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Voorwoord 
Hallo allemaal! 

Iets waar we al lang naar aan het uitkijken zijn gaat bijna terug van start:  het 

nieuwe werkjaar van onze KSA! (of zo denk ik er toch over       ) 

Het startshot wordt gegeven op 12 september! We hopen jullie allemaal opnieuw 

te verwelkomen op onze startdag. Deze gaat voor de jongens en meisjes tot 12 

jaar door van 14u tot 17u en voor de jongens en meisjes die ouder dan 12 zijn van 

15u tot 18u. Misschien vind je zelfs wel een vriendje om mee te nemen, zodat hij 

of zij ook kan zien hoe leuk het wel niet is op de KSA? 

We zijn heel erg blij dat we terug mogen opstarten als jeugdbeweging. Hier blijven 

wel enkele maatregelen aan vasthangen, daar gaan wij ons dan ook strikt aan 

houden. Maar op kamp hebben we al laten zien dat die geen effect hebben op 

het plezier dat we maken. 

Onze leidingsploeg zal er vanaf dit jaar weer een beetje anders uitzien. We 

hebben jammer genoeg afscheid moeten nemen van Emma als geweldige 

leidster. Maar niet getreurd, we verwelkomen drie nieuwe boys: Randy, Mike en 

Sieben. Samen zullen we ons best doen om jullie de leukste zaternamiddagen te 

geven. 

Tot 12 september!!! 

Groetjes, 

De leidingsploeg van KSA Sint-Jan Tongeren  
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Belangrijke info 

COVID-19 

Vanuit de Vlaamse Overheid zijn er nog geen concrete richtlijnen voor het 

jeugdwerk vanaf september gegeven. Van onze koepel hebben we het advies 

gekregen om de grote richtlijnen - die we op kamp moesten volgen - aan te 

houden om ons jaar op te starten. We houden ons aan de bubbels van 50 

personen, scheiden -12 en +12 jaar en letten op goede hand- en hoesthygiëne. 

Als er meer informatie is delen we dit meteen met jullie en passen we onze 

activiteiten hiernaar aan.  

STARTDAG 

Door de corona-omstandigheden zal onze startdag er wat anders uitzien dan de 

voorbije jaren, maar dit houdt ons zeker niet tegen om er een spetterend begin 

van het nieuwe werkjaar van te maken. Ook de activiteiten zullen dit jaar net 

ietsjes anders zijn. 

De activiteiten van onze startdag gaan in twee tijdsblokken door, dit om de -12 

en +12 leden gescheiden te houden. De kinderen onder de 12 jaar 

(Piepjongknapen, Jongknapen, Roodkapjes, Kwiks) hebben activiteit van 14:00 tot 

17:00 uur. De kinderen ouder dan 12 jaar (Knapen, Jim, Jonghernieuwers, Sim) 

hebben activiteit van 15:00 tot 18:00 uur. Om niet samen met meer dan 50 

personen tegelijk te zijn splitsen we het terrein voor onze lokalen ook op in twee 

delen. Het pleintje voor de kerk is voor de jongens en deel binnen de poort is voor 

de meisjes. Dit wordt verder nog duidelijk gevisualiseerd. Via onze 

Facebookpagina wordt er een evenement aangemaakt waar verdere info in wordt 

geplaatst. Je vindt het evenement via onze Facebookpagina, zet je zeker op 

aanwezig. 

We beseffen dat het eetfestijn van onze startdag niet kan doorgaan zoals andere 

jaren en daarom zijn we op zoek gegaan om een alternatief om toch wat geld in 

het laatje te brengen. Samen met onze geweldige keukenploeg hebben we 

bekeken om take-away spaghetti en kip-curry aan te bieden. Hier volgt nog 

concrete informatie over! 
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INSCHRIJVINGEN 

Verder moeten we ook creatief omgaan met de inschrijvingen voor het nieuwe 

werkjaar door de corona-omstandigheden. De gekende bezoekjes die we aan huis 

deden, zijn in deze tijden geen goed idee. Daarom zullen de inschrijvingen voor 

het nieuwe werkjaar via onze website verlopen. De leiding van uw kind zal u vanaf 

vandaag en in de loop van de komende week opbellen om uitleg te geven over 

het werkjaar. Na dit telefoontje kan u uw zoon of dochter inschrijven via de 

website en het lidgeld van €27 overschrijven op het bijstaande rekeningnummer. 

Opgelet: jongens en meisjes hebben een verschillend rekeningnummer. Na de 

registratie op de site en de overschrijving van het lidgeld is de inschrijving 

compleet. 

Via deze link kom je makkelijk op de juiste 

webpagina: https://ksasintjan.be/inschrijving-werkjaar/ 

Het is trouwens zeker de moeite om onze website eens uit te pluizen. Er staat 

veel informatie over leiding, ons activiteiten en praktische informatie. 

 

 

  

https://ksasintjan.be/inschrijving-werkjaar/
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Belangrijke data 
! Hou er rekening mee dat al deze evenementen onder voorbehoud zijn. We 

houden jullie hierover nog op de hoogte ! 

 

  

23 oktober – dag van de 

      jeugdbeweging 

18 december – project saint-jean  

                 (fuif van onze KSA) 

6 maart – eetdag 

5 tot 9 april - paaskamp 

1 mei – musical 

3 tot 13 juli – kamp 
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Trooper 
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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Leidstersvoorstelling 
Met veel trots presenteren wij u de leidsterssamenstelling van het werkjaar 2020-

2021! 

Je vindt de leidsters die zich dit werkjaar zullen ontfermen over onze leden 

hieronder per ban. Er zijn dit jaar geen nieuwe leidsters bijgekomen, dus het zijn 

allemaal bekende gezichten. Ook hebben we dit jaar een nieuwe ban erbij, de 

Herkim. Dat is een groep voor onze 16+ leden, om hun klaarstomen tot leiding. 

Helaas hebben we dit jaar afscheid moet nemen van een topleidster: Emma. We 

willen haar nog eens bedanken voor de mooie jaren en haar inzet! 

 

Roodkapjes 
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Sim 
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Herkim 
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Hoofdleidster 
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Leidersvoorstelling 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Band of Brothers, band van broers: Dat is samen voor mekaar door het vuur 

gaan. Er zijn voor mekaar, wanneer het goed gaat maar ook als het minder goed 

gaat. Een band die vriendschap overstijgt, een band gelijk aan familie. Jaren 

samen een hecht front vormen, samen lief en leed delen. Band of brothers dat 

zijn wij, KSA Sint-Jan. 

Ik stel jullie hiervoor, onze easy-company van 2020-2021. 

 

De piepjongknapen:  

Het ouderdomsdeken van deze groep. 

Hij gaat zijn 5de jaar leiding in. De 

piepers is ook niks nieuws voor hem. 

Aan hem om de twee nieuwe leiders te 

kneden tot echte pieper leiders. We 

hebben daarin het volste vertrouwen 

dat hem dat gaat lukken.  
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De eerste jonkie die we voorstellen is Mike. 

De eerste indruk die hij achterlaat is 

verlegen maar als je hem leert kennen merk 

je dat hij een hart van goud heeft. Hij is 

super goed met kinderen en zet onze KSA 

altijd op de eerste plaats. Bij de piepers gaat 

hij dat heel goed doen.  

 

 Onze tweede nieuwkomer is echter 

niet op zijn mondje gevallen. Deze 

actieveling heeft al ervaring met 

kinderen door rollerskate lessen te 

geven. Met de hulp van Tanguy zien 

we ook Randy  een echte pieperleider 

worden.  

 

De jongknapen:  

 Deze leider vind je haast altijd terug in 

de basic fit, waar hij aan zen strakke lijf 

zit te sleutelen. Naast zen sexy 

lichaam, heeft Stef ook een gezonde 

portie gekheid, die zeker van pas zal 

komen bij de jongknapen.  

 

Cedric begint aan zijn 4de jaar bij ons op 

de jeugdbeweging. Hij gaat voor de 

creatieve activiteiten zorgen dit jaar. Hij 

heeft vaak goede ideeën. Eens deze 

omgezet worden tot activiteiten heb je de 

perfecte zaterdagnamiddag voor elke 

jongknaap.  
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Deze nieuwe leider neemt de fakkel  

van de jongknapen over   van zijn 

broer. We zijn benieuwd wat Siebe 

gaat presteren bij de jongknapen. Hij 

geeft gelukkig veel ervaring aan zijn 

zijde. 

 

De knapen:  

Tiemen en Siemen. Een duo dat 

geen geheimen meer heeft voor 

mekaar. Ze zijn samen 

hoofdleiding en voetballen ook 

nog een samen. Hopelijk worden 

ze mekaar niet beu... Maar met 

hun samen, 14 jaar ervaring, zal 

dit zeker geen probleem worden.  

