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Voorwoord 
Lieve leden en ouders,  

Het volgende weekjaar is al gestart! We hebben er allemaal zooooo veel zin en 

hopen jullie ook. Ons welke week samen uur lang samen uitleven samen met 

leeftijdsgenoten. Wat is er leuker dan dat?  

Dit KSA-jaar is geen gewoon jaar. We bestaan namelijk al 60 jaar! Al 60 jaar zijn 

we de leukste jeugdbeweging van Tongeren en omstreken. Dit gaan we natuurlijk 

ook niet zomaar voorbij laten gaan. Maar jullie zullen daar nog even geduld voor 

moeten hebben.        

Verder gaan er nog wat kleine dingetjes veranderen dit jaar. Zo proberen ook wij 

als jeugdbeweging steeds duurzamer te leven. Zo zou het maar kunnen zijn dat 

dit de laatste dinamiko is die alle leden via de brievenbus ontvangen. Dit 

communiceren we natuurlijk ook nog met jullie.  

In deze dinamiko lezen jullie wie de leiding is van welke ban. Verder heeft de 

leiding van vorig jaar ook nog een laatste verslagje geschreven over het voorbije 

kamp. Lees vooral zeker de trimesterplanningen! Zo weten jullie welke 

activiteiten (en de uren) er elke week plaatsvinden.  

Wil je graag een vriendje of vriendinnetje meenemen naar de activiteiten? Neem 

hem/ haar dan zeker mee tijdens de startdag of een van de andere leuke 

activiteiten. Iedereen mag 3x gratis komen proberen!  

 

Geniet ervan!  

Tot op startdag,  

De leidingsploeg  
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Startdag 2021 
Hallo! 

 

Het nieuwe schooljaar komt eraan, dus is het ook tijd voor een nieuw werkjaar 
vol met leuke activiteiten van KSA Sint-Jan Tongeren! 

We nodigen u dan ook graag uit voor onze startdag die dit jaar plaats vindt op 
zaterdag 4 september.  Ook vriendjes en vriendinnetjes zijn dan welkom! 

 

De dag zal er als volgt uitzien: 

 
• De activiteit voor de kinderen gaat per ban door van 14.00 tot 17.00 u. 

 

- De jongens (Piepjongknapen, Jongknapen, Knapen, Jonghernieuwers) 
verzamelen voor het parochiecentrum. 

 

- De meisjes (Roodkapjes, Kwiks, Jimmers, Simmers) verzamelen op het 
pleintje voor de kerk. 

 

- De Herkim spreekt met de leiding nog een verzamelplaats af. 

 
• Om 17.00 u. is er een startviering in de kerk van Sint-Jan. Deze duurt tot 

ongeveer 17.30 u. Ouders zijn zeker welkom. 

 

 
• Daarna kan u bij ons lekker komen eten! Om alles coronaveilig te houden 

zijn jullie welkom op de speelplaats van basisschool Sint-Jan. Hier volgen 
we alle regels die in de horeca gelden. Bij slecht weer zetten we alle 
bestellingen om in take-away.  

(ingang via turnzaal basisschool Sint-Jan)  

 
• De leidingsvoorstelling zal beginnen rond 20u. Zo kan u de gehele 

leidingsploeg leren kennen. Dit is elk jaar weer de moeite! 
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Om alles vlot te laten verlopen, willen wij graag uw inschrijving voor het eten 
krijgen vóór woensdag 1 september. Indien er later wordt besteld zal er €2 extra 
op de totale bestelling worden aangerekend. 

 

Inschrijven kan via onze site: ksasintjan.be/bestellen-startdag/ 

 

 

Spaghetti bolognaise - groot..…………………....………....……..…….……... 10 EUR 

Spaghetti bolognaise - klein..……………………..……..………..……..….……. 8 EUR 

Kip curry met rijst - groot…………..…………………......………….……………. 10 EUR 

Kip curry met rijst - klein………..…………………….…..………………....………. 8 EUR 

Beide gerechten zijn ook beschikbaar in veggie. 
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Betaling werkjaar  
Hallo! 

 

Voordat we aan het nieuwe werkjaar beginnen, vragen we om het lidgeld van uw 
zoon/dochter over te schrijven. Op deze manier is hij/zij verzekerd voor een jaar 
vol plezier en vriendschap. 

 

Het lidgeld bedraagt 27 EURO voor een volledig werkjaar. Gelieve dit bedrag over 
te schrijven op onderstaande rekening, voor 3 september. Zet zeker in de 
mededeling de naam van uw zoon/dochter. 

• Meisje  →  BE49 4538 2362 5171 
• Jongen  →  BE66 7353 3925 3343 

 

Voor meer informatie kan u terecht bij hoofdleiding: 

→ Marte Wynants:  0498 57 70 33 

→ Siemen Wynants:  0497 30 70 38 

→ Tiemen Goffin:   0471 52 21 96 

 

 

Heb je een vriendje/vriendinnetje/neefje/nichtje/buurmeisje/buurjongen… die 
ook eens wilt komen, dan kan dat altijd! Zij mogen 3x gratis proberen, daarna 
kunnen ze zich aansluiten bij onze KSA! 

 

Verder willen we ons uniform promoten, zodat we als groep duidelijk zijn tijdens 
de activiteiten. Het uniform bestaat uit een lichtblauw sjaaltje, een T-shirt met 
ons logo en een trui met ons logo. Deze zijn op onze startdag te koop.   

- Trui: 20 euro 

- T-shirt: 10 euro 

- Sjaaltje: 3 euro 

Nieuwe leden krijgen een gratis sjaaltje. 

 

Als het financieel niet past dan mogen jullie dit melden aan de hoofdleidster, 
Marte Wynants. Zij zal samen met jullie bekijken welke mogelijkheden er zijn voor 
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een tussenkomst. Ook kan er bij de mutualiteit een terugbetaling aangevraagd 
worden. Dit bedrag verschilt per mutualiteit. 

 

 

Speelse groetjes 

 

 

De leidingsploeg van KSA Sint-Jan Tongeren 
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Ouderactiviteit  
Beste ouders, 

Op zaterdag 16 oktober 2021 organiseert KSA Sint-Jan zijn jaarlijkse 

ouderactiviteit opnieuw! Na het succes van vorige jaren, nodigen wij jullie 

allemaal opnieuw uit om samen met jullie kinderen een groot spel te spelen! 

De ouderactiviteit is een spel met leiding, leden én ouders. Alle bannen van onze 

KSA doen hier samen aan mee. We willen jullie kennis laten maken met de 

werking van onze jeugdbeweging en onze activiteiten. Het is ook een manier voor 

de ouders om de leiding beter te leren kennen en omgekeerd. 

De activiteit zal doorgaan van 14u tot 17u. Hierna is er de gelegenheid om een 

babbeltje te slaan met de leiding of andere ouders. 

PS: als jullie niet mee kunnen naar deze activiteit is dat geen probleem. Uw 

zoon/ dochter kan nog steeds meedoen, want wij voorzien super leuke vervang-

mama’s en -papa’s. Ook oma’s, opa’s, tantes en nonkels zijn welkom om mee te 
spelen op deze ouderdag.  

Meer informatie over de dag krijgen jullie zodra we meer zicht hebben op de 

mogelijkheden.  

 

Wij kijken er naar uit! Hopelijk jullie ook. 

 

Groetjes, 

De leidingploeg van KSA Sint-Jan  
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Belangrijke data 

 
 

  

16 oktober – ouderactiviteit 

22 oktober – dag van de 

      jeugdbeweging 

17 december – project saint-jean  

                 (fuif van onze KSA) 

12 maart – eetdag 

4 t.e.m. 8 april – paaskamp voor 

roodkapjes, kwiks, piepers en jongknapen 

30 april – musical  

 

Datum van groot kamp wordt nog meegedeeld.  
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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  
Jullie kennen de meeste leidsters ondertussen wel. De meeste van ons zijn ook 

ooit lid geweest op onze KSA. Willen jullie ons leren kennen als kinderen van de 

leeftijd van de ban die ze nu hebben? Lees dan snel deze voorstelling!  

ROODKAPJES 

Wat deden Britt, Myrthe en Rauke graag toen ze roodkapjes waren?  

 

Zat ik al bij de KSA? Ja/ 
nee  

 

Zo zag mijn perfecte 
zaterdag eruit:  

Mijn Topmodelboekje 
lezen en invullen en 
Power Rangers kijken 

Mijn lievelingsspel was:  

Eender welk spel dat ik 
won 

 

Mijn allergrootste 
droom was:  

Beroemd zijn (hoe meer 
aandacht, hoe beter) 

Op deze school zat ik: 

De Bilter in Heers 

Het coolste dat ik ooit 
had gedaan was: 

Waarschijnlijk 10 keer 
het wiel achter elkaar 
OF in het Topmodel 
magazine staan met 
mijn tekening 

Britt Steegen Dit wilde ik later 
worden: Juffrouw of 
zangeres 

Dit moest je echt over 
me weten: Ik was soms 
een echt duivelskindje 
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Zat ik al bij de KSA? Ja/ 
nee 

Ik zat al bij de ksa maar 
kwam niet veel naar de 
activiteiten. 

