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Voorwoord 
Dag lieve leden, ouders en andere stiekeme geïnteresseerden,  

 

Het eerste semester van dit werkjaar zit er al op. Ik denk dat we allemaal kunnen 

zeggen dat we ons van september t.e.m. december kei hard hebben geamuseerd. 

Elke week heeft de leiding weer leuke activiteiten voorzien voor onze liefste 

leden.  

Onze goede klassiekers qua activiteiten zijn ook dit semester weer gepasseerd: 

startdag mét eten, sinterklaasactiviteit met de echte Sint en natuurlijk onze 

geliefde ouderactiviteit. Tijdens deze ouderactiviteit mocht de hele familie komen 

meespelen, hoe leuk was dat?!  

Nog enkele dagen en 2022 staat al voor de deur. 2022 wordt voor KSA Sint-Jan 

niet zomaar een jaar. 2022 is het jaar dat we namelijk 60 jaar bestaan! Dat moet 

en zal gevierd worden. Lees snel verder in onze Dinamiko welke datum jullie zeker 

moeten vrijhouden om dit te vieren.  

 

Tot in het nieuwe jaar!  

 

Lieve en warme groetjes,  

De leiders en leidsters van KSA Sint-Jan Tongeren   
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Belangrijke data 
 

 
 

  

7 maart – eetdag 

4 t.e.m. 8 april: paaskamp voor 

roodkapjes, piepers, kwiks en 

jongknapen 

2 mei – musical 

14 mei – 60 JAAR KSA SINT-JAN 

3 t.e.m. 13 juli: kamp in Büllingen 



6 
 

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

steunen.  

In oktober hebben we € 202,79 ontvangen hiervan! Wisten jullie trouwens dat we 

in het totaal al € 825,29 hebben ontvangen, zonder iets extra te doen?  

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

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

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

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

wij een deeltje van de aankoopprijs krijgen. Met dit geld kunnen wij ervoor zorgen 

dat KSA Sint-Jan nog leuker wordt!  

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

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

van Trooper.  

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

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

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

Ga hiervoor naar www.trooper.be/trooperbot.   

 

 

 

 

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

Liefste Roodkapjes 
 

Op 4 september 2021 gaven jullie mij een plekje op deze gekke wereldbol. Met een 

warme vacht, een tegekke outfit, een prachtige bril op mijn snuit en de origineelste 

naam ooit, kwam ik terecht op KSA SINT-JAN en dat bij de zotste, liefste meisjes ooit, 

Jullie! 
 
Al snel merkte ik hoeveel plezier ik met jullie zou beleven! Op de quiz heb ik jullie allen 

leren huilen gelijk een echte wolf en wat was ik onder de indruk van hoe slim jullie soms 

waren, soms ook weer niet hihi maar dan loste ik het voor jullie op! Daarna volgde de 

meest magische dag OOIT, daar zo…uhm in dat ene bos, totaal geen geheim, magisch 
fabeltjesbos op Beukenberg hoor beste ouders, waar de Roodkapjes totaaaaal geen lieve 

heks en haar magische vriendjes superflink geholpen hebben ;-). 
 
En wat hebben jullie ook allemaal gedaan toen ik er niet bij was, ik heb er alles over 

gehoord van jullie leidsters! Minigolf gespeeld, alle Disney figuren geholpen, een 

volledige boerderij terug op orde geplaatst na een megastorm. Jullie zijn zelfs Circus 

Albtraum terug tegengekomen, daar waren jullie ouders zelfs bij geloof ik! Jullie hebben 

de ontsnapte dieren van de dierentuin terug gelokt met jullie prachtige zelfgemaakte 

kooien en creatieve lokaasjes. Altijd zo paraat om anderen uit de nood te helpen, dat 

vind ik zo geweldig aan jullie! Jullie hebben ook dubbeldik gegriezeld op Halloween 

samen met de kwiks, volgens mij was daar ook een heksje bij hé?  
 