 

De jongherniewers: 

 

Na 4 jaar jongknapen is Corbin klaar 

voor een oudere ban. Zelf zit hij vol 

energie en zin om er een tof jaar van 

te maken. Aan inspiratie en creativiteit 

geen gebrek om geweldige activiteiten 

te maken.  
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Ook voor de rakker is het de eerste 

keer dat hij de jonghernieuwers onder 

zijn vleugels neemt. Deze ruwe bolster 

met een zachte binnenkant, is zeker 

niet bang van een lach en van een 

stoot. Ruben heeft er zin in! 

 

Herkim:  

 

Een belangrijke taak rust op de 

schouders van Tim, ons voorzien van 

nieuwe topleiding. Gelukkig kent hij als 

oudste leider alle kneepjes van het 

vak. De herkim kan op zijn beide 

oortjes slapen, een geweldig jaar is in 

de maak.  
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Roodkapjes 

VERSLAG ROODKAPJES 

Na een veel te kort KSA-jaar, waren wij allemaal klaar. 

Het zomerkamp stond namelijk voor de deur, maar Sofia en Elisa dachten enkel 

aan die toiletgeur. 

 

's Avonds waren jullie al snel naar dromenland, maar 's ochtends om 6 uur was 

het blijkbaar wel al kei plezant. 

 

Opdrachtjes deden jullie met een lach op jullie snoet, hierdoor kreeg Jef al snel 

zijn ondergoed. 

 

OPSTAAN moesten we tegen jullie maar een keer zeggen, maar als ze de kans 

hadden gingen ze zich toch even neerleggen. 

Maryam was hierbij wel niet de aller snelste, maar bij het lopen probeerde ze 

wel het felste. 

 

Een paar Kapjes met een oogje op een leider, ons Elisabeth en Sofia bleken 

toch wel allebei een ware verleider. 

Voordat we het wisten was dag 5 al aangebroken, en waren jullie leidsters na 

‘’DAGGGGG’’ te zeggen toch wat gebroken. 
 

Gelukkig kwamen er nieuwe meisjes bij, dit maakte jullie leidsters wel weer 

dolblij! 

Al snel bleken jullie van een spelletje te houden, met dode vis konden we jullie 

uren bezighouden. 

Rimas was hierin toch wel onze nummer een, niemand kon daarom heen. 

 

Het bash-glijden was een heus feest, maar voor sommige toch ook een beetje 

vrees. 

 

Helaas was er veel regen, maar dit hield jullie toch niet tegen. 

Soms vonden jullie dit wel fijn, dan werd jullie tent namelijk het speelterrein.  
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Lara stond op deze momenten altijd paraat met haar pony's, wat wel zorgde 

voor grappige acties. 

 

Tijdens het bloemenspel vonden jullie de vragen dol-fijn, maar Aachje bleek 

toch wel onze Quiz-queen te zijn. 

 

Was een activiteit even wat saaier, maakte Ada haar enthousiasme het 

onmiddellijk wat fraaier. 

 

Het dansje oefenen was niet altijd een even groot feest, maar op het kampvuur 

klonk jullie applaus wel het meest. 

Het kamp was toch wel echt geslaagd , ookal werd er voor dode vis echt wel 

constant gevraagd. 

 

Volgend jaar gaan wij jullie leiding niet meer zijn, dit doet ons toch wel veel 

pijn. 

Hopelijk gaan jullie ons nooit vergeten, een ding is zeker we gaan jullie allemaal 

missen daar hoeven we niet achter te gissen. 

 

Jullie leidsters,  

Emma, Geertje, Emilie en Tyara 
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TRIMESTERPLANNING ROODKAPJES 

Datum Activiteit  Uur  

12/09  Startdag 

Het nieuwe KSA jaar is weer begonnen 

Tijd voor een heleboel nieuwe activiteiten  

We spelen vandaag van 14u tot 17u  

Wat we spelen blijft nog even een verrassing  

14u-17u 

19/09  Do re mi fa sol la siiiiii… 

Samen willen we graag naar het grote optreden 

van Muzika de zangfee gaan, komen jullie mee? 

Hopelijk is ze in het echt net zo goed als 

iedereen zegt!  

16u-18u 

26/09  Quiz 

Na een paar maanden geen school, gaan we 

vandaag kijken of jullie nog even slim zijn als 

voor de coronacrisis. Hopelijk is alles in deze 

eerste maand school teruggekomen! Eens 

kijken wat jullie allemaal weten, en wie weet 

hebben we de volgende Einstein in onze 

groep... 

16u-18u 

03/10 Red de herfst!! 

Het is herfst, maar de blaadjes van de bomen 

willen niet verkleuren :0  

De hulp van de Roodkapjes is noodzakelijk! 

 16u-18u 

10/10  Het wijsneuzenspel 

Euh wist je dit al… Wist je dat al… En wist je dit 

16u-18u 
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weetje al…? Eens zien wie hier de grote 
wijsneuzen van de groep zijn.  

17/10  Detective spel  

O nee, de prinses is vermist! De koning heeft 

jullie hulp nodig! Kunnen jullie hem helpen om 

de prinses terug te vinden? 

16u-18u 

24/10 Regenbogen spel 

Janneke maan is uit de lucht gevallen, en wil 

terug naar boven voor het donker wordt. 

Normaal gezien zou hij via de regenboog gaan, 

maar de wolken houden hem tegen. Janneke 

maan heeft jullie hulp nodig 

16u-18u 

31/10  Geen activiteit :/ 

Deze week zal er geen activiteit plaatsvinden. 

Tot volgende week! 

/ 

07/11 Halloweeeeen 

Geen KSA activiteit op de dag van Halloween? 

Dat kunnen we niet zomaar voorbij laten gaan. 

Kom samen met ons griezelen in jullie mooiste 

heksen kostuum of wees origineel en draai een 

rol wc-papier rond je als enge mummie. BOEH! 

16u-18u 

 

 

14/11  Filmavond 

Het weer wordt stilaan kouder en kouder :// 

Maar geen zorgen, want we gaan vandaag 

gezellig een film kijken binnen, waar het lekker 

warm is :)) 

16u-18u 

21/11  D.I.Y-festijn 16u-18u 
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Vandaag gaan we al onze creativiteit naar 

boven halen en samen gezellig de mooiste, 

leukste en gekste dingetjes knutselen! 

28/11  Junior Roodkapjes Master Chef 

Vandaag maken we helemaal ons eigen eten! 

Voor de knoeipotten onder jullie, is een short 

geen overbodig luxe.  

16u-18u 

 

05/12 Sinterklaasactiviteit  

Hij komt, hij komt… Zijn jullie wel braaf 
geweest??? 

uren volgen 

12/12 Sleutelkruid zoektocht  

Heel lang geleden leefde hier eens een hele 

oude koning… Op een dag werd hij ziek. Het 
enige middel om te genezen is sleutelkruid. 

Zoeken jullie mee?  

16u-18u 

 

20/12 Kerstactiviteit  

Het is weer die tijd van het jaar. Wat zouden die 

gekke kerstfiguren nu weer aan de hand 

hebben? Kom het ontdekken! 

uren volgen 

 

Jullie nieuwe leidsters zijn Aisha, Emilie en Rauke!!! Wij hebben alvast zin in het 

nieuwe jaar! Bij vragen of problemen kan je ons bereiken via SMS:  

Aisha: 0472 81 71 99  Emilie: 0473 99 05 64  Rauke: 0489 89 02 46  
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Kwiks 

VERSLAG KWIKS 

Met spijt in het hart is dit ons laatste verslag voor jullie :(( 

En als we zeggen met spijt betekent dat met VEEL spijt want jullie waren zonder 

twijfel de tofste groep van de KSA! 

Na elkaar toch wel een tijdje niet gezien te hebben, stonden we te popelen om 

samen met jullie op kamp te gaan. Bij aankomst waren de weergoden niet zo 

goed gezind, maar eens de bedjes geïnstalleerd waren scheen de zon alsof we in 

Spanje waren. Al snel werd duidelijk dat Durbuy toch nog in België lag, want er 

ging geen dag voorbij dat we niet 100 keer van outfit moesten veranderen. We 

love het wisselvallige weer in ons belgenlandje :)) 

De eerste volle dag op kamp hebben we jullie al getrakteerd op ijsjes nadat we 

op Dora the explorer tocht zijn gegaan. De koeien die naast ons in de wei zaten 

waren precies niet zo blij met ons bezoek, herinneren jullie hun geloei nog? We 

zijn tijdens die tocht ook te weten gekomen dat Ritage pas van de natuur en het 

wandelen houd als ze wist dat ze eten kreeg ;)   

De volgende dagen speelde we nog vele leuke spelletjes.  