Zo zag mijn perfecte 
zaterdag eruit:  

Met barbies spelen  

Mijn lievelingsspel was:  

Vlaggenroof in het bos 

 

Mijn allergrootste 
droom was:  

Met dieren kunnen 
praten. 

Op deze school zat ik: 

De Mijlpaal  

Het coolste dat ik ooit 
had gedaan was: 

Salto gemaakt met de 
fiets (perongelijk) 

 

Myrthe Gilissen  Dit wilde ik later 
worden: dierenarts 
worden  

 

Dit moest je echt over 
me weten: Veel 
kinderen dromen 
gingen over ik die met 
dieren kon praten en 
savonds voor ik in slaap 
viel sprak ik tegen een 
onzichtbaar dier dat 
naast me lag in bed. 

 

 

Zat ik al bij de KSA? Ja/ 
nee 
Vanaf het 3e leerjaar zal 
ik bij de KSA, dus ja en 
nee. 
 

Zo zag mijn perfecte 
zaterdag eruit:  
Voormiddag ga ik naar 
de tekenles. Daarna 
lekker middageten en 
naar de KSA gaan om te 
spelen met mijn 
vriendinnen.  

Mijn lievelingsspel was:  
Verstoppertje. 

Mijn allergrootste 
droom was: zwemmen 
met dolfijnen (hier 
droom ik stiekem nog 
van) 
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Op deze school zat ik: 
Jeugdland Tongeren 

Het coolste dat ik ooit 
had gedaan was: naar 
een K3 musical en 
concert gaan!  

Rauke Hetzheim  Dit wilde ik later 
worden: 
Prinses  

Dit moest je echt over 
me weten: ik had altijd 
een tasje mee naar de 
KSA met mijn bril en een 
flesje water in.  

 

KWIKS 

Wat waren de grote dromen van Mette, Ona en Geertje toen ze de leeftijd 
hadden van de kwiks?  

 

 

Zat ik al bij de KSA?  
Ja/ nee 

Zo zag mijn perfecte 
zaterdag eruit:  
Laat opstaan, 
academie, KSA, 
goed eten 

Mijn lievelingsspel was:  
Laddercompetitie 
 

Mijn allergrootste 
droom was:  
In een 
fantasiewereld 
leven 

Op deze school zat ik: 
Jeugdland Tongeren 
 

Het coolste dat ik 
ooit had gedaan 
was: 
Beginnen met een 
boek te schrijven 

Mette D'Ortona Dit wilde ik later worden: 
Schrijver 
 

Dit moest je echt 
over me weten: 
Gigantische eetlust 
!  
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Zat ik al bij de KSA?  
Ja/ nee 

Zo zag mijn perfecte 
zaterdag eruit: 
uitslapen, lekker 
ontbijten en naar 
de ksa activiteit 
gaan 

Mijn lievelingsspel 
was: schipper mag ik 
overvaren 

Mijn allergrootste 
droom was: een 
hondje krijgen 

Op deze school zat 
ik: Basisschool Sint-
Jan 
 

Het coolste dat ik 
ooit had gedaan 
was: het winnen 
van een 
zandkastelen 
wedstrijd 

Ona Ponsaers Dit wilde ik later 
worden: 
politieagente. 
 
 

Dit moest je echt 
over me weten: 
Ik kon veeeeel eten! 

 

 

Zat ik al bij de KSA? 
Ja, vanaf eerste jaar 
RDK 
 

Zo zag mijn perfecte 
zaterdag eruit:  
Om 9u naar de 
balletles, daarna 
naar notenleer in de 
muziekacademie en 
dan naar de KSA 
met mijn 
vriendinnetjes 
spelen. 
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Mijn lievelingsspel 
was:  
Hondje-baasje 

Mijn allergrootste 
droom was:  
om in Nutella te 
baden 

Op deze school zat 
ik: GBS tumuli in 
koninksem 

Het coolste dat ik 
ooit had gedaan 
was: 
Op kamp gegaan 
zonder heimwee te 
hebben 

Geertje Crommen Dit wilde ik later 
worden: 
Bakker of 
modeontwerpster 

Dit moest je echt 
over me weten: 
Ik hield van 
Topmodel 
tijdschriften en heb 
gewonnen met 
enkele van hun 
tekenwedstrijden! 

 

JIM 

Wat was het coolste dat Aisha en Lene hadden gedaan, toen ze zelf nog jimmers 
waren?  

 

 

Zat ik al bij de KSA? Ja/ 
nee 

 

 

 

Zo zag mijn perfecte 
zaterdag eruit:  

Lekker uitslapen. 

Me dan klaarmaken om 
naar de KSA te gaan EN 
dan 2 uur lang super 
coole activiteiten 
hebben. 

Mijn lievelingsspel was:  Mijn allergrootste 
droom was: Om ooit net 
zo een leuke leidster te 
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Alles waarbij je je mag 
verkleden en lekker gek 
kan doen . 

worden als mijn 
leidsters. 

Op deze school zat ik: 

VIIO  

Het coolste dat ik ooit 
had gedaan was: 

In de Velinx  voor 
heeeeel veel mensen 
gezongen 

Aisha Reweghs  Dit wilde ik later 
worden: 

Juffrouw in het 
bijzonder onderwijs. 

Dit moest je echt over 
me weten: 

Dat ik naar ELKE 
activiteit in KSA-uniform 
ben gegaan.  

 

 

Zat ik al bij de KSA? Ja/ 
nee  

Zo zag mijn perfecte 
zaterdag eruit: Naar Ksa 
gaan en daarna frieten 
eten  

Mijn lievelingsspel was: 

Bosspel 
Mijn allergrootste droom 
was: wonen in 
Hollywood 

Op deze school zat ik: 
Pikoh 

Het coolste dat ik ooit 

had gedaan was: leren 
gitaar spelen  

Lene Lenaerts  Dit wilde ik later worden: 
dierenarts 

Dit moest je echt over 
me weten: ik ben een 
paardenmeisje :) 
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SIM 

Zo zag de perfecte zaterdag er voor Tyara en Emilie uit als simmers!  

 

Zat ik al bij de KSA? Ja/ 
nee  

Zo zag mijn perfecte 
zaterdag eruit:  
Uitslapen tot 14u, (SFX) 
make-up doen, wat met 
mijn hondje gaan 
wandelen en naar de 
KSA 

Mijn lievelingsspel was:  
Cluedo of luie Yoga 
 

Mijn allergrootste 
droom was:  
De wereld rondreizen 

Op deze school zat ik:  
IKSO Hoeselt 
 

Het coolste dat ik ooit 
had gedaan was: 
Voor de eerste keer 
naar pukkelpop gaan, ik 
voelde me ZOO stoer 

Tyara Brougmans Dit wilde ik later worden: 
SFX make-up artist/ 
verpleegster of 
kunstenaar: ik kon nooit 
kiezen 

Dit moest je echt over 
me weten: 
Mijn VELE allergieën <3  
APPEL En IK HAD EEN 
EENHOORNONEZIE 
(waar ik nog steeds te 
trots op ben) 

 

 
 
 

Zat ik al bij de KSA? Ja/ 
nee 

Zo zag mijn perfecte 
zaterdag eruit:  
Uitslapen van mijn 
vermoeiende week op 
school, luieren tot het 
tijd was voor KSA en na 
de activiteit weer luieren 
en laat gaan slapen. 
 

Mijn lievelingsspel was:  
Vlaggenroof 
 
 

Mijn allergrootste 
droom was:  
Leiding worden 
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Op deze school zat ik: 
Viio Tongeren 

Het coolste dat ik ooit 
had gedaan was: 
Joepie wandelen 

Emilie Streel Dit wilde ik later 
worden: 
Wetenschapper 
 

Dit moest je echt over 
me weten: 
Ik ben al langer leiding 
dan lid 

 

HERKIM 

Dit moest je echt over Lara weten als herkim!  

 
 
 

Zat ik al bij de KSA? Ja/ 
nee  
 

Zo zag mijn perfecte 
zaterdag eruit: 
Zie mijn foto xd  

Mijn lievelingsspel was: 

Chillen        
 

Mijn allergrootste 
droom was:  
Had ik niet 

Op deze school zat ik: 
Viio Humanioria 
 

Het coolste dat ik ooit 
had gedaan was: 
Lasergamen in Hasselt 
met mijn 
medeherkimmers 

Lara Steegen Dit wilde ik later 
worden: 
Psycholoog 
 

Dit moest je echt over 
me weten: 
Ik twijfelde om leidster 
te worden. KIJK MIJ 
NU!!!!! 
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HOOFDLEIDSTER 

Marte is ook dit jaar de hoofdleidster, de leidster van de leidsters. 8 jaar geleden 
is haar leidster-avontuur begonnen. Hoe zag haar leven er 8 jaar geleden uit? 