Vooraleer ik het vergeet, ik wilde me nog eens extra verontschuldigen voor hoe boos ik 

werd tijdens onze gezelschapsspelletjes strijd, ik kan gewoon ECHT niet tegen mijn 

verlies en had ECHT veel honger dus zo’n sappig stukje oma klonk ECHT goed, 

SORRYYY! Maar toen ik oma beter leerde kennen, had ik door dat vrienden zijn met 

haar toch leuker is dan al dat geruzie in 2 kampen. 
 
Hoewel de sprookjesboeken er iets anders over hebben te zeggen, zijn wij een match 

made in heaven. Zoppy De Grote Boze Wolf en de Roodkapjes van Sint-Jan, de beste 

roedel ooit!  
 
Ik kijk er superduper enorm naar uit om binnenkort (in 2022 hihi) weer allerlei 

avonturen met jullie te beleven. Maar geniet eerst maar van de feestdagen, dat ga ik ook 

doen! Hmmm lekker stukje kalkoen, ik ben nu al aan het watertanden. 
 
DE WARMSTE KNUFFELS EN DE FIJNSTE FEESTDAGEN 
 
Jullie Wolfje Zoppy XO 
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TRIMESTERPLANNING ROODKAPJES 
 
 

DATUM ACTIVITEIT UUR 

8 januari Lollipopland  
Wow, kijk daar een lekstok aan de boom. Kijk 
daar, een peperkoekenhuisje! Komen jullie mee 
naar de mooi en kleurrijke wereld van het mooie 
Lollipopland?  
 

16u tot 18u 

15 
januari 

Pyjamafeestje 
Doe je pyjama aan en kom samen naar dit super 
leuke pyjamafeestje! Heb je een leuk boekje om 
samen te lezen? De allermooiste glitternagellak 
of nog iets veel leukers? Dan mag je dit zeker 
meenemen!  

16u tot 18u* 

22 
januari 

De Apocalyps 
Oh ohww…Deze keer een EXTRA groot probleem 
voor de heldhaftige kapjes om op te lossen. 

16u tot 18u* 

29 
januari 

Het Mooie Meisje  
Het mooie meisje? Wie zou er een mooi meisje 
zijn? Waarschijnlijk jullie allemaal, maar dat 
komen jullie pas zeker te weten als je komt naar 
deze activiteit. ;)  

16u tot 18u* 

5 
februari 

De pizzeria  
Zijn jullie bereid om een lekkere (neppe) pizza te 
maken?  

16u tot 18u* 

12 
februari 

Vriendjesdag  
Tijdens deze activiteit is het de bedoeling dat 
iedereen een vriendje meeneemt naar de 
activiteit! Misschien zijn we op het einde van het 
jaar wel met 100 roodkapjes!  

16u tot 18u 

19 
februari 

Knutselen carnaval 
Volgende week gaan we zelf deelnemen aan de 
kleine stoet van carnaval. Naar jaarlijkse 

16u tot 18u 
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gewoonte maken we hiervoor zelf onze 
kostuums.  
Jullie gaan waarschijnlijk een witte T-shirt moeten 
meenemen als basis voor onze verkleedkleren. 
We laten dit nog tijdig weten.  
Als je niet kan komen maar de activiteit, maar 
toch wilt meedoen aan de carnaval mogen jullie 
ons iets sturen.  

26 
februari 

Carnaval 
Vandaag doen we zelf mee aan de kleine 
carnavalstoet van Tongeren! Dit is altijd super 
leuk dus aftellennnnn.  

Uren worden 
nog 
doorgegeven 

5 maart Simactiviteit 
Kennen jullie de simmers al? Zij zijn onze oudste 
leden van de KSA en dus ook onze toekomstige 
leidsters. Vandaag zullen zij de activiteit maken 
en doen. Spannend!  

