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Voorwoord 
Hallo allemaal,  

Het laatste trimester van dit (alweer) gekke KSA-jaar is al aangebroken. 

We hopen dat jullie hebben genoten van het afgelopen semester en de 

paasdagen! Samen zullen we er voor zorgen dat het laatste trimester er eentje 

wordt om niet snel te vergeten. 

Een KSA-jaar kan natuurlijk ook niet rond zijn zonder een zonnig zomerkamp op 

het einde. Dit jaar zal kamp doorgaan van 3 tot 13 juli in Sint-Huibrechts-Lille, 

Pelt. Hou deze data dus alvast vrij in je agenda        

Veel leesplezier en tot snel! 

Groetjes, 

De leidingsploeg! 
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Belangrijke data 

 
 

  

3 tot 13 juli: KAMP 
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Trooper 
Wij hebben dit kwartaal weeral bijna  
100 EURO gekregen van Trooper dankzij 
jullie, bedankt hiervoor! 

 

Vergeet Trooper niet te gebruiken voor al jullie online aankopen om ons te 

steunen.  

Trooper gebruiken is voor jullie weinig extra moeite en voor ons een groot 

voordeel! Het enige wat je moet doen is surfen naar www.trooper.be/ksastjan 

voor je een online aankoop doet bij een van de deelnemende winkels. De rest 

van de aankoop en de prijs blijft exact hetzelfde voor jullie, met als enige 

verschil dat wij een deeltje van de aankoopprijs krijgen. Met dit geld kunnen wij 

ervoor zorgen dat KSA Sint-Jan nog leuker wordt!  

Trooper werkt bij Coolblue, Booking.com, Collect&go, Centerparks en nog veel 

meer! Alle andere webwinkels die hieraan meedoen zijn te vinden op de 

website van Trooper.  

Vergeet je vaak trooper te gebruiken, maar wil je ons toch graag steunen? 

Download dan de trooperbot! De Trooperbot verschijnt dan automatisch op je 

scherm als je op een website komt die verbonden is aan Trooper.  

Ga hiervoor naar www.trooper.be/trooperbot.   

 

 

 

  

http://www.trooper.be/ksastjan
http://www.trooper.be/trooperbot
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Roodkapjes 
VERSLAG ROODKAPJES 

Dag lieve, stoere, grappige meiden! Wat een gek semester was dit? Begonnen 

met ons allen als een leuke groep, maar jammer genoeg al snel een kleinere 

bubbel geworden. Ook al zien we niet meer iedereen elke week, we zijn jullie 

natuurlijk niet vergeten.  

Kennen jullie iedereen nog? Dat hopen we wel! Maar herkennen jullie ook nog 

iedereen als hun gezichten zijn omgevormd tot een tekening?  

RAAD JIJ WIE WELK ROODKAPJE IS?  
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Groetjes 

Aisha              Emilie     Rauke 
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TRIMESTERPLANNING ROODKAPJES 
 

Datum Activiteit  Uur  

24/04  Een grote stoelendans 

Met stoelen kan je zoveel meer doen dan braafjes zitten 
of de stoelendans doen. Dat zullen jullie na vandaag wel 
doorhebben... 

16u-18u 

01/05  

 

Kamp in 1 dag 

Omdat we binnen 2 maanden al op kamp vertrekken en 
we geen paaskamp hebben kunnen doen, bereiden we 
ons vandaag helemaal voor op kamp. Zoek je mooiste 
(lees: gekste) kampoutfit bij elkaar en kom 2 uur met ons 
op kamp.   

16u-18u 

08/05 

 

Levensweg 

Hoe is het nu eigenlijk om volwassen te zijn? Wij gaan 
samen met jullie van baby naar oma tijdens deze 

activiteit                    Neenee we gaan niet de saaie dingen 
van het volwassenen leven ontdekken, we maken overal 
gewoon wat leuks van!!! Zijn jullie er klaar voor?  

16u-18u 

15/05 Leiding tegen leden 

Vandaag spelen we met jullie mee! Eens zien wie sterker 
is, de leiding of de leden?  

 16u-18u 
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22/05 Verkeersspel  

Voor deze activiteit mag je je fiets/step/rolschaatsen/… 
meenemen. Wij gaan namelijk het grote verkeersspel 
spelen!!!! 