 
 
 

Zat ik al bij de KSA? Ja/ 
nee 

Zo zag mijn perfecte 
zaterdag eruit: Lekker 
uitslapen, spaghetti 
eten, naar de KSA gaan, 
’s avonds naar een 
sweet 16 

Mijn lievelingsspel was: 
Ultimate frisbee  
 

Mijn allergrootste 
droom was: Nog lang 
leidster zijn 

Op deze school zat ik: 
viio Handel en Zorg 

Het coolste dat ik ooit 
had gedaan was: Reis 
naar Canada 

Marte Wynants 
 

Dit wilde ik later 
worden: Iets met 
kinderen? 

Dit moest je echt over 
me weten: Ik was een 
grote fan One Direction. 
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Leidersvoorstelling  

LEDARPRESENTATION  
 

Heuleu eulemeul, 

Nuw jeur en euk un nieuweu leuderspleug! Weu steun kleur um ur eun leup up 

te geuven un een glimleuch te teuveren up de gezuchten vun de keunderen. 

Ameusement tun teup verzeukerd! Dit jeur leugt het meuken vun de 

‘Ledarspresentation’ un de heunden vun de bekeunde Zweuds steur, Björn 

Talentski.  

Keun je geun Zweuds? Geen zeurgen, ur us altijd neug Geugle Transleut! 

Teup: geud leuzen, kun geun kweud! 

 

PIEPJONGKNAPEN 

Aflossing van de wacht, een nieuwe ervaren 

leider die dit jaar de kar zal trekken bij de 

piepers. Deze speelvogel staat voor een hoop 

creativiteit en heeft een enthousiasme dat zo 

aanstekelijk werkt dat jouw kind niet anders 

kan dan naar huis gaan met glimlach van voor 

te achter. De piepers mogen alvast ferm hun 

pollekes kussen! 
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Met deze kanjer weten we dat de kinderen nu 

al gewonnen hebben. Hart van goud en wilt 

altijd het juiste doen. Is een lid even down, hij 

zal er zijn. Kan een lid een zetje gebruiken, hij 

zal er zijn om te helpen. Éen ding is zeker, op 

deze boy kan je bouwen. Moesten we in de 

bouw werken, we zouden het wel weten! 

 

 

Deze jonkie komt fresh van de Herkim. Zijn 

rugzakje met ervaring is misschien nog niet zo 

groot, maar zijn toekomst zeker wel. Onder de 

vleugels van de andere leiding zal zijn kennis 

enkel maar groter worden. Qua beweging mag 

er soms wat extra peper in z’n gat, maar geen 
zorgen, eens hij op dreef is zal alles op wieltjes 

verlopen! 

 

 

JONGKNAPEN 

Aan het hoofd van deze bende – ja, ze gaan 

echt met veel zijn – staat een topper van 

formaat. Met al zijn kennis, ideeën en ervaring 

is hij de ideale kapstok om je KSA-pull aan op te 

hangen. Volgens bepaalde bronnen heeft deze 

persoon nogal een groot stembereik, maar laat 

je dat niet afschrikken. Hieronder schuilt een 

sterke beer, met een klein hartje (van goud)! 
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Deze ranke boy kiest dit jaar voor een stapje 

hogerop. Niet dat zijn hartje niet meer klopt 

voor piepers, maar het kan geen kwaad om 

hem wat uit z’n kot te lokken. Deze immer 

kalme boys heeft vorig jaar prima zijn streng 

getrokken en staat klaar om te bevestigen wat 

we allemaal al weten, deze boy is een topper 

en uw kind zal het geweten hebben! 

 

Opnieuw een nieuw gezicht? Jazeker, we 

bouwen verder aan de toekomst van de KSA. 

Deze boy lijkt soms de verpersoonlijking van 

Snorlax, maar komt stillaan uit zijn schulp. Geen 

kind zal bij hem in de onderste lade liggen en 

elk lid zal kunnen genieten van zijn eeuwig 

‘enthousiasme’. Oh baby baby, are we in for a 

real treat! 

 

 

Zijn die mannen met vier horen we u al 

denken? Yes yes, zet je maar schrap voor een 

hoop leiding, leden en bij deze boy zeker ook 

een hoop verassingen. Een jong veulen dat 

klaar staat op rond te draven in onze prachtige 

KSA-weide, zo hebben we het graag! No time 

to lean back, tijd voor actie, tijd voor ons 

fameus te gaan amuseren! 

 

 



24 
 

KNAPEN 

Een nieuwe ban voor deze jonge’man’. De jaren 
van wijsheid zijn blijkbaar gekomen, anders kies 

je niet voor de Knapen. Deze kanjer is als het 

ware een kweekkas voor talenten die hij graag 

met jullie wil delen. Zijn stijlkeuze moeten 

misschien nog wat rijpen, maar de leden 

kunnen alvast de vruchten van zijn ervaring en 

creativiteit plukken! Enjoy boys, you’re in good 
hands! 

 

Geen A zonder B, me dunkt. Daarom stellen we 

u de wederhelft van de Knapenleiding voor. Een 

trouwe dienaar, beetje bedeesd soms maar 

stille waters, diepe gronden. Het potentieel is 

er zeker, dan geloven we allemaal in. The full 

package is there, klaar voor een awesome jaar! 

Misschien is hij beter zelfs dan zijn broer, het 

zou zo maar kunnen…  

 

 

JONGHERNIEUWERS 

Time for the big guns, volgens deze man zijn die 

gek genoeg te vinden in zijn süperkuïten. 

Tonnen ervaring, gemixt met een goede dosis 

creativiteit en humor. Wat wilt een ouder nog 

meer? Deze grote beer is uitgegroeid tot een 

ware tijger in … de KSA. Of wat dacht u dan? 
Let’s go out with a bang-elijk plezant jaar! 
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DAIM, DAMN, potato potato! Wat zeker is , zijn 

de eerste woorden van uw kind: “Damn, wat 
een chance heb ik met deze pei”. Deze 
krachtpatser is zijn alleen sterk in zijn hoofd, 

maar ook in het maken van activiteiten om u 

tegen te zeggen. Stillaan bij de oudere garde, 

maar bijlange niet uitgeblust om zich van zijn 

beste (achter)kant te laten zien. Misschien is hij 

beter zelfs dan zijn broer, het zou zo maar 

kunnen… 

 

 

HERKIM 

Deze man begint al wat dichter te komen bij de 

leefdtijd van de appelmoes. Volgens zijn 

knoken eerder bij de oude generatie, volgens 

zijn humor eerder bij de jonge generatie. Hij 

staat klaar om de herkim zo goed klaar te 

stomen voor het leiderschap dat zelfs de 

gemiddelde chef-kok het niet beter zou kunnen 

doen. Bijleren (over KSA) zal nog nooit zijn fijn 

geweest zijn, met de boy aan je zijde! 
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Hoofdleiding 

Volgens deze verpakking zou hij werkelijk de 

‘Lord die God’ is genoemd worden. Dat kan ook 
niet anders met zo’n lange staat van dienst. 

Jaren van topactiviteiten hebben de leden 

telkens weer de tijd van hun leven bezorgd, 

maar aan alle mooie liedjes komt een einde. 

Geen zorgen, om de baas te komen spelen zal 

hij met plezier er nog een jaartje tegenaan 

gooien. Ahja, wie kan nu zonder deze boy?! 

 

Geen ying zonder yang natuurlijk, daarom doet 

dit olijke duo nog vrolijk verder. Een handige 

mix van beauty en brains zorgt er elk jaar weer 

voor dat de leiding zich kan focussen op de 

leden en dat KSA Sint-Jan nog vele jaren mag 

blijven bestaan. De poem neemt dit jaar wel 

nog een ban op, kan jij raden wie het zal zijn? 
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Roodkapjes 
VERSLAG ROODKAPJES 

 

Lieve roodkapjes, wat een leuk jaar hebben wij gehad! Omdat ons kamp ietsje 

vroeger is gestopt, hebben we nog niet alle brieven gekregen. Wij hebben deze 

brief nog ontvangen na het kamp! Lezen jullie even mee?  
 
Hey hallo hoi hellow,  
 
Alles goed met jullie? Met ons alles goed! Het eten is heel heel lekker! Het 
regent wel veel de laatste dagen, maar gelukkig scheen in het weekend het 
zonnetje.  
 
Zal ik even vertellen wat we de voorbije dagen gedaan hebben?  
  