16u tot 18u 

12 
maart 

Koken 
Wat schaft de pot vandaag? Doe je mooiste 
schort maar aan, want deze week nemen de 
roodkapjes de keuken over!  

16u tot 18u 

19 
maart 

De Avatar 
Gaan jullie samen met ons leren de 4 elementen 
te beheersen? Waterstam, Aarderijk, Vuurnatie 
en de Lucht!  

16u tot 18u 

4 t.e.m. 
8 april 

Paaskamp 
Zoals elk jaar gaan we ook dit jaar met de leden 
van het lager onderwijs op paaskamp. Dit is het 
ideale moment om te oefenen voor ons groot 
tentenkamp in de zomer.  
Het grote verschil is dat dit korter is en we in een 
gebouw slapen, maar het is even leuk!  
Meer informatie volgt nog.  
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* Op vraag van de ouders zullen we in de wintermaanden, indien we nog steeds 
niet binnen mogen spelen, de activiteiten laten doorgaan van 14u tot 16u. 
Hierdoor is het nog licht tijdens de activiteit en is het nog warmer. We zijn op dit 
moment nog niet op de hoogte van de maatregelen, dus kunnen hier nog niet 
concreet over zijn.  
 
Aangezien we op dit moment de huidige corona-maatregelen nog niet kennen, 
kan het zijn dat er last minute wijzigingen komen aan de activiteiten. Gelieve 
hiervoor steeds de Whatsapp groep te bekijken.  
 
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 

Wat een knaller van een trimester was het toch !! Ik kan mij geen betere manier 

inbeelden om een KSA jaar te starten. Van teambuilding tot pizza’s koken 
helemaal naar films en musea om uiteindelijk bezoek te krijgen van die lieve 

goede sint!  

 

Om ons toch niet te snel te vergeten deze kerstvakantie zijn hier nog wat 

geweldige authentieke kwikskiekjes ;) 
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TRIMESTERPLANNING KWIKS 

Datum Activiteit Uur 

8/01 Luilekkerland: Het is de eerste activiteit van het 
trimester, hebben jullie allemaal goed geslapen? Kom 
dan maar snel uit de veren voor deze activiteit! 

16h-18h 

15/01 Laddercompetitie: Geraak jij op de hoogste trede van de 
ladder?  

16h-18h  

22/01 Grote Kwiks Quiz: Zet jullie breincellen al maar schrap, 
want deze quiz gaat jullie stuk voor stuk op de proef 
stellen!  

16h-18h 

29/01 De grote dance off: Houd je beste dancemoves al maar 
klaar  

16h-18h 

5/02 Piratenschattenjacht: Vorige keer zijn we er jammer 
genoeg niet in geslaagd de schat te zoeken, dus 
proberen we deze keer opnieuw! Bereid jullie maar voor 
op een echte speurtocht. 

16u-18u 

12/02 Vriendjesdag: Neem een vriendinnetje, je nicht, je zus… 
eender wie, mee naar deze superleuke activiteit! Als je 
niemand vindt, geen probleem, we zijn toch sowieso 
allemaal vriendjes van elkaar. 

16u-18u 

19/02 Knutselen carnaval: We moeten ons voorbereiden voor 
volgende week, we gaan onze outfits knutselen! wat je 
moet meebrengen laten de leidsters nog weten.  

16u-18u 

26/02 Carnaval: Kom meedoen met de stoet in je zelfgemaakt 
kostuum van vorige week! Snoep uitgooien, muziek, 
showen, wie wil dat nu niet? 

Laten we 
jullie nog 
weten 
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5/03 Simactiviteit: Vandaag komen onze oudste meisjes jullie 
leidsters aflossen om jullie een geweldig speciale 
activiteit te bezorgen !  