Wie kent er hier het beste de verkeersregels en verdiend 

de meeste punten?!                     

We gaan het verkeersparcour van De Motten onveilig 
maken en blijven dus zelf lekker veilig. 

16u-18u 

29/05 

 

Laatste activiteit  

Door de vele maatregelen die voortdurend kunnen 
veranderen, hebben we nog geen zicht op wat wel/niet 
kan en mag. Wel weten we dat deze activiteit langer dan 
2 uur zal duren. Houdt dus zeker de namiddag vrij. 
Verdere info geven we zo snel mogelijk, wat we wel al 
kunnen zeggen is dat deze activiteit mega leuk 

wordt!!!             
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Kwiks 
VERSLAG KWIKS 

Het tweede trimester zit er gewoonweg al op. Jammer genoeg hebben we er een 
aantal moeten beleven in twee aparte bubbels, maar gelukkig ook een goed 
aantal in eentje! Niettemin, hebben we van ze allemaal genoten, toch? Ale, 
herinneren jullie je dat eigenlijk nog? Goh uhm… misschien moet dat allemaal nog 
eens opgefrist worden, zodat we allemaal samen (hoe cool zou het zijn als we 
allemaal toevallig tegelijk dit verslagje lazen :0) nog eens goed kunnen terugkijken 
op ons top trimestertje. We gaan eens testen bij wie dit afgelopen top trimester 
nog het verst in het hoofd zit met een TOETS!!! Oke nee ik zie jullie al 
wegschrikken… een QUIZ!!! Dat klinkt al leuker. 
 

1) Wie hebben we moeten helpen met het opstellen van een lijst van leukste 
gezelschapspelletjes in het ultra-mega-gigantorspel? 

a. Hasbro 
b. Basbro 
c. Habo 
 
2) Welke soort verstoppertje hebben wij NIET gespeeld op de 
spionnenactiviteit?  
a. Potteke stamp 
b. Verstoppertje zwaai 
c. Tien tellen in de jungle 
 

3) Herinneren jullie onze reis door de geschiedenis nog goed? Weten jullie nog 
welke gebroeders als allereerste een film hebben uitgebracht? 

a. Gebroeders Lumières  
b. Gebroeders Grimm 
c. Gebroeders Waldin 
 
4) Welk spel hebben we niet gespeeld tijdens de gezelschapsspel super mode 
activiteit?  
a. Uno  
b. Twister  
c. Rummikub  
 
  



13 
 

5) Welke van de volgende ‘tasks’ was NIET aanwezig op ons Among us spel? Was 
dat: 
a. De benzinetank vullen 
b. Bodyscan 
c. Weapons (meteorieten neerschieten) 
 
6) Van welk dier heeft bubbel B (bij Britt & Maud) tekeningen zitten inkleuren 
tijdens de pyjamaparty? 
 

7) Hoe herkende je de vos tijdens bosspel?  
a. Ze had een doos rond zich met ‘vos’ op geschreven.  
b. Ze had een hoge hoed op.  
c. Ze had een vossenpak aan.  
 
8) Met hoeveel Kwiks zijn we? (alle ingeschreven kwikkies) 
a. 16 
b. 28 
c. 23 
 
9) Welke special guest was er aanwezig op onze ruimte activiteit, toen alle 
planeten gestolen werden? Tip: niet in levende lijve, maar via een livestream ;) 
 

10) Wat hebben wij tijdens onze valentijnsactiviteit geknutseld om onze liefde te 
tonen?  
 

11) Welke boerin hielpen we tijdens de Paasdagen?  
a. de groenteboerin 
b. de fruitboerin  
c.  de bloemenboerin  
 
 
 

 

  

Antwoorden: Basbro – verstoppertje zwaai – gebroeders Lumières – rummikub – weapons – konijn – ze 

had een doos rond zich met ‘vos’ op geschreven – 28 – Elon Musk – kaartjes – de bloemenboerin 
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TRIMESTERPLANNING KWIKS 
 

DATUM ACTIVITEIT UUR 

24/04 Hero Bootcamp 
Vandaag is het aan jullie om te bewijzen wat voor een 
sterke heldinnen jullie zijn. Haal die gigantische spieren al 
maar naar boven, want vandaag doen we aan BOOTCAMP! 

16u-18u 

01/05 Op reis door kwiksland 
Er was eens een groepje knotsgekke kwiks... 