De eerste dag van het kamp was direct mega leuk! Ik heb alle leuke meisjes 
gezien die er ook elke zaterdag waren. We hebben direct veel leuke spelletjes 
gespeeld. Toch miste ook wat andere roodkapjes van tijdens het jaar.  
De tweede dag vloog er een mini vliegtuigje met een camera rond op de 
kampplaats. We hebben samen de hele kampplaats rondgelopen om het 
vliegtuigje te kunnen vangen. Jullie kunnen dit leuke filmpje zien op onze 
facebookpagina.  
 
Dag 3 hebben we met iedereen samen spelletjes gespeeld om het circus te 
kunnen helpen.  
Op de 4de dag waren we Rauke,Emilie en Aisha even kwijt, maar we kregen wel 
hele leuke andere leiding in de plaats.  
De volgende dag waren Emilie en Ada jarig en organiseerden we een mega groot 
verjaardagsfeest voor IEDEREEN op de kampplaats. Dat was echt mega leuk!!! 
 
We zijn ook nog gaan zwemmen. Lekker plonsen in het water en ons even 

douchen vonden we wel leuk💦🌊🛁 
 

En toen was het kamp al gedaan en moesten we allemaal naar huis 😔  
Gelukkig hadden we al heel veel leuke dingen gedaan en konden jullie thuis dus 
al veel vertellen over jullie avonturen.  
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Wij vonden het mega leuk om jullie leidsters te zijn het afgelopen jaar en we 
hopen natuurlijk dat jullie het ook naar jullie zin hebben gehad. Nu staan er 
weer 3 leidsters voor jullie klaar die heel veel plezier met jullie gaan maken.  
 
We houden van jullie xx  
Rauke, Emilie en Aisha  
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TRIMESTERPLANNING ROODKAPJES 
 

DATUM ACTIVITEIT UUR 

04/09 Startdag  
Hoeraaaa! De tijd is weer aangebroken voor een 
splinternieuw jaartje KSA, JOEPIE YAY! Wij tellen de dagen al 
af, jij ook? 

14u-
17u 

11/09 Quizzzzzzzzzzz  
Wie zou het slimste Roodkapje worden …?  

16u-
18u 

18/09 Een bezoekje aan Het Fabeltjesbos  
Hallo mevrouw de Elf, waar brengt u ons naar toe?... 

16u-
18u 

25/09 Minigolf Extreme 
Jullie kennen allemaal de minigolfbanen op De Motten. 
Maar weten jullie ook wat jullie daar allemaal kunnen doen 
buiten gewoon minigolven? Kom het samen met ons 
ontdekken. 

16u-
18u 

02/10 Disney Dag 
De Disney figuren hebben onze hulp nodig . Gaan wij ze 
helpen ?  

16u-
18u 

09/10 Boerderij op stelten  
Ohjeetje! Een gigantische tornado is doorheen ons mooi 
Texas boerderijtje gevlogen?! Wat nu?! 

16u-
18u 

16/10 Ouderactiviteit  
Dit is een super speciale en leuke activiteit! Vandaag zijn 
niet enkel de roodkapjes welkom, maar ook alle mama’s en 
papa’s. Samen gaan we 3 uur lang activiteit doen! Meer 
informatie volgt.  

14u-
17u 

22/10 Dag Van de jeugdbeweging 
Ga vandaag met veel trots in je uniform naar school en toon dat jij lid bent van onze super leuke 
KSA! Heb je nog geen uniform? Vraag dit dan zeker op tijd aan de leidsters.  
Vaak wordt er ook een ontbijt georganiseerd op de Grote Markt. Meer informatie volgt hierover. 

23/10 Het Dierentuin Spel 
Zou jij het beste een aap zijn ? Of misschien een leeuw ?  

16u-
18u 
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30/10 Filmavond  
Allemaal samen in het zeteltje springen en genieten van een 
mooie film, klinkt zalig toch? 

16u-
18u 

06/11 Geen activiteit :( (Tot volgende week!!!) / 

13/11 Het Grote Gezelschapsspel  
Zin om wat gezelschapsspelletjes te spelen? Kom dan zeker 
naar deze activiteit en we spelen het Grote Gezelschapsspel 

16u-
18u 

20/11 De grote boze wolf en roodkapje 
Als je aan roodkapje denkt, denk je natuurlijk ook aan de 
boze wolf. Kunnen wij hem samen verslaan? 

16u-
18u 

27/11 Halloween  
BOEEEEEEEEE!! AAAAAAAAH!! RAWR!! HEHE!! 

16u-
18u 

04/12 Sinterklaasactiviteit 
Zie ginds komt de stoomboot aan Sint-Jan weer aan… :))) 
Ben jqij wel braaf geweest? 
Deze activiteit gaat buiten door, doe dus zeker warme 
kleren aan. 

14u-
17u 

11/12 Knutselen  
Lekker samen en knus knutselen in de winter. Is er iets 
leukers? Doe zeker kleren aan die een beetje vuil mogen 
worden. 

16u-
18u 

Zondag 
19/12 

Kerstactiviteit 
Shhhhht! Als je muisstil bent, dan denk ik dat je de grote 
rinkelende slee al in de verte kan horen...Spanneeend… 
Deze activiteit gaat buiten door. Doe dus zeker warme 
kleren aan. 

14u-
17u 

 
Lieve Groetjes, de roodkapjesleidsters  
 
Britt Steegen   Myrthe Gilissen   Rauke Hetzheim 
0468 23 49 61   0468 27 48 86   0489 89 02 46 
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Kwiks 
VERSLAG KWIKS 

 

Allerliefste Kwikkies, wat een jaar is het geweest, met kamp als kers op de KSA 

taart!!!!!!  Wij hebben ons ten volste geamuseerd met jullie: van weerwolven tot 

het circus, tot tien tellen in de jungle, tot een zompige kampplaats, tot een mond 

vol kip curry (vanbinnen en vanbuiten hihi), tot offers aan de monsters in het bos, 

tot een te vroege ‘Tot ziens :(‘. Elk moment met jullie was puur plezier.  

 

Om de laatste paar gemiste daagjes goed te maken en het nieuwe jaar in 

schoonheid te beginnen, is hier wat bezigheidstherapie :D 

 

Heel veel kusjes en knuffels van jullie leidsters, Maud, Fien, Britt, en Mette xxx <3 
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TRIMESTERPLANNING KWIKS 

 

DATUM ACTIVITEIT UUR 

04/09 Startdag: 

Het jaar gaat weer eens goed van start met 
een knaller van een activiteit, neem al je 
vriendjes maar mee. Wij hebben er alvast 
superveel zin in!! 

14u-17u 

11/09 Schattenjacht: 

Wat voor verborgen schatten zitten er 
verstopt op Sint-Jan? Haal al jullie 
speurtalenten maar snel boven! 

16u-18u 

18/09 Teambuilding:  

Hoe goed kunnen jullie samenwerken? Dat 
gaan we vandaag testen, bundel jullie 
krachten al maar samen! 

16u-18u 

25/09 Koken: 

Haal jullie kookkunsten maar boven want 
wij gaan koken!  

16u-18u 

02/10 Vlaggenroof Speciaal: 

Twee teams nemen het tegen elkaar op in 
deze gloednieuwe editie van vlaggenroof… 
met een onverwachte twist ! 

16u-18u 

09/10 Kwiksfuif: 

Partygames, lekkere snacks, muziek, 

16u-18u 
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neonlichtjes zijn aanwezig! Nu nog jullie 
dansmoves en enthousiasme, we gaan dit 
feestje knallen!! 

16/10 Ouderactiviteit:  

Vandaag zijn alle ouders mee uitgenodigd 
op de activiteit! Joepieeee 

 

14u-17u 

23/10 Circus Wat Als:  

Er is uit het niks een mysterieus circus 
opgedoken waar vreemde dingen aan de 
gang zijn, kunnen jullie het mysterie van 
deze plek oplossen?  

16u-18u 

30/10 Halloweenactiviteit: 

Wie durft het aan om de enge wezens 
onder ogen te zien die deze nacht worden 
vrijgelaten? Zet je al maar schrap want het 
kan akelig worden, MWAHAHAHAH 

Laten we jullie 
nog weten 

06/11 Geen activiteit :( / 

13/11 Bosspel: 

Het is lekker herfstig in het bos, en we gaan 
een mysterieus en spannend spel spelen. 
Wie overleeft er in het bos? En wie zien we 
nooit meer terug... 

16u-18u 

20/11 Film: 

Een leuke film en lekkere snacks zijn al 
aanwezig, nu jullie nog;)  

16u-18u 
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27/11 Heist at the Museum: 
Iemand heeft een aantal superberoemde 
schilderijen gestolen, en jullie moeten ons 
helpen om ze terug te vinden!  

16u-18u 

04/12 Sinterklaasactiviteit: 

Wie komt ons zo leuke pakjes brengen elk 
jaar, dat is natuurlijk de sint en zijn pieten! 
Maar volgens ons is er iets aan de hand… 
komen jullie hem helpen? 