16h-18h 

12/03 Verkopen: Om iets heel leuk te doen op het einde van 
het jaar gaan we verkopen, meer info volgt! Vandaag is 
ook na de activiteit eetdag, kom zeker bij ons smullen! 
Inschrijven of bestellen kan je via de site 
https://ksasintjan.be/  

16u-18u 

19/03 Expeditie kwikieson: wie van jullie gaat winnen bij dit 
avontuurlijk spel? Vergeet je sportschoenen niet aan te 

doen, want jullie gaan strijden voor de trofee 🏆  

16h-18h 

26/03 Geen activiteit :(  

4-8 
April 

PAASKAMP !!! :D 

Meer info volgt snel!  

 

 

  

https://ksasintjan.be/
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Jimmers 
VERSLAG JIM 

 

Lieve Jimmers 

 

Op 4 september startte ons avontuur. Met 4 Jimmers op het springkasteel, en 

daarna lekker smullen tot het avond uur. Na de rustige start besloten we naar 

de kermis te gaan. De activiteit eindigde met een lach en een traan. Met 

grootste plannen, organiseerden we een heuse zwemactiviteit met de +12 

bannen. We kregen niet genoeg van de knapen, dus zijn we de week erna met 

hun naar het bos gegaan… Daar hadden Lene en ik beter nog een nachtje over 
moeten slapen. 2 oktober was het eindelijk tijd voor wat rust! Onze T-shirts 

maken was die  activiteit wel een must! Koud, leuk, wandelen, tent, vrienden 

zijn allemaal dingen over het weekend van Knavo. Wij hadden zonder twijfel het 

beste wandeltempo! (Zelfs zo goed dat we helemaal verkeerd zijn gewandeld en 

uiteindelijk als eerste aankwamen 😉) 

Na een weekendje weg van thuis, mochten de ouders op 16 oktober mee naar 

de activiteit. Daar zijn we de directeur van circus Albtraum tegengekomen en 

ontdekte we zijn ware identiteit!!! Met nog een heleboel leuke activiteiten op 

de planning besloten we op 23 oktober te gaan sporten. Aan momenten van 

chaos waren er die dag geen tekorten. Ook een Halloween activiteit stond er 

voor jullie klaar. Als we eraan terugdenken horen we jullie nog schreeuwen, echt 

waar!  Na een weekje elkaar te missen was het tijd voor onze kookkunsten uit 

de kast te halen. De frietjes wouden maar niet bakken, en dat was even balen. 

Tijdens leiding vs. leden waren jullie terechte winnaars. Wij daarentegen waren 

met ons valsspelen echte zondaars :/// 

 

Een film kijken leek ons een goed idee. Jullie brachten toen allemaal lekkere 

snacks mee Op 4/12 waren we maar met 3 leden. Zij kregen van de pieten een 

zakje snoep en een activiteit waar Lene en ik heel gek deden. We hebben dit 

trimester ook veel geld verzameld door te verkopen. Nu het moeilijkste deel… 
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nadenken over wat we er mee gaan kopen. Als laatste activiteit deden we iets in 

kerstthema!! 

Nu weten we niks meer om te rijmen dus zeggen we gewoon: 

Dankjewel voor het leuke eerste trimester girls!! Hopelijk hebben we minstens 

evenveel plezier in het 2de trimester. 

Ook wensen we jullie het allerbeste voor het nieuwe jaar! Dat al jullie wensen 

mogen uitkomen <3 

Dikke zoenen van Lene en Aisha 
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TRIMESTERPLANNING JIM 

 

Datum Activiteit  Uur  

08/01  Gelukkige nieuwjaar!!!!!!!  

Jullie zijn allemaal welkom op onze nieuwjaarsreceptie! 
Wij zorgen voor een hapje en een drankje!  

Feestelijke kledij is een must op deze activiteit! 

18u-20u 

15/01  

 

GO IV extreme 

Welk team gaat vandaag lopen met de enige echte GO IV-
trofee en mogen zich de avontuurlijkste jimmers noemen? 

14u-16u 

22/01 

 

We spelen een spel vandaag  

En wat voor 1! Komen is de boodschap!! 