16u-18u 

08/05 Het alfabet Spel 
Eens kijken hoe goed jullie het alfabet kennen. En of jullie al 
die letters wel verdienen.  

16u-18u 

15/05 Rond de wereld in 80 dagen 
We worden echte globetrotters vandaag en gaan de hele 
wereld rond!  

16u-18u 

22/05 Stadsspel  
Eens zien of jullie Tongeren wel goed genoeg kennen. Deze 
activiteit leren jullie alle straatjes van de stad kennen.  

16u-18u 

29/05 Feestjeee 
Oh neee, de laatste activiteit van het jaar is al aangebroken. 
We gaan er voor zorgen dat dit een super afsluiter van een 
leuk jaar gaat worden!! 

16u-18u 

 
Met vragen kunnen jullie ons contacteren door een berichtje te doen naar deze 
nummers: 

Mette: 0495 80 37 36    Britt: 0468 23 49 61     Maud: 0489 41 48 58    Fien: 0476 92 81 04  
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Jimmers 
VERSLAG JIM 

Wow ! Het 2E trimester is voorbij gevlogen . We hebben voor jullie meisjes een 

leuke woordzoeker gemaakt over de activiteiten , succes ermee . 
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TRIMESTERPLANNING JIM 

Dag meisjes ☺ , 

Helaas is dit weer de laatste trimmesterplanning van dit jaar  . We gaan er nog 
leuke laatste trimester van maken! tot op de leuke activiteiten !!! 

 

24 april : film avond 

Neem maar alvast een dekentje mee want buiten gaan we een film kijken . 

 

1 mei : girlsnight 

Trek jullie warme pyjama maar aan ook voor onze girlsnight . Even wat relaxen , 
kan goed doen ! 

 

8 mei : watercantus ( coronaproof) 

Zorg maar dat jullie genoeg plaats hebben voor het water dat jullie gaan 
drinken. We gaan watercantus spelen en dat is veel drinken!  

 

15 mei : wandelen LEUKK! 

Even wat praten met elkaar en een goede stevige wandeling maken . 

 

22 mei : stadspel 

Vandaag trekken we de stad in met een super tof stadsspel !! 

 

29 mei : BBQ  

Als laatste activiteit gaan we een BBQ doen ! LEKKKKEEERR ☺ . natuurlijk word 
dit coronaproof gedaan , no panic ! 

 

Hopelijk zien we jullie op de activiteiten!!!!  

Myrthe & Tyara 
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Simmers 
VERSLAG SIM 

Dag liefste simmers, het jaar is al bijna om. Ondanks corona is het toch zo snel 
gegaan. 
We moesten online activiteiten doen, onze keuzes werden beperkt voor de 
activiteiten (alleen maar buiten in het koude weer *brrr*) en dat is wel jammer. 
Toch hebben we echt leuke activiteiten gehad zoals het wandelen met 
tochttechnieken, het socialstadspel, sporten...  
We hadden ook gewild om jullie nóg beter te leren kennen en niet alleen leiding 
voor jullie te zijn maar ook een soort grote zussen waar jullie terecht kunnen, 
maar door het mindere contact is dit wat moeizamer gegaan dan gehoopt *sad* 
 
MAAR NIET GETREURD: 
Kamp moet nog komen hé (JOEPIIEEEEEE), zonnige avonden, lekker eten, leuke 
spelletjes, met dauw wakker worden, spinnen en muggen stuk slaan, praten en 
roddelen…  
kort samengevat: de tijd van uw leven hebben!! 
 
We willen jullie dus zeker aanmoedigen om de 
laatste activiteiten aanwezig te zijn, nu de zon 
harder schijnt en de zomer eraan komt, en we 
verwachten ook dat jullie als simmers meekomen  
op kamp :)))) 
 
Wij hebben alvast de kriebels!  
Tot gauw girlies <3 dikke knuffels 
 
LARA & GEERTJE 
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TRIMESTERPLANNING SIM 
 

 

24/04/21 DIY knutselen op z’n sims 

01/05/21 ijsbreker 

08/05/21 sim doop 

15/05/21 fietstocht en picknick 

22/05/21 Zwemfeestje 

29/05/21 BBQ FEESTJE 
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Piepers 
VERSLAG PIEPERS 

Beste ouders, 

 

Het 2DE  trimester zit er weer op, maar we hebben wel een tof avontuur beleefd. 

