigantisch voordeel door de enige te zijn die nog gewoon rechtop staat.

Julie is naar Japan getrokken, om zich te trainen bij de ninja’s. Daar is ze 



geëvolueerd tot een meesterlijke sluipster, waar zelfs de jaguars in het 
amazonewoud jaloers op zijn. Dit stelt haar in staat om te werken voor de 
paashaas, die kampt met grote tekorten aan chocolade dankzij de opzegging 
van handelsakkoorden. Gelukkig is er geen enkele douanier die Julie kan 
tegenhouden om bergen aan chocolade naar de geheime basis van de 
paashaas te smokkelen.

Charlotte is heeft de bekende sterrenchef Gordon Ramsey opgezocht, in een 
poging om een topchef te worden. Deze Gordon Ramsey roept echter nogal 
veel, waardoor ze terug naar België is gekomen en een cursus heeft gevolgd 
bij Jeroen Meus, een prima kok die bovendien een heel aangename, zwoele 
stem heeft. Ze kent de geheimen van de keuken als de buitenkant van haar 
broekzak (want laten we eerlijk zijn, wie kent nu de binnenkant van zijn/haar 
broekzak?)

Jeanne heeft alle seizoenen van Big Brother gebingewatched. Je zou 
misschien denken dat zij dan toch juist wel stil heeft gezeten, maar hoewel dit 
technisch gezien waar is, is haar taak niet te overschatten. Zo een grondige 
bestuderingen maken tussen al dat drama, is een huzarenwerk dat niet veel 
mensen te baas kunnen.

Tenslotte is Bob nog een maand extra in de boeken gedoken: hij bestudeerde 
de listige Sun Tzu, de triomfante Julius Caesar, de gedurfde Hannibal Barca, 
de energieke Napoleon Bonaparte, en nog veel andere grote heersers uit 
de geschiedenis. Hij is nu een zelfuitgesproken tactisch genie, een waardige 
tegenstander voor welke generaal dan ook.

Dus: eerst zien, dan geloven. Wij hopen alvast dat onze inspanningen snel 
vruchten afwerpen.

veel groetjes van jullie leiding: Jeanne, Andert, Charlotte, Julie en Bob :)

P.S.: de opmerkzamen onder jullie zullen gemerkt hebben dat het weekend 
nog niet is ingepland. Geen paniek, we zijn druk bezig om samen met de 
knapen een weekendplaats te bemachtigen! We laten zo snel mogelijk iets 
weten via Whatsapp.



Onze zotte 
Jongknapen plannen!

Zondag

12
FEBRUARI

Zondag

19
FEBRUARI

Zondag

5
MAART

Zondag

12
MAART

Er heerst de laatste tijd veel onzekerheid in de wereld. Eén van de 
weinige zekerheden is dat de smokkelindustrie overuren draait op 
die momenten. Vandaag zullen we jullie dus jobzekerheid proberen 
mee te geven door jullie op te leiden tot ervaren smokkelaars in dit 
spannende smokkelspel!

Het nieuwe jaar is nu al een tijdje bezig dus krijgen jullie even rust 
met de krokusvakantie, daarom deze week geen KSA. Volgende week 
vliegen we er vollenbak in!

Wie ben ik? Iedereen verkleedt zich op de ksa in een bekend persoon, 
de anderen helpen je met het ontdekken van achter welke bv je je 
verstopt.

Vandaag gaan jullie je beste samenwerkingsvaardigheden moeten 
bovenhalen want anders wordt het moeilijk om nog naar huis te gaan… 
We spelen vandaag dus Big Brother!

Vandaag worden jullie voor een weekje verlost van ons leidinggeven. 
Jullie krijgen namelijk leiding van de super plezante, mega coole en 
ontzettend lieve jonghernieuwers!

Vandaag krijgen jullie leiding van de jonghernieuwers! Het spel kunnen 
we dus nog niet verklappen!

Zondag

19
MAART

Zondag

26
FEBRUARI

Zondag

26
MAART

Vandaag gaan we samen met de leeuwkes en de piepers schaatsen 
in Haasrode. De details zullen we nog in de whatsapp groep sturen 
maar we kunnen wel al verklappen dat het mega tof wordt!