Laten we jullie 
nog weten 

11/12 Sportactiviteit:  

Trek jullie legging en sportschoenen maar 
aan want jullie gaan zweten!  

 

16u-18u 

18/12 Kerstactiviteit: 

De gezelligste tijd van het jaar is 
aangebroken! Wij gaan alvast een beetje 
kerstmis vieren met jullie. 

Laten we jullie 
nog weten 

Een nieuw kwiksjaar betekent ook nieuwe kwiksleiding. Dit jaar worden dat 

Geertje, Mette, en Ona!! We hebben superveel zin om jullie een geweldig jaar te 

bezorgen. Jullie kunnen ons altijd bereiken op onze nummers.  

 

 

 

 

 

Geertje:  0468294489               Mette: 0495803736                Ona: 0468294504 
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Jimmers 
VERSLAG JIM 

 

ǝɥʇɹʎW uǝ ɐɹɐʎꓕ OXOXOX  

 

¡¡¡ſᴉʍ sๅɐ pɹǝǝsnɯɐǝɓ ๅǝɟ oz ʇǝu 
ǝſ ǝᴉๅๅnſ uǝqqǝɥ ʞſᴉๅǝdoH ·ɓou 
uɐp ɹɐɐɯ sʇᴉɟʇno ǝɹǝpɹɐɐɹ ʇɐʍ uᴉ 
sɯos ;uǝuuᴉɓǝq ǝʇ ɓɐp ǝp uɐɐ ɯo 
uᴉz ǝp ʇɥɔǝ ʞoo uɐp suo uǝʌɐɓ uǝ 
ɓᴉzǝʍuɐɐ ǝɯsɐᴉsnoɥʇuǝ ǝๅๅoʌ 
ʇǝɯ ɹǝǝʞ ǝʞๅǝ uǝɹɐʍ ǝᴉๅๅnſ 

·SꓤƎWWIſ ǝzuo ;dɯɐʞ do uǝɯǝou uǝuunʞ uǝqqǝɥ ǝʇ uǝpǝๅ ǝzuo ๅɐɐɯǝๅๅɐ 
ǝᴉๅๅnſ ɹooʌ ſᴉๅq ๅop ʞoo uɐp uǝ ๅop uǝɹɐʍ ǝM 

(ₓɥɔnʞ ɥɔnʞₓ pๅǝǝqɹooʌſᴉq uǝʞǝɹq sʇǝᴉ ɹoopɹɐɐp uǝ uǝɓuoɹdsǝɓ ɯɐɐɹ uǝǝ ʇᴉn 
sɐʍ ɹǝɓuoſ ǝᴉๅๅnſ uɐʌ uǝǝ uǝoʇ ₓɥɔnʞ ɥɔnʞₓ ) uǝppɐɥ ʇɥɔɐʍɹǝʌ ʇǝᴉu ǝɓᴉɯɯos 
uɐʌ ǝʍ ʇɐp sǝๅๅɐ uɐʌ ;ɹooɥ uǝʇǝʍ ǝʇ uǝɓſᴉɹʞ ǝᴉๅๅnſ ɹǝʌo ʇɐʍ ๅǝǝɥ ๅǝʍ ɥɔoʇ 
uǝqqǝɥ ǝM ·pɹǝǝsnɯɐǝɓ uǝqqǝɥ ʇǝᴉu suo ǝʍ ʇɐp ʇǝᴉu puǝʞǝʇǝq ʇɐp ɹɐɐɯ 
ʻpๅɐɐɥǝɓdo ๅɐ uǝǝ ɓɐp uǝɹɐʍ sǝɥsnɹɔ uǝ sǝſɟǝᴉๅ ɹǝʌo uǝʞʞǝɹdsǝɓ ʻsɹǝpuɐ sʇǝᴉ 
uɐp uǝๅǝppoɹ uǝ uǝxɐๅǝɹ ɹǝǝɯ uǝʇuǝɯoɯ ๅǝǝʌ do suo ɹooʌ sɐʍ dɯɐʞ ʇǝH 

(suǝǝ ๅǝʍ ɓou ʇᴉoo ɯǝɥ ʇɓſᴉɹʞ ǝſ ɐsᴉꓶ ʎɹɹos) ʇɐɐʇs ๅǝds ʇǝɥ do pſᴉʇๅɐɐɯ-ǝpɟſᴉʌ uǝǝ 
ɹǝ sๅɐ uǝuuᴉʍ uǝๅๅᴉʍ ǝᴉๅๅnſ ɓɐɐɹɓ ǝoɥ do ʞſᴉๅๅǝppᴉɯuo ʇǝɥ ๅǝᴉʌ ʞoo ɹɐɐW ·sᴉ 
uǝopɐu ʇǝɥ uɐɐ pɐdpๅᴉɥɔs uǝǝ ǝz ๅſᴉʍɹǝʇ ʇɓſᴉɹʞ ɥɔɐๅ ǝddɐๅs ǝp ๅǝǝʌ ǝſʇǝǝq uǝǝ 
ǝᴉʍ uǝ uǝɹǝsᴉʌoɹdɯᴉ uᴉ sᴉ ɹǝʇǝq ǝᴉๅๅnſ uɐʌ ǝᴉʍ pɐɥǝɓ uǝᴉzǝɓ ๅǝus uǝqqǝɥ ǝM 

·uǝɹǝʇᴉɹɹᴉ ǝʇ ɐuᴉɹɐW ɯo uɐɐpǝɓ pɐɥ ɹǝǝʍ ɹǝǝʞ ǝzǝp sɹǝʍnǝᴉuɹǝɥɓuoſ ǝp uɐʌ 
sɐɯoɥꓕ ʇɐʍ ɟo pᴉǝๅǝɓſᴉɹʌ suǝpſᴉʇ ǝpๅǝǝds ǝᴉๅๅnſ ʇǝɯ ɓɐɐɹɓ oz o ǝᴉp sǝſdɐʞpooɹ 
ǝp sๅɐoz uǝuuɐq ǝɹǝpuɐ ǝp ɹǝʌo ʞoo uɐp uǝʞɐɹ ʇɐɐɹdǝɓʇᴉn ʇǝᴉu ʇǝɥ sɐʍ ǝoʇ uǝ 
ɟⱯ ·ʞoo uɐp ʇɐʍ ɹǝʌo uſᴉz ʇɐɐɹdǝɓʇᴉn ʇǝᴉu ɓou uǝ uſᴉz ɹɐɐʞๅǝ ſᴉq ʇuɐʇsuoꓛ ·ɹooɥ 
dǝoɹɓ ǝʇoɹɓ uǝǝ ʇǝɯ uɐp sɹǝpuɐ ʇɐʍ ɥɔoʇ sᴉ ɹǝᴉʌ ʇǝɯ sǝſɓɐɐp ǝʇɹoʞ ǝǝʍʇ ɹɐɐɯ 
ɹooʌ sɟๅǝz ɟo ɟſᴉʌ ʇǝɯ dɯɐꓘ 

 

·uǝɹǝsnɯɐ uǝuunʞ uǝqqǝɥ sǝſɓɐɐp uǝʌǝz ɓou ɥɔoʇ ɓᴉʞʞnๅǝɓ suo ǝʍ ɹɐɐʍ dɯɐʞ 
ʇɹoʞ ǝʇ sʇǝᴉ uǝǝ ɐu do suǝǝ ɹǝǝʍ sɐɐๅǝɥ ɹǝ ʇᴉz ɹɐɐſ ʇǝH  
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TRIMESTERPLANNING JIM 

Datum Activiteit  Uur  

04/09  Startdag 

Omg girlsssssss!! Eerste activiteit!! Wij hebben er 

mega veel zin in!!!!  

Aan het einde van de activiteit is er ook al iets cools 

dus zeker komen!!!!  

14u-17u 

11/09  Kermis hangen  

‘Willen jullie nog een rondje?!‘ ‘Are you ready?!!!’ 
‘Stap maar in!’ Allemaal dingen die je op de kermis 

krijgt te horen. Eens zien wie er in de attracties 

durft te gaan🤪 

uren 

volgen  

18/09  
 

Zwemmen Woop Woop 

Hot girl summer in september WHAAATTTT ?! 

Hopelijk hebben we een nazomer☀️🥵 Mocht dit 

niet zo zijn hebben we nog iets gelijkaardigs cool 

voor jullie in petto. 

Komen is de boodschap !!! 

 

uren 

volgen 

25/09 

 

Into the woods 

Eens zien hoe avontuurlijk jullie zijn, want dit 

hebben we binnenkort zeker nodig 

 16u-18u 

02/10  
 

 Spadayyyyy 18u-20u 
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Coolste Leidsters + Coolste leden = Best Friends 

Forever #Chillingzzzzzz 

08-10/10   KNAVO 

8 t.e.m. 10 oktober 2021 gaan we op pad in de bossen van 

Oudsbergen voor het avonturenweekend Knavo 

 

Wat kan je er allemaal verwachten? 