We hebben bijvoorbeeld van de overheid het coronavaccin mogen testen! Dit 

hebben de piepers uiteraard supergoed gedaan, ze mogen zich zelf wel echte 

professors noemen! De week daarna waren de vaccins gestolen en moesten 

onze dappere leden ze terug vinden. Na lang zoeken was het natuurlijk geen 

verassing dat dit een heel makkelijke taak was voor onze stoere boys. Ze waren 

echte speurneuzen. 

 Na al die moeite met de vaccins kregen de piepers wat rust en gingen film 

kijken met wat snacks natuurlijk er bij. Daarna gingen we een mooie 

sneeuwwandeling maken aangezien de weergoden ons goedgezind waren en de 

leiding ook een beetje gek deed in de sneeuw. Om echte de ijskoude 

sneeuwsfeer erin te krijgen, kregen de piepers ook nog een ijsje  van de leiding. 

Daarna mochten de piepers eindelijk hun superheldenkostuum maken. De 

piepers lieten hier zien dat ze zeer creatief zijn met verf en stiften. En op het 

einde van het trimester hebben we het coolste pyjamafeestje van het jaar 

gegeven. Hier konden onze leden alle remmen los laten met 

gezelschapspelletjes,  muziek, flitsende lichten en snacks en drinks! 

Tomorrowland was er niets tegen! 

Helaas zit het 2DE  trimester er op maar we kijken er naar uit om jullie allemaal 

terug te zien in het 3DE trimester waar we er weer een lap op kunnen geven!  

 

Groetjes van Tanguy, Randy en Mike   
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TRIMESTERPLANNING PIEPERS 

24 april: MEMORY GAME 

We beginnen het trimester met een memory game. Wie van jullie heeft het 

beste geheugen en wie kan die vaardigheid het beste gebruiken?? 

 

1 mei: Vervangmusical 

Normaal zouden we nu onze danspasjes aan het oefenen zijn om iedereen weg 

te blazen op onze jaarlijkse musical. Maar dat gaat helaas niet nu (damn you, 

COVID). Toch gaan wij ons eens goed los laten gaan! 

 

8 mei: Bonte avond 

Tijd voor een echte talentenjacht en cabaretavond. Kleed jullie maar zeer deftig 

en formeel aan, we zijn hier bij de high society! 

 

15 mei: Bosspel 

Tijd om Beukenberg nog eens onveilig te maken. 

 

22 mei: Fietstocht 

Als de weergoden ons goedgezind zijn, gaan wij van het goeie weer gebruik 

maken om een mooie fietstocht te maken! Meer info volgt. 

 

29 mei: Sint-Jan Strijders 

De terugkeer van Professor Ratami en raad eens? Hij heeft onze hulp nodig! 

Allen naar Sint-Jan, dappere krijgers!  
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Jongknapen 
VERSLAG JONGKNAPEN 

Hey beste leden en ouders die dit lezen, 

Het tweede trimester zit er alweer spijtig genoeg op. Wat gaat de tijd toch snel 

als je plezier hebt, maar treur niet we hebben er nog eentje voor je klaar staan. 

Het laatste trimester voor “Het Grote Zomerkamp!!!”. Voor we daaraan 
beginnen gaan we even een kijkje nemen naar wat er dit tof trimester allemaal 

gebeurd is. We waren dit keer met niet zo veel als trimester 1, door 

omstandigheden die stilaan tot zijn eind mogen komen “kuch kuch ga weg 
corona”. 

We begonnen dit jaar en trimester met een gezellige Nieuwjaarswandeling waar 

we zo goed als heel de kevie hebben ontdekt, en een paar zotte opdrachten 

hebben uitgevoerd #SPIJKERPOEPEN. Ook hebben we een schatkist begraven 

met een brief naar onszelf in de toekomst ergens diep in het bos, zodat we die 

volgend jaar terug kunnen opgraven.  

Door het jaar hebben we ook nog leuken activiteiten gehad waar we 

verschillende vaardigheden testen. We deden echt detectieve werk toen we bij 

de Cluedo act moesten oplossen wie Iron man had vermoord. Of toen we 

paaseieren gingen zoeken over heel Tongeren. Ook hebben we onze bluf en gok 

skills getest bij onze intense casinoavond waar er veel leuke prijzen te winnen 

waren      . 