We hebben het hele kamp wel 50 keer blackbox gespeeld (dit is niet 

overdreven, jullie waren echt verslaafd aan dit spel!) hieruit bleek dat jullie Britt 

en Anne de knapste leidsters vonden, omdat ze knap waren, en dat iedereen 

eens een dag met Amy wou wisselen omdat jullie wouden weten hoe het voelt 

om zo crazy te zijn ;p 

Zoals we allemaal wel hebben doorgehad was het kamp mega tof. Toch willen 

we nog even wat zeggen. We hadden met ons 4 nooit durven denken dat we zo 

een band met jullie gingen opbouwen, en het kamp heeft echt het tegendeel 

bewezen. Anne, Britt, Mette en ik (Aisha) hebben elkaar al een aantal keer 

gezegd dat we jullie echt oprecht missen. We hebben het echt naar ons zin 

gehad en dat komt enkel en alleen maar door jullie enthousiasme en dat jullie 

gewoon jezelf zijn. We hopen dan ook dat jullie het minstens zo naar jullie zin 

hebben gehad als ons en hopen met heel ons hart dat jullie volgend jaar het ook 

zo naar jullie zin gaan hebben met jullie nieuwe leidsters.  

We love you girls! Zelfs als jullie ganse dagen tiktok dansjes doen ;p 
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Dikke zoen van jullie skatjes Anne, Aisha, Britt en Mette  
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TRIMESTERPLANNING KWIKS 

DATUM ACTIVITEIT UUR 

12/09 Startdag 

YAAAAAAY! Eindelijk terug KSA. Jullie leidsters kijken er 

alvast enorm naar uit om het jaar met een knal te 

beginnen met jullie. Tot dan xxx 

14u-17u 

19/09 Levende zeeslag 

Wie oh wie zijn de beste kapiteinen van de groep en 

zullen hun boten het beste beschermen? 

16u-18u 

26/09 Teambuilding 

We hebben nu al een paar activiteiten als groep gehad, 

maar hoe goed kunnen de kwiks echt samenwerken? 

Tijd om jullie groepssfeer op de proef te stellen!  

16u-18u 

03/10 Bosspel 

Doe die prikken weg! ;) 

16u-18u 

10/10 Reis naar Egypte  

Vandaag reizen we naar een ander land, namenlijst 

Egypte! Daar gaan we Van Alles  ontdekken over 

mummies en piramides.  

16u-18u 

17/10 Koken 

Dat jullie allemaal prinsesjes zijn, weten natuurlijk al, 

maar zijn jullie ook keukenprinsesjes??? 

16u-18u 
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24/10 Race tegen de klok 

Jullie samenwerking is ondertussen al op de proef 

gesteld, tijd dus om de resultaten hiervan te 

aanschouwen. hoe goed zijn jullie in supermoeilijke 

opdrachten volbrengen?  

16u-18u 

31/10 Geen activiteit :c 

We missen jullie nu al, maar hé, maak er maar een leuke 

zaterdag van voor jullie zelf. Ideetje: versier vandaag je 

KSA-sjaaltje op je eigen unieke manier, dan kan je die de 

volgende activiteit aan ons showen ;) 

/ 

07/11 This is Halloween 

Hopelijk zijn jullie geen al te grote schrikscheetjes, want 

vandaag gaan we griezelen en een heleboel pret 

beleven. VERGEET JE NIET TE VERKLEDEN, DAN BEN JE 

SUPERCOOL! 

16u-18u 

14/11 Quiz 

Wie van jullie heeft die beste brainzzz en let het beste 

op in school? We testen het aan de hand van een super 

leuke quizzz.  

16u-18u 

21/11 Pyjamaparty 

Ook al is het nog lang geen bedtijd, doe toch maar al uw 

meeste comfortabele pyjama aan ;)  

16u-18u 

28/11 Knutselen 

Winter is ondertussen weer aangekomen, en welke 

betere manier om jullie huisjes gezellig en winters te 

decoreren dan versieringen maken?  

16u-18u 
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05/12 Sinterklaasactiviteit 

Vandaag komt die goede oude vriend van ons weer eens 

langs, we hopen dus dat jullie hééééél braaf zijn 

geweest dit jaar, wij alleszins wel ;) 

14u-17u 

12/12 Frozenactiviteit 

Het is (waarschijnlijk) ondertussen al wat kouder 

geworden dus duiken we samen in de winterwereld van 

elsa, anna en niet te vergeten: olaf! 

16u-18u 

20/12 Kerstactiviteit 

Ah ja natuurlijk, die andere goede oude vriend mogen 

we ook niet vergeten hé, ik denk dat ik de sleebelletjes 

al in de verte hoor rinkelen... 

uren 

volgen 

 

Een nieuw jaar, dat betekent natuurlijk ook nieuwe leidsters. Dit jaar zullen dat 

Maud, Britt, Fien en Mette zijn!!  Geen zorgen hoor, wij zullen ons best doen om 

jullie een topjaartje te bezorgen. Bij vragen of problemen kunnen jullie ons altijd 

via SMS bereiken: 

 

 

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 

Het was weer een heel tof jaar met leuke leden! Hopelijk vonden het jullie ook 

een kei tof ! We hebben ons jaar weer goed afgesloten met het hele leuk kamp! 

Thanks meisjes voor dit jaar xxx 

Hier nog een leuke woordzoeker :) 

 

Y N G A N A R A M I 

R N K O T D I F I S 

T R E A L N R A N I 

H A N E I F S E M A 

E S A M S T  A A E N 

O M N N E A K N Y A 

M S D R L G F R N O 

TL A A K I A A I R R 

H G E E S O R E E A 

F T I E A A T A S M 

E D O A M L T T I I 

R M F K A E K O R R 

T B N M R R N L E T 

G C J E N A G O L H 
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Deze leidster had haar eigen camera mee op kamp 

Deze leidster doet als hobby skate 

Deze leidster heeft nog 1 broer en 1 zus die ook leiding zijn op de ksa 

Deze persoon spreekt Roemeens 

Deze persoon gaat van ksa veranderen naar ksa stjan 

Deze persoon haar zus is ook nog leidster geweest 

Deze persoon is altijd behulpzaam 

Deze persoon is gek 

Deze persoon ging op kamp super veel in de avond naar de ‘wc’ 
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TRIMESTERPLANNING JIM 

HELLOOOOOO LADIESSSS, zijn jullie klaar voor een jaar te beleven om 

nooit te vergeten? Wij alvast wel! Dit jaar gaan we kei toffe activiteiten 

doen, hopelijk komen jullie elke week met je uniform aan.  

De activiteiten vinden altijd plaats van 18u30-20u30 behalve als er een 

ander uur bijstaat of wij jullie dit laten weten. 

 

 

12 September: STARTDAG 15u-18u 

JA ja Girlz een nieuw KSA-jaar gaat beginneuhhhh. Vandaag gaan we toch 

maar een beetje kennis maken… tijdens een KEI TOFFE FIETSTOCHT!!!!! 

Vergeet dus zeker jullie fiets niet!! 

 

19 September: OLYMPISCHE SPELEN 

Klaar om het beste uit de kast te halen? Klaar om te strijden voor de 

eerste prijs? 

Doe dan zeker goede sportkleren  aan en kom meedoen met de 

olympische spelen . 

 

26 September: JIM DOOP 

Jullie lezen het goed, na al zeker 2 activiteiten vinden we dat jullie toch 

wel echt Jim waardig zijn… .Vandaag worden jullie gedoopt tot echte 
Jimmers, we kunnen helaas wel niet beloven dat jullie hier zo proper van 

terug zouden komen…  
TIPPP: doe kleren aan doe vuil mogen worden ;) 

 

3 Oktober: DE MOL 

Jullie kennen dit programma vast en zeker wel, MAAR zijn jullie klaar om 

zelf de mol te vinden OF de mol te zijn? 

 

10 Oktober: VERKOPEN 

Verkopen hoort er zeker en vast bij! Laat maar eens zien hoe goed jullie 

kunnen verkopen. 
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17 Oktober: QUIZ 

Hopelijk zijn jullie slim genoeg voor deze quiz! 

Ik zou jullie hersenen alvast gaan opwarmen thuis ;)  

 

23 Oktober: Dag Van De Jeugdbeweging 

Op deze dag is het geen activiteit, maar wel dag van de jeugdbeweging.  

op deze dag komen we s ochtends voor school samen op de markt in 

ons uniform, en eten we een lekker ontbijtje samen. 

 

24 Oktober: MOVIE NIGHTTTT 

 Chipske, drankske, dekentje en een goei filmke. Meer hebben we toch 

niet nodig voor een top avond? 

 

31 Oktober: GEEN ACTIVITEIT :( 

Sorry girls, voor onze activiteit van binnen 2 weken 10X beter te kunnen 

maken gaan jullie leidsters dit weekend naar Loempaland, een gevaarlijk 

land met kei rare wezens… gelukkig kunnen we wel wat tips van de 
Oempa Loempa’s krijgen voor een top activiteit ;) SEE YOU NEXT WEEK 

 

7 Oktober: HAPPY LATE HALLOWEEN 

Hou jullie maar klaar voor vanavond ;) 

 

14 Oktober: CHOCOLADE SPEL 

wat is er beter dan een klein beetje chocolade? lekker veel chocolade 

duheuuu!! 