* kabelbanen en hoogteparcours 

* zelf je seniortent leren opzetten 

* je eigen potje koken 

* op tocht je weg zoeken met tochttechnieken 

* een supervet thema 

* de tijd van je leven beleven  

 

Meer info volgt hier nog over! Wat we wel weten is dat wij er 

mega veel zin in hebben!! 

 

16/10 

 

Ouder activiteit  

Neem je mama, papa, broer, zus, tante, nonkel, 

oma, opa, buurvrouw, maakt niet uit wie mee  

Want vandaag is iedereen welkom op de KSA  

14u-17u  

23/10  Basic Fit 

#wijgaansporten #healthyqueens 

14u-16u 

30/10 spOOky season 18u-20u 
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Geen schrik, want jullie leidsters hebben zelf schrik 

MAAR heb toch maar schrik! 

06/11  Geen activiteit  

Sorry girllllssss vandaag geen activiteit :( 

 

13/11  Tongeren city 

Stadsspel = Boring!  Vandaag hebben we een ge-

upgrade versie voor jullie  

16u-18u 

20/11  Leiding VS Sjim 

We weten zowiezo al dat de leiding gaat winnen, 

maar bundel de krachten van jim en sim samen en 

misschien maken jullie dan een kans HIHIHI XD 

15u-17u 

 

27/11 Gordon Ramsay WHO ? 

Schorten aan en laat jullie kookkunsten maar zien! 

Wij zijn de jury 🥦🥑🍠🍝🍣 

17u-20u 

04/12 De Heilige Man komt langs  

Zijn jullie wel braaf geweest dit jaar ??? 

18u-20u 

 

11/12 Moneymaker$ 

Vandaag gaan we verkopen om geld in te zamelen 

voor een KEI TOFFE activiteit in de future :) 

 
 

14u-16u 

 

19/12 Jingle Bells Jingle Bells Jingle all the way … 18u-20u 



41 
 

Nog maar 6 nachtjes slapen en Christmas is coming 

to town, maar wij kunnen niet meer wachten dus 

vieren we het nu  

 

Jullie nieuwe leidsters zijn Lene en Aisha!!! Wij hebben alvast zin in het nieuwe 

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

Aisha: 0470 62 20 02            Lene: 0468 28 73 57 

We zijn er van bewust dat de uren bijna elke activiteit anders zijn. Dit doen we 

om optimaal plezier uit de activiteit te kunnen halen. Dit is ook eveneens de 

reden van de 3 uurs activiteiten. Kijk de trimesterplanning dus zeker goed na. 

Wij zullen elke week nog een reminder sturen over de activiteit en bijbehorende 

uren! 

Tot snel!! xxx  
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Simmers 
VERSLAG SIM 

Lieve simmers 

Het was een kamp als geen ander… Dat kunnen we wel zeggen! Ik bedoel dit 
dan niet alleen op een negatieve manier (stomme corona), maar ook op een 

positieve manier! WANT Geertje en ik vonden het heeeeeel fijn met jullie! Spijtig 

genoeg was het afscheid van korte duur en op lange afstand.. Om terug te 

blikken naar het kamp hebben we een woordzoeker gemaakt met woorden die 

ons aan kamp doen denken! Veel plezier ermee xxx
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TRIMESTERPLANNING SIM 
 

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ 

Het is EINDELIJK zo ver; het nieuwe KSA jaar kan beginnen! Dit jaar gaan we 

suppppper dupppppper veel kei coole activiteiten doen; wat je kunt zien als je 

de letters in de juiste volgorde krijgt gezet hihi. SEE YOU THERE!  

 

4 september: satatrdg (14-17u) 

Welkom bij het nieuwe jaar! Jullie beide leidsters zijn heel enthousiast en jullie 

hopelijk ook! Kom zeker mee want het is fun en daarna hebben we lekker eten 

waar jullie ook lekkere desserts verkopen! 

 

11 september: mkeirs(uren komen nog) 

Als covid het toelaat, zullen we lekker naar de kermis gaan, jeeeeeeeeeej. We 

sturen jullie nog verdere info hierover xoxo 

 

18 september: nememwz tme ed +12 (uren komen nog) 

Lekker bonden met de rest van +12 jippieeee. We sturen jullie nog meer info 

hierover. 

 

25 september: ucelod (16-18u) 

Nooooooo iemand is dood. Rip. Door wie/wat/waar/wanneer??? Help ons dit 

mysterie oplossen please we zijn hopeloos                    
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2 oktober: ekrnopev (16-18u) 

Lekker centje verdienen om mooie dingen te kunnen kopen en/of doen. Kom 

zeker mee en breng jullie mooiste charmes naar boven en breng ook wafels, 

koekjes… eender wat we kunnen verkopen. 

 

9 oktober: doimosp (16-18u) 

Geen echte simmers zonder echte simdoop. Pas na deze activiteit mogen jullie 

‘De Simmers van Tyara en Emilie’ genoemd worden. Hou jullie klaar & doe 
kleren aan die (HEEL) vuil mogen worden…….. 

 

16 oktober: rdoue gda 

 

23 oktober: cubhnr (10-13u) 

Brunchen met de ladieeeees!!! Neem zelf wat eten/drinken mee of maak iets als 

jullie dat willen, dan kunnen we 3 uur lang lekker chappen en roddelen over 

jullie nieuwe boyfriend van de week 

 

30 oktober: enlelwoah (20-22u) 

Kom verkleed, we zullen er een leuk avondje van maken. Al die griezeldingen 

van halloween zijn niet ons merk dus jullie moeten dat niet echt fel verwachten. 

Kom dus zeker :);) 

 

6 november: egen cta 

We moeten jullie een weekje missen ;(((((( tot volgende week girlies 
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13 november: msi ishttr eamkn (20-22u) 

Niks is zo nice als uw eigen sim T-shirt hebben en hier uw eigen twist aan te 

geven; neem jullie creatieve kantjes maar zeker mee! 

 

 

20 november: pascee romo (20-22u) 

Zijn jullie bang om ooit opgesloten te worden in een kamer? No problemo, we 

zullen jullie vandaag goed triggeren om een oplossing te zoeken om uit die 

kamer te geraken 

 

27 november: rlmdaidpoecetite (20-22u) 

Een beetje (heel veel) vriendelijke competitie kan nooit kwaad; wie o wie van 

jullie simmers gaat het hoogste eindigen op de ladder? 

 

4 december: essrnalkait (20-22u) 

Wie zegt dat we de sint niet meer mogen vieren als we HET al weten???? (geen 

spoilers voor de kinders in deze trimesterplanning) Dit zal alleen een leuke 

activiteit zijn als jullie je gedragen, anders krijgen jullie de roe !!!!! 

 

11 december: milf (20-22u) 

Wat relaxen tijdens de examens? YES PLEASEEE!!!  

Doe maar lekker cosy je pyjama aan en neem een dekentje mee! 

 

19 december: csehasnat (uren komen nog) 

Niks beter dan het eerste trimester afsluiten met wat winterpret voor de 

kerstvakantie te vieren!!! 
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XOXO JULLIE LEIDSTERS EMILIE EN TYARA 

 

 

 

Tyara Brougmans        Emilie Streel 

0498 01 81 21        0473 99 05 64 
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Piepers 
VERSLAG PIEPERS 

Dag beste lezer, 

Zo, het kamp en ons jaar zit er weer op. Ook al eindigde het kamp wat in mineur, 

hebben we toch dagelijks kunnen genieten van leuke activiteiten met een leuke 

bende piepers! De eerste paar dagen van kamp zijn we rustig begonnen, een 

beetje acclimatiseren met fijne activiteiten zoals een arendsoogspel of een grote 

sportactiviteit! Naarmate het kamp verderging en de zon doorbrak hebben we 

eindelijk goed gebruik kunnen maken van het goede weer om waterspelletjes te 

spelen en een echte kampclassic voor te stellen aan de leden: BASHGLIJDEN! We 

hebben zelfs op één van de avonden een super groot risk spel gespeeld. Dag 4 

begonnen we met een capture the flag spel. Dit spel vonden de piepers zo tof 

dat we dit spel heel de voormiddag hebben gespeeld. Namiddag hebben we een 

supergrote siege game gemaakt voor de piepers. 