Spijtig genoeg was er dit jaar geen carnaval, maar dat hield ons niet tegen om 

weer een geweldig kostuum te knutselen die we de week erna op onze grote 

carnaval fuif hebben gedragen. We hebben als superhelden het dak eraf gefeest 

met een aantal leuke spelletjes, dansjes en lekkere snacks en drinks. Een 

geslaagde carnaval fuif! 
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Doorheen het trimester hebben de jongknapen ook bewezen dat ze voor elk 

terrein geschikt zijn om reuze plezier te maken. We hadden zowel een tof 

Stadspel waar we in teams van 2 het tegen elkaar opnamen in een groot spel 

Monoploly Tongeren. En bij het sporten waren ze echte topatleten op het groot 

grasveld waar ze ook hebben leren kubben. En vergeet zeker de wandeling van 

het begin niet waar ze hun hebben bewezen echte bosgangers te zijn. 

Ten slotte hebben we ook nog i.p.v. Paaskamp 2 leuke paasdagen gehad waar 

we de middeleeuwen wat ontdekten en we echte ridders met schild en zwaard 

werden door verschillende testen te doorstaan. En we hebben daar ook een 

echte ridder leren kennen die ons geprobeerd heeft om advanced vecht 

technieken te gebruiken. Met de nadruk op “geprobeerd”. 

Zo dat was ons leuk 2de trimester. Hopelijk zie ik jullie terug in trimester 3. We 

hebben jou er graag bij        

XOXO jullie geweldige leiders Sieben, Cedric en Stef  
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TRIMESTERPLANNING JONGKNAPEN 

24/04 – bosspel: wij gaan het bos in en wij gaan ons goed amuseren. Liefst wat 

kleren aandoen die vuil mogen worden. 

1/05 – stadspel: wij trekken de stad in en spelen wat spelletjes. 

8/05 – sporten: de leden gaan goed mogen zweten, doe jullie streches en laten 

we eens een goede work-out doen. 

19/05 – build-a-boat: wij gaan bootjes maken en zien wie zijn boot het snelste 

kan varen, zet je creatief hoedje. 

22/05 – geocache zoektocht: wij gaan geocaches opspeuren rond tongeren, 

eens zien hoeveel wij kunnen vinden. 

29/05 – verassing: het is de laatste activiteit van het jaar en het word een toffe! 
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Knapen 
VERSLAG KNAPEN 

Hey boys, 

Wat was da teen gek trimester…We treden helaas in herhaling, tot onze grote 
spijt. Maar genoeg gezaagd over Corona, want we hebben er toch weer een mooi 

trimester van gemaakt. Op halve sterkte, maar steeds op post hebben we weer 

goed gelachen. Dankjewel boys! Aan de boys die we dit trimester even niet 

hebben kunnen zien, we begrijpen dat jullie jullie geweldige leiding missen, maar 

we beloven dat er nog veel fantastische momenten voor de boeg liggen! 

Met de woorden van de burgemeester van Samson & Gert: Aan allen die gekomen 

zijn, proficiat! Aan allen die niet gekomen zijn, ook proficiat! 
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TRIMESTERPLANNING KNAPEN 

24 April Krantenactviteit 
Hebben jullie ouders een abonnement op een krant? Neem dan zeker een deel 
kranten mee voor tijdens de activiteit! 

 

1 Mei Dagelijkse kost 
Vandaag gaan we kokkerellen. Friet met stoofvlees? Een lekkere pasta? Een 
gigantische hamburger of pizza? Aan jullie de keuze. Hopelijk schuilt er in jullie 
een echte chef-kok. 

 

8 Mei Sporten  
We merken dat veel leden zot worden als ze een bal zien. Ze reageren als een 
hond en spurten er naar toe. Het is vandaag aan hun om te bewijzen dat ze er 
ook echt iets mee kunnen. 

 
15 Mei Verrassing 
Vandaag zal een van de tofste activiteiten van het jaar worden! Wat we gaan 
blijft nog wel even een geheim. 

 

22 Mei Openluchtcinema 
Filmpjes kijken is bij ons altijd wel leuk, soms ook nog wel spannend. Maar 
gewoon de TV opstellen kan iedereen natuurlijk, daarom gaan we het dit jaar 
iets groter aanpakken. Kinepolis krijgt concurrentie! 