 

21 Oktober: DIKKE PYJAMA PARTY JOHHH 

Lekker met z’n alle chillen, beetje roddelen of net maskertjes op doen. 
Hou jullie maar klaar voor de beste pyjama party ever!! 

 

28 Oktober: RUILTOCHT 

Met wat zouden we eindigen…? 
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5 Oktober: SINTERKLAAS 

Sinterklaaskapoentje gooi wat in mijn schoentje… 

Jaja het is weer tijd voor een sintactiviteit  

 

20 Oktober: KERSTACTIVITEIT 

KOM ALLEMAAL NAAR DE KERSTACTIVITEIT WANT KERSTMIS IS LEUK! 

 

Myrthe            Tyara 

     0468 27 48 86       0498 01 81 21 
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Simmers 

VERSLAG SIM 

Liefste simmers, 

We willen jullie bedanken voor het leuke werkjaar en het megatoffe kamp.  

Wij hebben ons echt geamuseerd met jullie, en hopelijk jullie zich ook 

geamuseerd! 

Aan de eerstejaarssimmers: geniet nog kei hard van uw allerlaatste jaar als 

volldig lid <3 

 Aan de tweedejaarssimmers waarvan we afscheid hebben moeten 

 nemen: wat leuuuuk dat jullie zo lang elke zaterdag te zien waren bij ons! 

 We will miss you xx 

  Aan de tweedejaarssimmers die herkim zijn geworden: welkom in 

  de leidingsploeg!! Laten we er een spetterend jaar van maken xd 

Als afsluiter hebben we voor jullie nog een woordzoeker, om even terug te 

blikken op het zomerkamp: 

 

Kusjes, jullie niet-meer leidsters 

Rijkje, Rauke & Maud  
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TRIMESTERPLANNING SIM 

Dag meisjes! Hieronder vinden jullie de trimesterplanning voor het eerste 

trimester. De activiteiten zullen voornamelijk gebeuren van 20u tot 22u. Het kan 

natuurlijk zijn dat dit kan veranderen, maar dan horen jullie dat op tijd van ons! 

:)  

12/09/2020 STARTDAG (!!15u - 18u!!) 

19/09/2020 MINI GOLF 

26/09/2020 TEAMBUILDING 

03/10/2020 LEDENWEEKEND 

Dit ledenweekend vindt plaats van 2 oktober t.e.m. 4 

oktober. Hier volgt snel nog meer informatie over, 

maar hou dit weekend al zeker vrij! 

10/10/2020 VERKOPEN 

17/10/2020 SIM T-SHIRT MAKEN 

24/10/2020 HALLOWEEN 

31/10/2020 ! GEEN ACTIVITEIT ! 

07/11/2020 SIMDOOP 

14/11/2020 QUIZ 

21/11/2020 KNUTSELEN OP Z’N SIMS 

28/11/2020 SOCIAL STADSPEL 

05/12/2020 SINTERKLAASACTIVITEIT 

12/12/2020 LET IT SNOW 

Deze datum wordt 

onderling 

afgesproken! 

KERSTACTIVITEIT 

We kijken er naar uit dames!!!! 

Lieve groetjes xxx 

Geertje en Lara  
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Piepers 

VERSLAG PIEPERS 

Liefste jongens. Na een kort maar heel leuk jaar zijn we blij dat we onze 

wereldreis toch nog hebben kunnen voltooien en beëindigen op ons heel leuk 

zomerkamp. Daarom volgt er nu van jullie trouwe piloot Tim en stewardess 

Ruben een laatste reisverslag van deze onvergetelijke trip:  

Aankomst van de leden en inchecken op de kampplaats : 

Op de eerste dag kwamen de piepers aan op onze luchthaven in Durbuy. Bij het 

inchecken in de tenten, merkten de leiders al snel dat er een grote groep 

piepers zich had aangemeld op de wereldreis. Maar liefst 14 piepers stonden 

klaar voor het vertrek en waren enthousiast om de volgende dagen alle landen 

te verkennen. Na een korte rondleiding op de kampplaats (aan onze kant van 

het lint natuurlijk), speelden we al meteen een spel verbonden aan de actualiteit 

namelijk: de Corona Cup. Wat ons allemaal hiervan bijblijft is dat Pieter-Jan tot 

op heden de pieper blijft die waarschijnlijk nog sterker is dan sommige mensen 

van de leiding. Het was een leuke eerste dag op de luchthaven in Durbuy en met 

voldoende nachtrust maakten we ons klaar voor vertrek.  

Zweden  

In Zweden moesten de piepers 2 broers helpen die een voltijdse job in de Ikea 

zochten. Op basis van drie grote proeven konden de piepers Lenny en Olaf 

Björnsson helpen en konden de piepers zelf een partytent winnen. De eerste 

opdracht was een designopdracht en de piepers kregen een leeg huis dat ze met 

Ikea meubelen mochten inrichten. Zo konden we de verschillende 

ontwerptechnieken van de groepjes eens bekijken. In de namiddag ging het 

vooral om handigheid en brute kracht (met een aangepast spelletje nageltje-



39 

 

klop). Tot slot sloten we af met een heel grappige spel waarbij de piepers mooie 

Zweedse dames uit de nood moesten helpen met hun kapotte meubels. De 

partytent hadden we met z’n allen ondertussen ook al gebouwd. Een zeer leuke 

dag dus.  

Australië 

De volgende dag werd onze reis meteen verdergezet naar warmere oorden. Op 

weg naar Australië. We hebben hierbij wel een vriend moeten achterlaten… 

onze partytent is door de hevige winden in Australië na 20 uren al 

gesneuveld…we hebben er zelfs geen party in kunnen houden helaas. Maar in 

Australië zelf, leerden we wel omgekeerd sporten. We speelden omgekeerd 

verstoppertje en omgekeerd trefbal, waarbij de piepers zelf de bal waren. Hele 

grappige toestanden. In de namiddag van die dag moesten de piepers in duo’s 

samenwerken om de kleuren van de regenboog te redden. Hierbij moesten ze 

het opnemen tegen ‘de Kleurloze’, een mythisch figuur die alle kleuren van de 

regenboog had gestolen. Deze kleurloze kon de piepers tikken en ervoor zorgen 

dat ze hun kleur van de regenboog niet konden verzamelen. De dag sloten we af 

met het schrijven van brieven naar het thuisfront.  

Japan 

Vervolgens gingen we naar Japan, het land van de krijgers en de samoerais. Hier 

kregen de piepers een trainen op het gebied van Aziatische vechtkunst en 

sluiptechnieken. Deze sluiptechnieken konden we al meteen gebruiken in ons 

episch bosspel tegen de jongknapen. De leuke dag sloten we af met een klein 

kampvuur en marshmallows. Dit deden we samen met de kwiks, ietwat later 

sloten de roodkapjes aan bij ons vuurtje en tot slot kwamen de jongknapen er 

ook bij. Een gezellig moment met onze -12 bubbel dus.  
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Dagtocht 

We vlogen vanuit één van onze landen even terug naar de luchthaven in 

Durbuy. Dit omdat het vliegtuig even moest nagekeken worden. Tijdens het 

nazicht van het vliegtuig, besloten we met de -12 bubbel op dagtocht te gaan. 

Een mooie wandeling tussen de natuur en de weides waarbij we op enkele 

plaatsen met z’n allen spelletjes speelden. Tijdens de tocht hebben we ook 

enkele hoogtemeters overwonnen en naar het einde toe begon iedereen toch 

wat vermoeid te worden. Toen we terug op onze helft van de kampplaats 

aankwamen hebben we ter verfrissing met z’n allen waterspelletjes gespeeld. 

Hierbij brak een groot watergevecht tussen jongens en meisjes uit. Waarbij de 

jongens sowieso hadden gewonnen, was het niet voor het valsspelen van de 

meisjes. Deze leuke dag sloten we af met een toffe zangavond.  

Schotland  

In Schotland beleefden we ook een memorabele dag. De dag begon al stevig 

met de High Land Games waarbij onze spieren van de kleine piepers al meteen 

getraind werden. Met spellen zoals sjorpaal werpen en touwtrekken kwamen de 

echte Schotse krijgers in ons naar boven. Het leukste van de dag moest nog 

komen, want in de namiddag mochten de piepers hun eigen zwaarden en 

schilden maken. Net zoals de ridders uit het kampverhaal. Helaas overleefden 

de schilden van Bas en Leandro de productie niet. Maar zij hadden we de beste 

zwaarden. We speelden enkele spellen met onze zwaarden en schilden en er 

ontstond een heus gevecht, wonder bij wonder zonder ongevallen.  
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België  

Onze laatste vlucht was onze terugkeer naar onze thuisland, België. Met wat pijn 

in het hart, was dit ook de laatste volledige dag in Durbuy. We werkten hierbij 

aan onze kampsketch en als echte grote verrassing maakten we samen 2 

delicatessen uit ons thuisland: chocomousse en Belgische wafels. Deze wafels 

maakten we met een oud wafelijzer boven een kampvuur en het resultaat (na 

enkele pogingen) waren overheerlijke wafels. De piepers aten met veel genot 

deze wafels en chocomousse. Maar we hadden een beetje de tijd uit het oog 

verloren, want meteen hierna moesten we aanschuiven voor het avondeten: 

hamburgers. Onze buik zat dus vol voor de kampvuuravond.  