Na nog een aantal dagen met lekker eten van de keukenploeg en het verkennen 

van het terrein rondom de kampplaats was het op dag 7 tijd voor onze grote 

dagtocht. Na het zwemmen in een supergroot zwembad en terug gewandeld te 

hebben naar de kampplaats stonden frietjes op het programma. En dat vond 

iedereen zéér zéér lekker! Op onze laatste dag, was het tijd voor de piepers-

versus-jongknapendag. De piepers hebben heel de dag spellen gespeeld en 

opdrachten gedaan tegen de jongknapen. Een ware strijd! En dat was het helaas 

voor dit kamp. Ook al was het kamp wat korter dan normaal, hopen wij dat jullie 

er even veel van hebben genoten als jullie leiding. Net zoals het hele werkjaar, 

vonden wij ons kamp alsnog geslaagd en wij hebben veel plezier gehad aan deze 

fijne piepergroep.  

Volgend jaar hebben jullie misschien andere leiding maar wij kijken er naar uit 

om jullie terug te zien! 

Tot op startdag! 

Groetjes en veel kusjes xoxoxo 

Randy, Tanguy en Mike  
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TRIMESTERPLANNING PIEPERS 

04/09 startdag 

Het is weer zo ver! Start van een leuk Ksa jaar bevindt zich op de KSA lokalen van 

2u tot 5u. En hierna kan je lekker blijven eten!  

11/09 Mixed Olymische spelen 2021! 

Alle Olympische spelen zijn in een blender gegooid en het is aan ons om ze uit te 

proberen!  

18/09 De Gekke activiteit!?!? 

Deze activiteit is te gek voor woorden zelfs de leiders weten niet wat er aan de 

hand is. 1 ding is zeker aliens zijn raar  

25/09 Party time!  

2 leiders zijn jarig geweest dus ze geven een groot feest met leuke spelletjes en 

snacks voor de kids!  

02/10 The Walking dead: Hoe overleef je (als) een zombie 

“arghhh” en “blrhrh”! Dit is toch hoe een zombie klinkt niet? We komen her hier 
te weten!  

09/10 De Eureka Show! 

Hier worden we echte wetenschappers en doen we de gekste experimenten 

16/10 ouderact 

Toffe activiteit voor jong en oud! Dus pak je ouders zeker mee! Deze activiteit 

begint om 2u en eindigt om 5u 

23/10 Phineas en Ferb: Knutsel Wonders 

Hier helpen Phineas en Ferb ons een geweldige boot te bouwen!  

30/10 de jongens leiding is vermist 

De jongens leiding is verdwenen kom zeker een ander keertje terug. Hier is dus 

geen activiteit   
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06/11 leidingweekend 

Nu is de hele leidingploeg verdwenen!! Kom volgende week zeker terug! Hier is 

geen activiteit  

13/11 Het Nieuws! Hoe veel weet jij? 

Het nieuws kan soms wel heel leuk zijn. Daar komen we hier achter met deze 

toffe quiz 

20/11 De Zoektocht met Dora Diego en boots! 

Ditiritidi Dora Ditiritidi Dora Dora Dora Dora we helpen doraaa met een 

zoektocht kom zeker helpen!  

27/11 The Game 4 you!  

Hier komen we in de game wereld terecht. Wie weet zien we Mario!  

04/12 Sint activiteit 

De Sint komt langs!! Dit wordt dus ook een geweldige activiteit! Dus wees maar 

braaf. Act van 2 tot 5 

11/12 Kerst activiteit 

Jingle Bells jingle bells + Warme pyjama’s en chocomelk= een perfect kerst kom 
het met ons vieren! Act van 2 tot 5 

 

Heb je vragen over de activiteit enzo bel dan zeker  

0473 43 79 43 > Mike Beckers 

0468 27 31 12 > Alexander Moureau 

0468 12 29 61 > Stef Steegen 
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Jongknapen 
VERSLAG JONGKNAPEN 

Het KSA jaar van 20-21 is al afgelopen. Voor dat we beginnen aan het nieuwe 

jaar, zullen we nog eens terugblikken op een korter maar toch nog een fijn 

kamp.  

We begonnen het kamp met 6 leden. Een kleine maar toch een plezante groep. 

De leiders waren uiteindelijk wel blij om Bas en Leandro te verwelkomen, want 

begonnen de andere toch een beetje beuh te geraken (hihi grapje). Van 

luisteren kennen ze niet veel, maar de leiders hebben ook niet echt moeten 

roepen waardoor ze hun stem niet hebben verloren. In vervolg mogen Arthur en 

Louis wel thuis wat ravotten. 

Elke dag speelde we een activiteit voor Expeditie Robinson. Zo hadden we twee 

teams die tegen elkaar streden, en jullie deden allemaal uw best voor de 

overwinning.  

Jullie hebben ook laten zien dat jullie echte kunstenaars zijn. Tijdens vettige dag 

mochten jullie met verf een mooi kunstwerk maken op jullie eigen lichaam. 

Museumwaardig. Ook hebben we gemerkt dat er nogal sportieve leden waren 

bij de Jongknapen. Zeker als jullie met de Kwiks samen speelde. Jullie zaten heel 

vaak bij elkaar waardoor men dacht dat het 1 ban geworden was. Daar zouden 

dan ook geen klachten van komen.  

Gelukkig zijn we nog kunnen gaan zwemmen. Een hele zwembad voor ons 

alleen, waarbij jullie veel konden doen. Zo stond er een springplank op 4 meter 

hoogte voor de echte durvers. 

Het kamp is helaas niet afgelopen zoals verwacht. Helaas een jaar zonder 

kampvuur (maar ook zonder sketch). Wij hopen van harte dat dit kamp niet het 

einde betekent op onze KSA en dat we iedereen met veel enthousiasme 

terugzien op startdag.  Dit was het dan. Een laatste verslag van het jaar. Heel erg 

bedankt voor het werkjaar en kamp en hopelijk tot startdag.  

Xoxoxoxoxo 

Stef, Sieben en Cedric  
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TRIMESTERPLANNING JONGKNAPEN 

4 september: Startdag (14u-17u) 

Vandaag is het de start van een nieuw KSA-jaar. Nieuwe leiders, nieuwe 

activiteiten, en veel plezier!  

11 september: Kermisactiviteit 

Ook dit jaar gaan we de kermis verkennen. We zullen in verschillende attracties 

gaan, dus neem allemaal een zakcentje mee van max. 20 euro. 

18 september: Verjaardagfeestje Randy (17 jaar) 

Gisteren was 1 van onze leiders jarig. Dit moet natuurlijk gevierd worden met 

een dik feestje. Hapjes, drankjes, spelletjes en ambiance!!!! 

25 september: Olympische Spelen 

Deze zomer waren onze atleten in Tokio voor de Olympische Spelen. Om daar 

aan mee te doen moet je een echte sportman zijn. We zullen jullie klaarstomen 

om later een carrière te maken als sportman of gewoon plezier maken. 

2 oktober: Bosspel 

We gaan de bossen van Tongeren eens verkennen. Vergeet niet om vuile klere, 

aan te doen. 

9 oktober: Expeditie Robinson 

Zoals in het programma zullen de proeven niet zo makkelijk zijn. Bereid jullie al 

maar voor. 

16 oktober: Ouderactiviteit 

Dit is een activiteit voor u en uw ouder. Jullie kunnen laten zien hoe plezant het 

is om op de KSA te zitten. De uren worden nog gedeeld. 

23 oktober: Dagelijkse Kost 

Met deze activiteit kunnen we kijken of er echte koks zitten bij de Jongknapen. 

We zullen heerlijk eten van ons zelfgemaakt eten of de pizza die we uiteindelijk 

hebben moeten bestellen. 
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30 oktober: Geen activiteit 

Het eten van vorige week ligt nog altijd zwaar op de maag. Hierdoor moeten we 

nog een weekend bekomen. Er zal dus geen activiteit zijn. 

6 november: Leidingsweekend 

Jullie leiders gaan naar Denemarken voor nieuwe ideeën voor activiteiten. Er zal 

dus geen activiteit zijn vandaag. 

13 november: De slimste JKN ter wereld 

Een quiz om te zien welke Jongknaap het slimst is.  

20 november: Stadsspel 

Ah Tongeren. De oudste stad van België. Altijd een mooie locatie voor een toffe 

activiteit. 

27 november: Tienkamp 

Wat dit is, zullen jullie dan wel zien.  

4 december: Sinterklaasactiviteit 

Onze vriend van Spanje is weer in het land. Snoep verzekerd, ook al krijgen jullie 

allemaal de roe xoxo 

19 december: Kerstactiviteit 

Weer een man in een rood pak die cadeau’s en lekkers uitdeelt. Beetje verdacht, 
maar allez dan. 

 

Dit jaar zullen wij ervoor zorgen dat jullie een tof KSA- jaar zullen krijgen. 

Cedric Renard: tel. 0473379217  

Randy Wilms: tel. 0496807931 

Jannes D’Ortona 

Stef Gilissen: tel. 0499236606  
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Knapen 
VERSLAG KNAPEN 

Dag knapen. We hebben er een vreemd maar spetterend jaar op zitten! We 

begonnen het jaar met de goede hoop dat alles weer normaal ging verlopen. 