Zondag

23
APRIL

!gadnoz edreekegmo si gadnaaV .nukkel reteb leps teh laz 
kjilepoh !nezel et mo kjilieom si tid ,woW

Vandaag mogen jullie jullie beste kookskills uit de kast halen! 
Want we gaan KOKEN!!

zondag

16
APRIL

zondag

2
APRIL

Zondag

9
APRIL

Tijd voor de 2de vakantie van het jaar, wij zijn er zeker van dat 
jullie dit hebben verdiend. Spijtig genoeg betekent dit dat het een 
tijdje geen KSA is.

De paashaas is vandaag langsgekomen en heeft veel eitjes 
verstopt, de leiding kan daarom niet komen omdat ze de 
paaseitjes maar niet vinden :’( .

Zondag

21
MEI

Julius Caesar, Napoleon Bonaparte, Sun Tzu, Dzjengis Khan, …. 
Elk van hen staat bekend als een van de grootste veroveraars 
uit de geschiedenis van de mensheid. Wij denken echter dat ze 
niet opwegen tegen de jongknapen, die vandaag hun tactische 
meesterbrein zullen tentoonstellen in dit RISK-spel.

Het is de laatste tijd hard opgewarmd en de leiding overleeft 
momenteel kunstmatig op airconditioners. Tijd om terug op te 
frissen met waterspelletjes.

zondag

14
MEI

zondag

30
APRIL

Zondag

7
MEI

Deze week houden we het klassiek met een bosspel. Een chique 
pak of een kleedje zijn zeker niet aangeraden.

Vandaag is een verrassing. We zeggen slechts 1 ding; doe kleren 
aan die vuil mogen worden.



Knapen

Howdi knapes,

Zoals jullie weten is het nieuwe jaar begonnen wat betekent dat jullie 
ongetwijfeld goede voornemens hebben genomen. Als voorbeeldige KSA 
leiders hebben we dit zonder moeilijkheid gehaald (zelfs Largo die zijn Paw 
Patrol verslaving moest minderen). Aangezien dat jullie allemaal als goede 
voornemen een betere KSA'er willen worden gaan wij jullie daarin helpen. 
Daarom hebben we ongelooflijk veel spannende activiteiten gepland voor het 
komende semester zoals 24uurs vergadering en weekend ! 

Tot snel :))



Onze zotte 
Knapen plannen!

Zondag

12
FEBRUARI

Zondag

19
FEBRUARI

vrijdag

3
MAART

Zondag

12
MAART

Op een grote paddenstoel, rood met witte stippen zat kabouter Largo 
heen en weer te wippen, krak zei de paddenstoel met een diepe zucht. 
Deze week spelen we mushroom wars, wat dat exact is ga je nog wel 
zien! Maar degene die het best verkleed is in een paddenstoel, krijgt 
een voordeel in het spel!

Geen KSA deze week :’( Geniet van de vakantie!

Neem een slokje olijfolie, warm jullie maag en slokdarm alvast op! 
Want deze week gaan we de innerlijke Matt Stonie in jullie naar boven 
laten komen!

24UURS VERGADERING!!! 24uur bomvol activiteiten in onze eigen 
prachtlokalen. Wij kunnen al niet wachten!

Heel veel glimmende lichtjes en geld dat weggegooid wordt. Klinkt 
als een ideale zondagnamiddag! Doe jullie schoonste pak en blufbril 
maar aan want deze week gaan we het lokalencasino onveilig maken!

Deze week gaan we eens goed het varken uithangen! Doe je vuilste 
kleren aan en zorg dat je thuis genoeg zeep hebt staan, want je gaat het 
nodig hebben!

Zondag

19
MAART

Zondag

26
FEBRUARI

Zateradg

25
MAART

Deze week jammer genoeg geen KSA. Maar na de eetwedstrijd zijn 
jullie goed opgewarmd om eens goed te eten op ons niet alleen 
gezellige maar overheerlijke eetfestijn! Tot dan!



Vrijdag

21
APRIL

Deze week spelen we een stadsspel, meer info volgt nog.

Trek jullie snelste pakje al maar aan want deze week gaan we 
discoschaatsen. Vergeet zeker geen handschoenen en dikke 
dansmoves mee te nemen!

zondag

16
APRIL

zondag

2
APRIL

Zondag

9
APRIL

Geen KSA deze week, geniet van de vakantie!

Nogsteeds geen KSA  deze week :’(

Vrijdag

21
MEI

Scheer jullie benen en haal jullie snelste fietspakje naar boven 
want deze week gaan we een grote fietstocht maken!

Laatste vergadering

Deze week is de laatste normale vergadering van het jaar dus we 
gaan er een knaller van maken!          

zondag

14
MEI

zondag

30
APRIL

Zondag

7
MEI

Dit weekendje gaan we er samen tussenuit. Meer info volgt nog, 
maar hou dit weekend vrij!