Dit was een kort verslag van onze wereldreis, hieronder volgen nog enkele 

kampanekdotes. Wist je dat :  

- De piepers de tweede grootste groep waren op kamp? De kwiks waren 

met nog meer. 

- Lucas een heel grappig gezicht trekt als hij snel moet lopen? 

- De leiders dachten dat de bril van Elias nog eerder kapot ging gaan? 

- Vince en Pieter-Jan briefjes schreven naar de kwiks? En de roodkapjes dan 

jongens? 

- De piepers het concept van geheim-vriendje niet echt begrepen 

- We op dag 6 afscheid moesten nemen van Lars, Wout en Robbe. Maar 

Cruz en Jerôme ons kwamen vergezellen.  

- Vince elke dag water knoeide tijdens het eten en Wout hier de dupe van 

was?  

- Iedereen in de eettent gejuicht heeft toen Enzio eindelijk zijn brief kreeg?  

- De leiders een gat in de lucht sprongen toen Dorian arriveerde om hen te 

helpen?  
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Zo jongens…het zit erop voor ons allemaal. Maar helaas ook voor Ruben en Tim 

als jullie leiders. Als jullie dit lezen, weten jullie waarschijnlijk al wie jullie nieuwe 

leiders zijn bij de piepers en voor sommige zelfs bij de jongknapen. Wij gaan 

jullie alvast enorm hard missen. Toch een laatste woordje van dank hier: 

Bedankt aan jullie piepers, voor alle activiteiten en kampen waar jullie massaal 

aanwezig waren. Blijf dit doen. Bedankt dat we jullie in deze twee jaren hebben 

mogen zien opgroeien als kinderen en speelkameraadjes. Bedankt aan de 

ouders voor goede steun en vertrouwen in ons te hebben. Merci allemaal, we 

gaan jullie harder missen dan we nu denken. Liefst Ruben en Tim.  

Verslag van Verslagman 
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TRIMESTERPLANNING PIEPERS 

12 september: Startdag 

Hoeraaaa!!! Het is alweer startdag en dat betekent dat het nieuwe jaar van start 

kan gaan met talloze fijne activiteiten. Deze keer heeft een superheld ons om 

hulp gevraagd! Alle piepers zijn gevraagd om te komen helpen! Tot op startdag, 

jongens! Activiteit van 14h-17h. 

19 september: De Grote Heldentest 

Een superheld kan je uiteraard niet zomaar worden. Het is eens serieus tijd dat 

wij gaan checken wat jullie krachten zijn en of jullie weldegelijk in staat zijn om 

superheld te worden! 

26 september: Wereldveroveringsspel 

Alle piepers gevraagd om te helpen! De wereld is in gevaar en het is aan jullie 

om die te redden! Het is nu of nooit!  

3 oktober: Speedrun 

We weten allemaal dat Superman en The Flash twee van de snelste superhelden 

zijn die bestaan… Maar hoe snel zijn jullie?? Het moment om het te bewijzen is 

aangekomen! 

10 oktober: Komen eten: Superheldeneditie 

Een superheld heeft ook een goed dieet nodig om zijn krachten te behouden. 

Vandaag gaan jullie 3 leiders hun koksmutsen opzetten om jullie te leren wat 

een superheld zijn favoriete maaltijd is! 

17 oktober: Wie is de Dief? 

Een belangrijk voorwerp is gestolen uit het laboratorium van onze superheld en 

er zijn al een aantal verdachten opgesteld. Maar wie van hun heeft de diefstal 

gepleegd? 

24 oktober: De Herprogrammeringsquiz 

ERROR. ERROR. COMPUTER KAN NIET OPGESTART WORDEN. 

HERPROGRAMMERING NODIG. ERROR. ERROR. DOWNLOAD 0% VOLTOOID. 
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31 oktober: Leidingsweekend 

Helaas, helaas, het triestste moment van het trimester is aangekomen. Jullie 

leiders zijn er niet deze week. Zij zijn namelijk op een weekendje op zoek naar 

tips om nog betere superhelden te worden! 

7 november: Halloween-Act 

Normaal is klokslag 12 uur op Halloween het moment dat het griezelen kan 

beginnen. Maar op 7 november is dat om 14h op de lokalen van Sint-Jan! 

14 november: Superheldenkostuum maken (met Jani Kazaltzis) 

De volgende stap in jullie opleiding tot echte superhelden! Tijd om jullie 

artistieke zelf boven te halen en een super cool superheldenpak te maken! 

21 november: Het Grote Verraad 

Oh nee! We hebben net vernomen dat er een spion binnen onze jeugdbeweging 

zit! We moeten zo snel mogelijk achterhalen wie het is voordat hij geheime 

informatie lekt aan onze vijanden! 

28 november: Het Ontstaan van de Sint-Jan Strijders! 

Het grote gevecht is aangekomen… Hier hebben jullie als piepers het hele 

trimester lang voor getraind. Dit is jullie lot en hier worden jullie eindelijk de 

Sint-Jan Strijders! 

5 december: Sinterklaasact 

Die lieve oude man komt weer eens met zijn stoomboot vanuit Spanje 

regelrecht naar de lokalen toe (zelfs een dag op voorhand om ons plezier te 

doen. Wees zeker aanwezig voor wat lekkers (en hopelijk niet de roe??) 

(12 december): Optionele Activiteit 

In verband met de coronamaatregelen wordt er nog gecommuniceerd of er een 

activiteit zal plaatsvinden maar dit laten we tijdig weten! 

20 december: Kerstact 

Na Sinterklaas twee weken geleden is het tijd voor een andere man in een rood 

pak en een witte baard om plezier over heel de wereld te brengen. Allen 

welkom! 
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Jongknapen 

VERSLAG JONGKNAPEN 

Dag (Ex-)Jongknaapjes, hopelijk zijn jullie nog allemaal gezond en wel, wij 

alleszins wel.  

Het 2de semester is jammer genoeg niet zo lang geweest als andere jaren, geen 

idee waarom. Maar de enkele activiteiten die er toch zijn geweest waren wel 

altijd leuk. Zo hebben we het hoogste aantal winst per lid bij Rikolto gehaald, en 

even daarna het laagste aantal vriendjes per lid op vriendjesdag. Natuurlijk 

stonden we ook in de top 3 mooiste outfits op carnaval, en hebben we tijdens 

deur aan deur spel ook het record verbroken van grootste chocoladereep. 3 

records op zo een korte periode! Daarna waren er jammer geen activiteiten 

meer, maar natuurlijk was kamp er om dat dan goed te maken. 

Zomerkamp is ondertussen ook al even voorbij, en ook al waren met niet erg 

veel dit jaar (en geleidelijk aan ook minder en minder) hebben we er toch een 

toffe tijd van gemaakt. Zo hebben we ons eigen zwaard geknutseld en 

gevochten, fortnite nagespeeld, afgewassen, gesport met een motorische 

beperking, de afwas gedaan, in de modder geploeterd (en schoenen 

kwijtgeraakt) en laten we natuurlijk niet vergeten: kapot afwasmachine nadoen. 

Tot slot hadden we dit jaar een spannende kamp sketch waar de -12 bubbel een 

geweldige overwinning had in de Bubble Warz. 

Hopelijk zien we jullie op startdag, wie weet weer als jullie leiding. 

Groetjes,  

Corbin en Stef 

 

 

 

  



46 

 

TRIMESTERPLANNING JONGKNAPEN 

12 september: Startdag (14u-17u) 

Het is weer zo ver. Het begin van een nieuwe KSA-jaar samen met nieuwe 

leiders, nieuwe vrienden en superfijne activiteiten. We zullen er een goed begin 

van het nieuwe jaar van maken op onze eerste activiteit. Deze activiteit is van 

14u tot 17u. Vergeet uw KSA kleren niet aan te doen!!!!!! 

19 september: Altijd prijs, altijd gewonnen!!! 

Een weekje kermis in Tongeren is niet genoeg. Daarom zullen wij ervoor zorgen 

dat de kermis nog een dag langer blijft. Van blikjes omvergooien tot eendjes 

vissen, er zullen genoeg kraampjes zijn om u te amuseren.    

26 september:  Minecraft 

Als eens gedroomd om te bouwen wat je wilt? Of wil je je liever klaarmaken om 

een draak te verslaan? Er is 1 spel waarin beiden mogelijk zijn, namelijk 

Minecraft. Als je benieuwd bent met wat we van plan zijn, kom dan zeker langs 

en neem uw verbeelding mee. 