16u-18u  

29/01 Karaoke night!  

Eens zien wat voor zangtalenten we bij de Jimmers hebben 
zitten {Geen zorgen! Vals zingen is ook zingen ;) } 

 14u-16u 

05/02  Kri kroe kranten spel  

We kunnen deze activiteit 2 uur lang de krant lezen, of we 
kunnen ook gewoon leuke spelletjes ermee spelen? Welke 
optie kiezen jullie?  

16u-18u 

12/02  

 

Vriendjesdag  

Zoek een vriendin en neem ze mee! Wij gaan al die nieuwe 
meisjes eens laten zien wat ze al die tijd hebben gemist 

#wijzijnechteksa’ers 

14u-16u 

19/02 Knutselen carnaval  

Volgende week lopen we weer mee in de 
kindercarnavalstoet. Super leuk, maar we hebben wel een 
kostuum nodig natuurlijk!  

 

12u-14u 
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Elke ban gaat vandaag hun kostuum maken. Om er zeker 
van te zijn dat we alles wat we nodig hebben, kunnen 
gebruiken; (zonder andere groepen te benadelen) doen 
we onze activiteit dus zo vroeg.  

26/02  

 

Carnaval 

Alaaf, Alaaf! Vandaag zal iedereen onze mooie kostuums 
te zien krijgen! Wij kunnen al niet wachten om met jullie te 
dansen op de meest gekke carnavalsliedjes!! 

uren 
volgen  

05/03 

 

Verrassing?!?!  

Het wordt weer even tijd om echt eens iets leuks te doen 
met jullie :) Echt weer even stilstaan met hoe graag we 
jullie hebben <3  (En jullie ons hopelijk ook)  

Wij voorzien een leuke verrassing voor jullie vandaag!!  

Wil je weten wat?!? Dan moet je komen!!!  

uren 
volgen 
nog.  

12/03 

 

Teambuilding!!!!! 

Als 1 iemand aan jullie komt, dan komen ze aan ons! Deze 
teambuilding gaat er voor zorgen dat we nog meer voor 
elkaar gaan opkomen! Niemand kan tegen onze band op!!! 

 

Eetdag  

Vanavond zijn jullie allemaal welkom op onze eetdag!!!  

14u-16u  

19/03 

 

Squid game meets KSA Sint-Jan 

Jullie hebben ongetwijfeld wel al gehoord van deze Netflix 
serie. Durven jullie mee te doen aan de KSA versie?  

Geen zorgen, jullie gaan allemaal levend naar huis!!  

16u-18u  

Wij kijken uit naar een nieuw trimester vol plezier! 

Bij vragen of problemen kan je ons bereiken via SMS: 

Aisha: 0470 62 20 02  Lene: 0468 28 73 57 
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Simmers 
VERSLAG SIM 

Beste simmers, 

Wat een gigantisch fijn trimester is dit geweest. We hebben wel heel vaak 

afgeweken van de trimesterplanning, maar dat maakte het ook niet minder fijn. 

Van de lekkere choco op startdag tot Logane die schreeuwt tijdens jungle speed, 

elke activiteit was echt lachen. Ook hebben we Mariam verwelkomd, die tijdens 

onze verkoop activiteit 97 euries heeft kunnen verdienen op 1 uur tijd👏. De te 

gemakkelijke cluedo-activiteit van Emilie toonde wel een beetje dat ze de 

roodkapjes gewoon was, maar daarna hebben we geesten proberen op te 

roepen, heel casual. En dan hadden we de halloween escape room… man man 
man. Met Marina die bloem in haar gezicht kreeg en Lisa-Marie die al het werk 

zat te doen…, maar goed, volgend trimester krijgen jullie nog een kans. Ook 

hebben we designers uitgehangen en hebben we onze eigen sim tshirt gemaakt. 

Ook de laddercompetitie waar Emilie gewonnen heeft !zonder vals te spelen! 