 

29 Mei BBQ 
Jullie zorgen voor je eigen vlees, wij zorgen voor de rest! 
 
Voor vragen kun je altijd terecht in onze WhatsAppgroep. Of contacteer ons 
persoonlijk. 

 

Siemen Wynants 0497 30 70 38 

Tiemen Goffin 0471 52 21 96 
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Jonghernieuwers 
VERSLAG JONGHERNIEUWERS 

Beste Boys,  

we hebben het weer goed gehad we waren allemaal blij dat we weer mochten 

samenkomen onder ons allen. We hebben veel leuke dingen gedaan, een 

barbecueke, ge coronakookt en nog vele andere dingen. Nu gaan we het 

volgend trimester in gaan met een big bang en gaan we het jaar afsluiten met 

nog leuke activiteiten.  

hier nog een random weetje:wist je dat Joey kleiner is dan de gemiddelde 

pieper? 

Greets Corbin en Ruben  
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TRIMESTERPLANNING JONGHERNIEUWERS 

24/04: rainbow Six Siege 

het befaamde spel komt tot leven, hiervoor gaan kleren nodig zijn die vuil 

mogen worden.  

 

1/05:het vaccinatie spel 

ze moeten nog sneller de vaccins hebben dus we gaan ze een beet je helpen. 

 

8/05: Verkopen doe je zo 

t is dus duidelijke eh we gaan verkopen eh. 

 

15/05: trein dag 

we nemen de trein”PUNT” 

 

22/05: Verassing 

voor ons een weet en voor jullie een scheet. 

 

29/05: afsluit feestje  
PARTYYYYYYYYYYYYYY
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Herkim 
TRIMESTERPLANNING HERKIM 

Het jaar is voorbijgevlogen, maar toch is het zo traag gegaan????????? Ineens 
zitten we aan onze laatste trimesterplanning. Het jaar is misschien niet gegaan 
zoals het geweest zou moeten zijn, maar jullie zijn toch wekelijks komen 
opdagen zodra het kon. Bedankt voor de inzet, ook al was elke activiteit zo maar 
half half. We gaan er nog een spetterend laatste trimester van maken en een 
kamp zoals jullie er nog nooit een hebben meegemaakt. <3  
 
24/04 Paintball in Bokrijk (nu voor echt) 
Mag dat eigenlijk? Geen idee. Leuk he!!!!!! 
 
01/05 HERT GOAN OP CAFÉ  
Of die mennekes in de regering nu beslissen of de horeca open mag of nie, wij 
gaan op café. Welkom in Caferkim.  
 
08/05 De Lamas  
improvisatie  
 
15/05 Jannes is de mol  
Fuck, mochten we da nog nie zeggen?  
 
22/05 Totemisatie 
We sturen jullie naar scouts Heur.  
 
29/05 VERRRRRRRRRRRRRRRASSSSSSSSSSSSSING  

Net zo leuk als activiteit 1, zullen we de laatste afsluiten met een . 
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Belangrijke data voor jullie herkimjaminners:  
 
29/06 Inladen camion  
Op deze dag laden we op Millen de camion in om op kamp te vertrekken. 
Meestal is dit rond 13:00, maar dit communiceert de hoofdleiding ongetwijfeld 
nog. Het is handig als je al een deel van de bagage die mee moet op kamp 
meepakt, zodat dit al in de camion kan geladen worden en de auto’s niet 
bomvol bagage steken! *insert kampkriebels* 
 
30/06 Voorwacht 
De ochtendstond heeft goud in de mond! We vertrekken op voorwacht, vaak 
vroeg in de ochtend. Ook dit uur zal nog worden meegedeeld maar meestal 
worden we rond 07:00 op Millen verwacht. JOEPIE WE VERTREKKEN OP 
KAMP!!!!!! 
 
13/07 Nawacht 
Normaal gezien vertrekken jullie op de laatste dag van kamp met vermoeide 
oogjes weer naar huis met je mama en/of papa, maar dit jaar zal het anders zijn! 
Wij leiding en herkim moeten de hele kampplaats nog leegruimen voor we 
vertrekken. SFEER SFEER SFEER  
  



30 
 

 

 