3 oktober: Mario en Sonic in de olympische spelen 

Kan jij sneller lopen dan Sonic? Of hoger springen dan Mario? Misschien ben je 

zelfs sterker dan Bowser. Wel, jullie kunnen het bewijzen op onze Olympische 

spelen. Doe maar uw sportiefste kleren aan. 

10 oktober: Verkopen 

Elk jaar proberen we te eindigen met een supercoole activiteit, maar dit kost 

natuurlijk veel geld, zeker met zo een grote groep als de onze. Daarom gaan we 

verkopen. Doe dus zeker uw KSA kleren aan en zet uw liefste snoetjes op zodat 

we genoeg verkopen voor onze allerlaatste activiteit. 

24 oktober:  Retrogames 

Heb je al gehoord van Pac-Man of Tetris? Misschien van het één van de eerste 

spelletjes genaamd Pong? Wel in deze activiteit zullen we terug in de tijd gaan 

om deze spelletjes te beleven. 
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31 oktober: Leidingsweekend 

Jullie leiding is toe aan een vakantie. Daarom gaan wij met ons drie naar Spanje 

om wat te bekomen. Daarom kunnen we er deze zaterdag niet bij zijn en is er 

dus ook geen activiteit. 

7 november: Halloween (bosspel) 

Vandaag is de dag! De straten zijn verlaten. De mensen schuilen binnen en 

monsters komen uit hun verstopplaats. Ze sluipen door de bossen op zoek naar 

snoepjes. Jullie snoepjes mwhahahaha. Kunnen jullie jullie snoepjes verdedigen 

tegen deze monsters? Jullie mogen verkleed komen om deze activiteit nog 

enger te maken. 

14 november: Pokémon  

De wereld van Pokémon zit vol met sterke trainers, maar geen enkele groep is 

zo sterk als jullie. Pas op Team Rocket, want de Jongknapen komen eraan.  

21 november:  Film kijken 

Deze activiteit wordt een rustige activiteit. Dit is om ons uit te rusten en ons 

voor te bereiden op volgende week. 

28 november: Stadspel 

Met de voorwerpen uit Minecraft, Pokémon, Clash Royale en de spullen die we 

kregen van Mario en Sonic kunnen wij de slechterik verslaan. Dit is het moment 

om te vechten tegen een onbekende vijand vooraleer  hij zijn kwade plannen 

uitvoert. Ga je mee ten strijden???? 

5 december: Sintactiviteit 

Elk jaar weer komt de goed heilige man naar Sint-Jan om de brave kinderen te 

belonen. Dus dit is een oproep naar deze brave kinderen om af te komen en uw 

beloning te ontvangen. Voor de stoute kinderen moet ik helaas meedelen dat 

jullie niet welkom zijn, maar gelukkig hebben wij geen Jonghernieuwers in onze 

ban. Dus jullie zijn allemaal welkom. Uren zullen nog gedeeld worden. 
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12 december: Extra activiteit(?) 

Deze activiteit staat nog niet vast. Wegens omstandigheden kan het zijn dat er 

een extra activiteit komt of niet. Wij zullen jullie uiteraard op de hoogte houden. 

20 december: Kerstactiviteit 

Dit is onze laatste activiteit van 2020. Dus voordat jullie met jullie gedachten 

alleen maar aan cadeautjes denken, is er nog een activiteit om jullie te 

amuseren. De uren zullen nog meegedeeld worden. 
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Knapen 

VERSLAG KNAPEN 

Ondanks dat onze derde trimester niet doorging hebben wij toch nog een kamp 

mogen houden en wat een kamp was dat. Samen met ons 8 hebben wij er toch 

een geweldig kamp van gemaakt. We hebben niet veel stil gezeten. Zo hebben 

wij verschillende sporten gedaan, zowel de bekende als voetbal, trefbal en leven 

of dood. Maar we hebben ook de Schotse sporten met onze Highland games, 

waarbij iedereen getuigen is dat Siemen toegegeven heeft dat Cedric sterker is 

dan hem. Ook hebben wij een paar wandeltochten gedaan. Zowel s ’ochtends 
met onze dauwtocht, als de 8km samen met de Jimmers. Ook hebben jullie door 

het goede verkoop doorheen het jaar, jullie kunnen amuseren met laserpistolen 

die wij gehuurd hebben. Dit is weer het bewijs dat als jullie jullie inzetten met 

het verkopen, jullie leiding zulke spullen kunnen regelen. Tijdens het kamp 

hebben jullie ook veel plezier gehad met de Jimmers. Zo ontstond er zelfs een 

driehoek relatie tussen Bram, Logane en een hamer. Helaas heeft hij zijn liefde 

voor de hamer moeten loslaten op het einde van kamp. Tijdens kamp hebben 

we zelf een speciaal BBQ-ontbijt gehad en boys, dat heeft gesmaakt. Als laatste 

wil ik nog meedelen hoe blij ik was met onze kampsketch. Vanaf nu zal ik telkens 

als het liedje ‘I Want It That Way’ hoor, aan dit kamp denken en zo goede 
herinneringen ophalen. 

Boys nogmaals, het was geen normaal KSA-jaar of een kamp, maar jullie hebben 

jullie goed gedragen qua regels opvolgen. Wij hebben niet al te streng moeten 

reageren, op Thomas na, maar toch hebben Siemen en ik een geweldig kamp 

gehad met jullie en wij hopen jullie natuurlijk ook met ons. 

 

Onze laatste groetjes als jullie Knapenleiding,  

Xxx Siemen en Cedric. 
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TRIMESTERPLANNING KNAPEN 

12 sep Startdag – special  

Et c’est parti! Het nieuwe jaar is gestart en we gaan er meteen een kanjer van een 

activiteit in steken. Van 15u tot 18u gaan we  van jetje geven. #BuzzeGeven 

#BluvnGoan #HertGaan #JuMetHetPjadje 

 

19 sep Bikers boys  

 Doe jullie motorvest maar al aan, tijd om het stalen ros van stal te halen en de 

wijde wereld in te trekken. Beetje touren met de boys gaat genieten worden, we 

promise you that! 

 

26 sep Au Café Sport  

Aan de ouders alvast de mededeling, neen er zal geen alcohol  aanwezig bij de 

activiteit, uiteraard. Maar de café bieden ons ook de geneugten van de vele 

spelletjes. Tijd om ons onder te dompelen in de wereld van de cafésporten 

 

3 okt   Het Rad van (Mis)Fortuin  

Aan de kandidaten van het tv-programma moet je niet al te slim zijn om mee te 

doen, hebben jullie even geluk. De dilemma’s van ‘Ga ik nog een keertje draaien?’ 
of ‘Ga ik het wel zeggen, Walter?’ laten we aan jullie over.  

 

10 okt Geocaching @ Tongeren-City  

Verborgen doosjes zoeken, that’s basically it. Het moet niet altijd een super 
uitgewerkte activiteit zijn. Of we ze allemaal gaan vinden, kan misschien wel wat 

moeilijker worden. 

 

17 okt Extreme Knutselsessie 

 Gedaan met het gepruts van kleine knutselwerkjes, tijd voor het grote werk. 

Stroop je mouwen maar op, want we gaan eeeeeeecht iets cools maken! 
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24 okt Almost impossible game show  

Voor de kenners van dit genre van entertainement zal deze activiteit weinig 

geheimen hebben. Voor de leken onder ons stellen we voor dat je dat gekke 

programma een keertje opzoekt. Een gewaarschuwd knaap is er dertien waard! 

 

31 okt  Buitenlandse stage  

De leiding wil dit jaar extra ervaring opdoen en gaat daarvoor een luxueuze cursus 

volgen in het buitenland. Jullie knapen zullen alleen nog maar betere leiding in de 

plaats krijgen, een win-winsituatie dus. 

 

7 nov   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! 

 

14 nov  Spielbergs van den Aldi  

Een film maken, hoe moeilijk kan dat nu zijn? Tijd om het uit te testen denken wij! 

Jullie hebben na vorige week voldoende notities en ideeën kunnen opdoen, tijd 

om dit nu om te zetten in de praktijk. #OscarIncoming 

 

21 nov Star Wars meeting w/ JHN  

May the force be with the jonghernieuwers, ze zullen het nodig hebben! Tijd voor 

een episch duel in de straten van Tongeren. Hoe dit duel zal verlopen, gaan we 

echter nog niet verklappen. 

 

28 nov Tastybowlen  

Gaan we nu iets tasty maken of gaan we nu bowlen? De leiding zit voorlopig nog 

met een dilemma, aan jullie om ons te overtuigen        
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5 dec   Sinter-Baas 

De oude is weer een jaartje ouder, maar klimt nog altijd kranig op zijn paard. Dat 

verdient een applaus en misschien zelfs een feestje…To be continued! 

 

20 dec  Kerstactiviteit 

Tijd voor wat quality time met de boys. Doe je mooiste kersttrui maar aan en we 

maken er een supergezellige avond van! 

 

De activiteiten gaan door van 18u30 tot 20u30 op de lokalen van KSA Sint-Jan.  