Deze week gaan we een spel spelen!



Jonghernieuwers

Onze intro en eerste bemerkingen over het domein “de puper” zijn 
al helemaal uitgeschreven. Als logische opvolging zullen we nu onze 
hypothese op papier zetten. We willen toch even opmerken dat onze 
eerste bemerkingen nog steeds een accuraat beeld schetsen over onze 
testsubjecten. De testsubjecten lijken blijkbaar ook vergeten te zijn dat ze 
onderzocht worden, we zijn ondertussen ook al goed hun barrières aan het 
afbreken en ze beginnen ons meer en meer te vertrouwen. 

Hypothese:

Onze hypothese zal als volgt gestructureerd zijn: We gaan elk test subject 
individueel bespreken en onze visie over hun toekomst in dit onderzoek 
bespreken.

Laetitia:

- De nieuwe Charlotte de Witte

- Single: De Ark van Noah was al vertrokken

Yara:

- Blind: Teveel naar haar gsm gekeken.

- Fashion: want 2 keer dezelfde outfit aan doen bestaat niet.



Kato:

- Relatie therapeut: Want stoppen met praten over the boys kan ze absoluut 
niet 

- Nachtclubartieste: Zodat ze al haar tiktok dansjes kan showen 

Emmanuelle:

- Recyclage wordt haar nieuwe passie

- Niet feestende persoon A.K.A die hippie

Marie:

- Toneel: Drama is haar passie

- Marktverkoopster: Taarten verkopen op de markt

Ella:

- Kleuterleerkrachtje: Dan is ze rond mensen met dezelfde lengte 

- Verhuizen naar Nieuw-Zeeland om bij de Hobbits te gaan wonen

Edouard:

- Yes Men: The movie

- Insert cricket noises: de stilte opzich



Onze zotte 
Jonghernieuwer plannen!

vrijdag

10
FEBRUARI

Zondag

19
FEBRUARI

Zondag

5
MAART

Zondag

12
MAART

24h uurs vergadering

Vandaag gaan wij een van onze grootste uitdagingen aan, namelijk 
24 uur aan een stuk met jullie opgescheept zitten.

Geen KSA

Geniet van jullie vakantie!!

Rage room

Vandaag mogen jullie al jullie frustraties erop los slaan

Kasactie: Bar na de vergadering

Allemaal hopen voor goed weer zodat we veel verfrissende drankjes 
kunnen verkopen!

Een behind the scenes

Verdere info volgt nog, maar iets bijleren zal zeker gebeuren

Leiding geven aan de JKN

2 van de 3 bannen zijn al gebeurd,  vandaag volgt de laatste!

Zondag

19
MAART

Zondag

26
FEBRUARI

zaterdag

25
MAART

KSA Eetfestijn

Jullie hebben vandaag het geluk om ons te komen helpen met het 
grootste event van het jaar. Verdere info volgt nog!



Zondag

16
APRIL

Joepie 30

Het is eindelijk zover! Het moment waar jullie al een heel 
jaar naar uitkijken, en nee ik heb het niet over buitenlands 
weekend of kamp, maar over JOEPIEEEE!!!

Geen KSA

Na 4 dagen wandelen liggen jullie waarschijnlijk allemaal nog te 
slapen, we zullen jullie dus maar niet storen.

dinsdag

11
APRIL

ZONDAG

2
APRIL

Zondag

9
APRIL

Geen KSA

We gaan elkaar al genoeg zien in april, dus vandaag nog even een 
kleine pauze

Geen KSA

Allemaal druk bezig met de 4-daagse rugzak in te pakken, we 
geven jullie vandaag dus nog een dagje rust.

vrijdag

21
APRIL

Zondag

23
APRIL

Discoschaatsen

Luide muziek, veel volk en een  gladde ondergrond, er kan niks 
fout gaan!

Genieten van het mooie weer

Vandaag gaan we eens een dagje hangmatten in het park! 



Zondag

7
MEI

La Noche Loca

Dikste boite van het jaar!

Carwash

Back to back kasactie, zo zien we het graag!

Zaterdag

29
APRIL

The war simulator

ja, vandaag moet je in kleren komen die vuil mogen worden 
en waar je best ook goed mee kan bewegen  

Zaterdag

14
MEI

Zondag

21
MEI

Survival 24uurs

het echte survival spel dus kom gepased 
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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