Maar helaas, niks bleek minder waar… We hebben vele activiteiten moeten 
missen en aan ons kamp kwam een vroegtijdig einde. 

Maar laten we ons daar niet te fel op focussen maar onthouden wat er wel 

allemaal is geweest. Als je naar de knapen keek dit jaar zag je eigenlijk twee 

groepjes. Een heel actieve groep, alle eerstejaars knapen, en een (veel) minder 

actieve groep. Al vilden ze mekaar wel super goed aan. En iedereen deed elke 

activiteit zijn best. 

Als ikzelf één activiteit als tofste activiteit mag uitkiezen dan was dat de online 

kookactviteit. Sommigen leken echte chef-koks, andere moesten dan weer vooral 

rekenen op de ondersteuning van hun ouders. Maar een dingen was het zeker: 

lachen geblazen. 

Graag willen we jullie als laatste bedanken om er zo vaak te zijn en om z’n toffe 
leden te zijn. We konden ons geen betere leden wensen. We hopen dat jullie het 

een even geweldig jaar als ons vonden! Thanks boyz en hopelijk tot op de 

startdag!  

Greeetss Siemen en Tiemen  
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TRIMESTERPLANNING KNAPEN 

 

04/09 : STARTDAG 

Ons werkjaar gaat weer van start! We kijken ernaar uit om jullie lelijke heufden 

te zien. Act van 14h-17h. Hierna ook nog lekker eten en wat animatie dus blijf 

zeker na! 

11/09 : Tongereuuh Keeermis 

The time has come. 1 ban. 1 avond. 1 kermis. 0 fucks given. Wij gaan de kermis 

op! 

18/09 : Nadar en una grande piscina, amigos ! 

Si hablas un poco espanol, ese actividad es muy facil a comprender! Activiteit 

van 14h30 tot 18h. Verdere informatie volgt nog! 

25/09 : Het grote bosspel met les filles 

Tijd om Beukenberg onveilig te maken samen met de Jimmers. 

02/10 : Tag Team Act 

Hoe sportief zijn jullie luilakken? Waarschijnlijk helemaal niet… En hoe goed 

kunne jullie samenwerken? Waarschijnlijk ook voor geen hol… Tijd om dat eens 

te testen. 

08/10-10/10: KNAVO 

Een weekend lang activiteiten en informatie en handige weetjes om te 

overleven in een jeugdbeweging. Een niet te missen ervaring! Meer info volgt 

nog. 

16/10: Ouderactiviteit 

Speciale activiteit vandaag! Jullie mogen jullie ouders meenemen! Meer info 

volgt. 

23/10: Halloween-ACT 

JAJA WE KNOW. HALLOWEEN IS 31 OKTOBER. STFU EN KOMT DAT ZIEN. 
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30/10: Leidersweekend 

Uitzonderlijk is er vandaag ook geen activiteit voor de boys aangezien wij met de 

leiders op weekend gaan. Altijd welkom bij de Jimmers, boys! 

06/11: Leidingsweekend 

Dit is ons echte leidingsweekend dus jullie zullen het helaas voor een tweede 

weekend op rij zonder ons moeten doen. Mis jullie nu al xoxoxo 

13/11: LONDON IS BURNING 

We’re back and we mean business. Doe zeker kleren aan die vuil mogen 

worden. 

20/11: Gamen 

Vrij simpel, toch? Tijd om gewoon te relaxen met da boys. 

27/11: Latenvalling in het Engels 

Vrij obvious, boys. Hoe goed kunde gij ne kaart lezen??? 

04/12: IK WIL BOWLEN 

Titel zegt alles. We gaan jullie keihard inmaken maar willen jullie toch een kans 

geven xoxo 

19/12: Kerstactiviteit 

Merry Christmas, ya bastards! It’s the most wonderful time of the year en die 
kan je gewoon bij ons doorbrengen <3333 Fantastisch, toch? (Kijk ook allemaal 

Die Hard want dat is de enige juiste Kerstfilm) 
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Jonghernieuwers 
VERSLAG JONGHERNIEUWERS 

Verslag Kamp johns 

Boyysss. Na een heel leuk jaar hebben we op kamp alles gegeven dat we maar 

konden. We hebben gesjord ale ja geprobeerd, maar er waren wel een paar die 

het wel kunnen. Ik ben wel blij dat onze shelter wel goed gelukt was want amai 

wat een soggy soil was me dat. Het moment da we op 2 daagse vertrokken en 

met onze dikke schijven de straten van Pelt onveilig hebben gemaakt waren 

echt BOM. Jullie moeten wel gaan beginnen leren om een tentje op te zetten 

want amai da duurde lang bij sommige. We zijn heel blij dat we jullie weer 

hebben kunnen entertainen thanks 4 all boys en see ya next year eh. Corbin en 

Ruben OUT  
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TRIMESTERPLANNING JONGHERNIEUWERS 

Beste jonghernieuwers. GUESS WHO’S BACK BOYYYYYSSSSS, YA boy Corbin en 

YA SENPAI RUBEN 4 THE WIN !!!! Een nieuw KSA-jaar staat weer voor de deur. 

Een jaar vol plezier, vol leuke activiteiten. 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 4 September: Startdag      

we gaan starten met de dag op de JOHN WAY BROOOOO 

Deze activiteit gaat doorgaan van 15u - 18u. 

 

Zaterdag 11 September: advertentie hier, advertentie daar maak u maar klaar. 

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

 

Zaterdag 18 September: Zwemmen 

Poolen, duiken, snorkelen al bij al gewoon zwemmen. 

 

zaterdag 25 September: Veldslag WW3 

we gaan de veldslagen van de laatste wereldoorlogen samen gooien en er een 

WW3 van maken. 

 

zaterdag 2 Oktober: Dopamine 

We gaan wielrennen en we nemen mee…  

 

5,6 Oktober: NO ACT   
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Zaterdag 9 Oktober:  Verassing 

Het is voor ons een weet en voor jullie een vraag. 

 

Zaterdag 16 Oktober: Ouderactiviteit 

Vandaag mogen alle ouders meekomen naar de activiteit. Kunnen zij een 

activiteit op de KSA wel aan?  

 

Zaterdag 23 Oktober: Een koekje van eigen deeg 

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

 

Zaterdag 30 Oktober: Wolf of Wallstreet 

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

 

Zaterdag 6 November: Geen act  

Men vangt meer vliegen met een lepel stroop dan met een vat azijn. 

en wij gaan er niet zijn. 

 

Zaterdag 14 November: kompasse met jullie boys 

Stafkaart dabei, kom paske geven, die sonne weiser. 

  

Zaterdag 21 November: GEOCACHEN 

We gaan de straten van Tongeren een beetje onveilig maken en hier alle 

Geochachen zoeken die er maar zijn.  

 

Zaterdag 28 November: How to become a Twitch streamer 

Hi, I'm Retlowet, and I'm your pro gaming instructor. 
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Zaterdag 4 December: sint 

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

komt, hij komt. 

 

Zaterdag 18 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 
VERSLAG HERKIM 

een beeld zegt meer dan woorden 

daarom 1 beeld en weinig woorden ;) 

oprecht een dikke danku om ons laatste jaar fantastisch te maken 

kamp was mega fijn dank zij jullie & we geloven zooo hard dat jullie stuk voor 

stuk topleiding gaan worden 

 

we gaan jullie missen, maar zeker ook blijven zien!!!! 

doe dat goed, geniet van elk moment, dikke poenen 

 

herkim out      
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TRIMESTERPLANNING JONGHERNIEUWERS  

Trimesterplanning Herkim 

04/09 Startdag 

11/09 Quiz 
18/09 Zwemmen 

25/09 Leid(st)er voor een dag 

02/10 Verrassing 
09/10 Ledenweekend 

16/10 Ouderdag 
23/10 Leid(st)er voor een dag 

30/10 Halloween 
06/11 Leidingsweekend 

13/11 Stadsspel (maar niet in Tongeren      ) 
20/11 Leid(st)er voor een dag 

27/11 Geheim 

 

Dag herkimmers 

Alles wordt nu anders! Vanaf nu ga je ons tonen of jij het in je hebt om een 

goede leider of leidster te zijn       We laten jullie wel niet aan jullie lot over, 

daarvoor zijn wij er! In de trimesterplanning kan je zien dat er enkele keren 

‘leid(st)er voor een dag’ staat, dit zijn zaterdagen waarbij jullie gaan helpen bij 
de andere bannen. Zo proeven jullie al van het echte ‘leid(st)erleven’! Maar 
natuurlijk gaan wij met ons groepje ook veel plezier maken! Op de 

trimesterplanning kunnen jullie zien wat jullie te wachten staat.  

Wij hebben er zin in! Hopelijk jullie ook! 

Groetjes, kusjes, lekjes, elleboogjes, knuffeltjes 

Lara en Tiemen 
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