Indien de uren van de activiteit veranderen, laten wij u dit tijdig weten. 

Vragen? Contacteer gerust de leiding! 

Siemen Wynants 0497 30 70 38 siemen96@hotmail.com  

Tiemen Goffin 0471 52 21 96 Tiemengoffin@hotmail.com  

   

mailto:siemen96@hotmail.com
mailto:Tiemengoffin@hotmail.com
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Jonghernieuwers 

VERSLAG JONGHERNIEUWERS 

De jonghernieuwers, allemaal waren ze present voor ons onvergetelijk bubbel 

kamp in Durbuy. Het is een cliché maar de tijd vliegt om wanneer je plezier hebt. 

En of de tijd omvloog.  

Met 14 waren we, Mitchell kwam ons vergezellen. Helemaal apart lagen we 

daar, op ons eigen stuk grond ver weg van de rest van de kampplaats. Voor wie 

dacht dat we enkel gingen chillen voor onze tent? Die had verkeerd gedacht, dat 

lieten we over aan de Sim. We zijn echt veel actief bezig geweest. We kunne 

terugkijken op veel hoogtepunten. 

Rugby: Het was nog redelijk warm van de dag ervoor, dus enkel in een t-shirt 

rondlopen lukte nog juist. Het regende redelijk, het was harder dan fiezelen 

maar je moest ook niet gaan schuilen voor de regen. Het gras was lekker nat. 

Kortom het was Tiemen zijn weertje wel. Als beuken vlogen we op mekaar in. 

Stef kan niemand bijhouden met zijn snelheid en voor Corado hadden we een 

voetbalgoal nodig om hem omver te krijgen. Achteraf waren we stik kapot, 

uitgeput en heel ons lichaam deed pijn. Maar we hebben ons echt geamuseerd! 

Voldaan als echte krijgers sloten we de knopartij af. 

 

Lazergamen: Gelukkig hadden de knapen het geniale idee om lazergeweren te 

huren. Daar hebben we dan ook goed gebruik van gemaakt. De echte jagers 

kwamen in ons naar boven, alles wat bewoog moest eraan geloven. We zouden 

iedere vijand verslaan.  

Kajakken: Een ware hel voor Alexander en Jannes die geen meter 

vooruitkwamen. Voor de rest een welgekomen verkoeling. Helaas stond het 

water lag dus moesten we het bij de korte tour houden. Sommige jongens 

konden het natuurlijk niet laten een meisjes bood te laten kantellen... Goed 

gedaan jongens! Charly stapte dan weer samen met Imke in het bootje, wie 

weet waarheen zijn hebben gevaren? Mss wel een mooie toekomst? 

Een ijsje eten en gezamenlijk plonzen in de rivier nadien, ooooh wat een mooie 

tijd. 
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24urenactiviteit: Siebe is nog altijd bezig met het slaaptekort goed te maken dat 

hij toen heeft opgedaan. Aan de blijvende wallen viel helaas niks te doen. Een 

vermoeiende activiteit, een ware uitputtingsslag. Maar jullie hebben het spel tot 

een goed einde gebracht en de vlag bewaakt alof het jullie kindje was. Yente was 

vooral blij dat het voor 24 uur een gezamenlijke activiteit was. 

Vele momenten passen nog in dit lijstje maar ik ga ook niet overdrijven.  

 

Mike, Randy en Siebe hebben tijdens kamp ook laten zien dat ze er klaar voor 

zijn om leiding te worden, welkom boyz. Ook welkom aan Jannes en Alexander 

die een jaartje gaan rijpen bij de herkim.  

 

Merci voor het toffe jaar jongens. Corona wierp wat roet in het eten maar dat 

kon ons plezier niet stoppen. 

 

Grtjes Tanguy, Tiemen ( en Mitchell!!)  
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TRIMESTERPLANNING JONGHERNIEUWERS 

Beste jonghernieuwers. Een nieuw KSA-jaar staat weer voor de deur. Een jaar 

vol plezier, vol leuke activiteiten. Natuurlijk komen die leuke activiteiten er niet 

zomaar, daar hebben jullie natuurlijk leiders voor nodig. Uit de leiders loterij zijn 

niemand minder dan Corbin en Ruben gekomen!!!!! De activiteiten vinden 

normaal plaats van 20 uur tot 22 uur, maar deze uren kunnen altijd veranderen. 

Gelieve ook tijdens de activiteiten steeds oude kleren aan te doen. 

 

Zaterdag 12 September: Golfen op de golven (Startdag)      

Vandaag gaan we eens kijken wie de nieuwe Tiger Woods van den Aldi gaat 

worden. 

Deze activiteit gaat doorgaan van 15u - 18u. 

Zaterdag 19 September: Advertering 

Is jullie geheugen goed genoeg? We zullen zien. Ons geld staat op nee. 

Zaterdag 26 September: Pepstof 

We gaan wielrennen en we nemen mee…  

2,3,4 Oktober: Loon 

Worden we betaald? Wat bedoelen ze met loon? Men vangt meer vliegen met 

een lepel stroop dan met een vat azijn. 

Zaterdag 10 Oktober:  Catch me if you can 

Doe jullie loopschoentjes maar aan, we zitten jullie op de hielen. 

Zaterdag 17 Oktober: Ei jong 

Hier gaan we kijken welke kiekes de meeste eieren kunnen leggen. Wij denken 

dat het Joey is. 

Zaterdag 24 Oktober: Een koekje van eigen deeg 

Hopelijk zijn de eitjes van vorige week nog goed. Wil je ook een koekje? 

Zaterdag 31 Oktober: Gulden water 

We gaan Spa een nieuwe soort water brengen: Spa goud!! Dus geen tijd voor 

jullie, DOEIIII. 
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Zaterdag 7 November: Wolf of Wallstreet 

Boys we gotta pump those numbers up, those are rookie numbers 

Zaterdag 14 November: Immer geradeaus 

Stafkaart dabei, kom paske geven, die sonne weiser. 

Zaterdag 21 November: Star Wars 

Hello there. Kom gekleed als je favoriete star wars personage, of The Force zal 

niet met je zijn. 

Zaterdag 28 November: How to become a Twitch streamer 

Hi, I'm Retlowet, and I'm your pro gaming instructor. 

Zaterdag 5 December: Sinterklaas 

Ik weet niet waarom deze man nog wil langskomen bij jullie maar ja kijk hij 

komt, hij komt. 

Zaterdag 12 December: WinterBBQ 

Het is dan nog net geen winter,  maar het zal wel koud genoeg zijn om dit een 

slecht idee te vinden. 

Moesten jullie vragen hebben over de activiteiten, de werking van de 

jonghernieuwers, of andere zaken in verband met de jeugdbeweging. Mogen 

jullie ons altijd contacteren op onderstaande nummers. 

Corbin Claes   0476/01 09 40 

Ruben Lowet   0472/32 34 82 

 

We hopen er geweldig (en corona vrij) jaar van te maken, wij kunnen alvast niet 

wachten. Tot op startdag! 

Ruben en Corbin 
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Herkim 

TRIMESTERPLANNING HERKIM 

 ‘Herkim’: volgens een eeuwenoude legende beschreven als de meeste leuke 

groep ter wereld. Dit jaar zal ontploffen van de leuke activiteiten en het gezellig 

samenzijn met elkaar. Het wordt gezien als jullie laatste jaar lid, dus dat moet 

ingezet worden met een knaller van een trimester. Het unieke aan dit jaar is dat 

we met de jongens en meisjes één groep vormen. Dit wordt voor zowel jullie als 

ons speciaal. Ons? Ons? Wat bedoel je met ons, oh mysterieuze schrijver van de 

trimesterplanning? Wel jullie leiding natuurlijk. En dat zijn niet van de minste. Eén 

van jullie leiding noemt ons al de blonde drieling. Waarschijnlijk zullen er nog 

menig bijnamen de revue passeren. Laten we onszelf even voorstellen, we 

beginnen bij de jongste: Met haar lange blonde lokken en haar diepe blauwe ogen 

is ze niet van de minste. Haar hobby’s naast KSA zijn: plaatjes draaien en hondjes 

aaien. Ook skate ze wel eens graag lange afstanden. Of ze ook op skates terug 

thuis geraakt is vaak een mysterie. Dit jaar aan haar zesde jaar als leidster is ANNE 

ondertussen al een vaste waarde bij de meisjes. De volgende leidster gaat al even 

lang mee als de vorige. Met net iets minder lange blonde haren, weet dit 

exemplaar je wel te betoveren met haar spring-in-het-veld karakter. Ga je met 

haar eens een dagje weg, is er een mogelijkheid dat je in een ander land 

terechtkomt met een kameleon onder je arm en een goudvis achter je oor. Haar 

hobby’s naast KSA zijn : werken in de horeca en nog wat zingen (denk ik). Als sport 

beoefent ze graag het liggen in rode mieren nesten. Met zes jaar leiding is ook 

RIJKJE een vaste waarde in het Sint-Jan team. Tot slot hebben we een blonde 

adonis die deze herkim versterkt. Ook hij heeft blonde haren, maar verbergt deze 

vaak met een pet die hij al heeft sinds de oudheid. Hij gaat met deze twee dames 

een heel tof jaar tegemoet. Zijn hobby’s naast KSA zijn…wel…goede vraag? Laten 
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we zeggen dat hij ook heel graag skate en voor de rest van de week hij uitkijkt 

naar de KSA-zaterdag. Dit jaar gaat hij zijn tiende jaar in als leider bij Sint-Jan, na 

tien jaar amuseert TIM zich nog elke zaterdag te pletter. En dat zal voor deze drie 

dit jaar niet anders zijn. Wij kijken er naar uit. Hier is jullie trimesterplanning. DOL-

FIJN. 

Zaterdag 12 september : Fietstocht door de puberteit (en Tongeren en omstreken) 

Om het werkjaar leuk en gezellig te starten, gaan we op tsjok met de vélo. Niet 

zomaar een fietstocht natuurlijk. Want gedurende de tocht staan er enkele 

verrassingen op jullie én ons te wachten. Onze eindbestemming blijft ook nog 

even een leuke verrassing. “WAT ENIG‼”, is momenteel wat we nu al kunnen 

prijsgeven. Neem zeker je fiets mee, wat centjes (5 euro maximum) en een 

mondmasker (liefst roze).  

Zaterdag 19 september : Meedraaien met de jongste bannen + Lokaal streekspel 

Jullie zullen deze zaterdag al meteen, met jullie lippen en een klein deeltje van 

jullie tong, proeven van wat het nu is om leiding te zijn van de jongste bannen. 

Een Herkim-jaar is namelijk een heel episch maar ook verantwoordelijk jaar. 

Daarom draaien jullie vandaag mee met de jongste bannen. Voor de heren is dat 

van 2 tot 4 en voor de dames van 4 tot 6. Maar niet getreurd: na deze 

vermoeiende dag hebben jullie leiding nog een leuk spel voorzien om tot rust te 

komen en te chillen. De uren van ons lokaal streekspel bespreken we zelf nog.  
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Zaterdag 26 september : Movie night @ Chateau Meiland 

Film kijken klinkt misschien niet zo episch. Daar heb je een punt. Hier heb je er 

nog een ‘.’. Maar de herkim zou de herkim niet zijn als we hier geen stoere locatie 

voor vinden om deze film te kijken. Wat dacht je bijvoorbeeld van het Gallo-

Romeins museum? Of Alden Biesen? Of misschien zelfs de top van de Eifeltoren? 

Allemaal even onhaalbaar helaas…maar we bedenken wel iets. Activiteit van 20u 

tot 22u30. Neem een cozy dekentje mee.  

Vrijdag 2 oktober tot zondag 4 oktober : LEDENWEEKEND 

WAT GOOOOOEEEEED, we gaan op weekend. Hier zullen we jullie dag en nacht 

entertainen. Omdat we samen met de jonghernieuwers en de simmers op 

weekend gaan, zijn we met een hele bende. Papieren omtrent dit weekend krijg 

je ruim op tijd, of we komen eens langs bij je thuis. Houdt dit weekend dus zeker 

vrij. Anders zijn we niet blij, maar SAD en sad omgedraaid is DAS und DAS IS NICHT 

GUUD.  

Zaterdag 10 oktober : Komen Eten : de Sint-Jan Deluxe Edition 

Vandaag een culinaire trip door de liefde. Want de liefde van een man gaat door 

de maag. En het is niet enkel een man die je moet voeden, want we gaan allemaal 

eten. Het concept is simpel…drie duo’s maken samen een drie-gangen-menu. 

Kleine nota: de jury bestaat uit iemand die vegan is en kritisch op slechte 

bediening (vooral in de Retro). Iemand die moet kokhalzen van gefrituurde tenen 

look van de KFC. En een laatste die aubergines, courgettes en komkommers 

beschouwd als de Satanistische Drievuldigheid. Activiteit van 18u tot 21u.  
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Zaterdag 17 oktober : Meedraaien met de jongste bannen + Las Vegas Nights 

Wederom gaan jullie nog eens een kijkje nemen bij de jongste groepen. Ditmaal 

met een andere ban. De uren zijn nog steeds voor de jongens van 14u tot 16u en 

voor de meisjes van 16u tot 18u. Na deze middag heten drie heel opgeklede en 

vrij aantrekkelijke mensen jullie welkom in het heetste casino van Las Vegas. Waar 

jullie leiding op dat moment is, weet niemand. De uren voor ’s avonds worden 

nog meegedeeld.  

Zaterdag 24 oktober : ALEXANDER 

Deze activiteit draait geheel rond Alexander. Zo…meer moeten jullie niet weten. 

We gaan hem vandaag allemaal leren kennen. Wat een coole kerel toch. 

Alexander…alles voor hem en niks voor een ander. Activiteit van 20u tot 22u.  

Zaterdag 31 oktober : LEIDINGSWEEKEND 

WAT GOOOEEEEED. Jullie gaan ook mee op leidingsweekend. Een leuker weekend 

dan het ledenweekend? Dat zien we dan wel. Jullie maken kennis met de leiding 

en maken vanop de eerste rij deel uit van de leidingsploeg. Hier volgen jullie mee 

met de vergaderingen, maken jullie de sint-activiteit en ervaren jullie 

verschillende teambuilding methodes. Niet getreurd, jullie leiding is er ten allen 

tijden bij. Uren van vertrek en terugkomst worden op de vergadering besproken.  
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Vrijdag 6 tot Zondag 8 november : Halloween special avond.  

Als Jonghernieuwer of Sim heb je wel al eens een schriknacht gehad. Dit is helaas 

lame. Hier doen we niet aan mee. Wij hebben iets veel sjieker in petto. Hopelijk 

zijn jullie talrijk aanwezig. Want als we met niet zoveel zijn, is het eng. En ik heb 

snel bang helaas. Dus kom alsjeblieft. Kom verkleed en wees niet te eng. Activiteit 

van 19u tot 22u.  

Zaterdag 14 november : Meedraaien met de jongste bannen + Geheime missie 

‘activiteit’ 

Ondertussen kennen jullie dit al. In de namiddag met de jongste kids, ’s avonds 

op gang met drie oude zagers. Aan jullie om te kiezen wat het leukst is. De uren 

voor ’s avonds worden nog meegedeeld.  

Zaterdag 21 november : LENE 

Na Alexander is het de beurt aan Lene. Wat haar en jullie te wachten staat, weet 

nog niemand. Weet dat de wereld zal toekijken als jullie echt keihard meedoen. 

Dan worden we misschien allen vereeuwigd in een populair boek. Wat een record 

voor onze herkim zou dat wel niet zijn. Lene en de rest van onze toffe groep: ZET 

EM OP‼‼‼‼ Activiteit van 20u tot 22u  

Zaterdag 28 november : Verkopen 

Verkopen voor Vredeseilanden vandaag. Nee nee, grapje…dat zit er helaas nog 

aan te komen… Maar zeg nu zelf? Als we ooit in de buurt van ons fantastische 

einddoel willen geraken, dan zal er geld in het laatje moeten komen. Het geld 

moet rollen en onze kassa moet uitpuilen van briefjes. Studeer jullie verkoopskills 

en praatjes al maar goed in. Activiteit van 15u tot 17u.  

  



62 

 

Zaterdag 5 december : Sinterklaasactiviteit 

Onze vriend de Sint is weer in het land. We krijgen weer cadeautjes en kunnen 

niet wachten om onze schoen te zetten. Hopelijk jullie ook niet. Speciaal aan deze 

grote activiteit is dat jullie als herkim deze activiteit moeten voorbereiden en 

uitvoeren. Dit doen we op het leidingsweekend en doorheen de volgende weken. 

Jullie worden bijgestaan door ons natuurlijk. XOXO One love, one team. De 

sinterklaasactiviteit is van 14u tot 17u, misschien dat wij nog vroeger afspreken 

om deze nog voor te bereiden.  

Zaterdag 20 december : Winterspektakel in België.  

De examens zijn gedaan en de kerstvakantie lokt om de hoek. Hoe beter om deze 

in te zetten dan met een winters festijn. Zet je muts op, doe je sjaal om en je 

wanten aan. Want samen met Rudolf en die andere beesten zetten we de boel 

op stelten. Uren worden nog meegedeeld.  

Zo (dierentuin) dit trimester zit er al weer op. Het lijkt misschien een drukke 

periode maar die gaan we opvullen met de coolste activiteiten en momenten. 

Geniet evenveel van dit trimester als ik heb genoten om deze planning te maken. 

Groetjes van jullie drie blonde dolfijntjes xxx.  

Tim : 0492 80 09 19  Anne : 0499 26 62 18   Rijkje : 0497 13 30 97 
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