(Logane speelde wel vals) en waar Aisha half mee zat te doen, was ook echt fijn. 

En dan als afsluiter van dit mooie trimester hebben we dropping, film buiten, 

online film, buiten levensweg gespeeld met Logane. Ze heeft wel vals gespeeld 

maar Logane heeft gewonnen 😒😒😒. 

Anyways girls, we hebben het echt naar ons zin gehad (hopelijk jullie ook). 

Fijne kerst en gelukkig nieuwjaar! 

Tot volgend trimester! 

Xoxo Tyara en Emilie 
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TRIMESTERPLANNING SIM 
 

 
Hopelijk hebben jullie genoten van de afgelopen feestdagen en zijn jullie volledig 
klaar voor het TWEEDE TRIMESTER. We gaan een aantal kei toffe activiteiten 
doen houd jullie dus maar klaar! 

 

8 januari: nieuwjaarsreceptie (18u-20u) 

Welkom 2022! Kom dit vandaag zeker samen met de jimmers vieren! We maken 
er sowieso een leuk feestje van :))) 
 

15 januari: film 

Voor de tweede keer op de planning, en hopelijk gaat hij deze keer wel door; 
FILM KIJKEN! Neem maar zeker een dekentje mee voor lekker cosy te zitten! 

 

22 januari: koken 

Niks beter dan wat lekker samen koken en daarna samen genieten van het 
lekker zelf gemaakte eten! 

 

29 januari: dropping 

Wat vorig trimester niet door kon gaan, gaan we nu wel doen!!! Kleed je maar 
goed warm aan, doe je wandelschoenen aan en kom samen de weg terug 
zoeken!  
 

5 februari: escape room 

JA JA; een activiteit waarop jullie ook al hebben kunnen wachten de escape 
room. Wij weten hoe snel de JHN hieruit zijn geraakt, de vraag is dus kunnen 
jullie bewijzen dat de meisjes er sneller uit kunnen?! 

 

12 februari: vriendjesdag 

WHOOOEEE HET IS VRIENDJESDAG! Neem allemaal maar zeker een vriendin 
mee (of 2, of 3, of 4, of…) de activiteit gaat super leuk worden dus komen is de 
boodschap! 

 

19 februari: simactiviteit maken  
Ja hoor, binnen 2 weken gaan jullie zelf een activiteit geven en leren hoe je zelf 
een activiteit maakt en vooral hem zelf maken (met onze hulp) hoort hier dan 
ook bij! 
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26 februari: carnaval 
Geef toe, samen naar een carnavalstoet kijken = kei leuk. gratis snoep, de 
anderen van de KSA in hun fancy verkleedkleren spotten, zelf verkleed gaan ;). 
kan niet beter toch? 

 

5 maart: simact (15u30 -18u30) 

EINDELIJK ZO VER! Jullie mogen zelf een activiteit geven aan de roodkapjes of de 
kwiks! Hier aanwezig zijn is zeer belangrijk! 

 

12 maart: stadsspel + eetdag 

Een fijn spel spelen en daarna eten?! yes please. schrijf jullie zeker in voor te 
komen eten. We gaan waarschijnlijk weer dessertjes verkopen voor in het 3de 
trimester iets leuk te kunnen doen! 

 

17 maart: simdoop  
Laatste activiteit van het trimster, maar dat betekend niet minder belangrijk! Na 
al een half jaar simmers te zijn wordt het wel tijd dat jullie OFFICIËLE SIMMERS 
worden! Doe zeker kleren aan die vuil mogen worden ;) 
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Piepers 
VERSLAG PIEPERS 

De piepers begonnen dit jaar met een activiteit waar we een coole Virtual 

Reality TV gebouwd hebben. Hier kwamen we ook Jhon de presentator tegen 

die net midden in zijn show was voor hij uit het programma werd gegooid. 

Om hem helpen terug te keren naar zijn tv-wereld moesten we door allesmaal 

verschillende programma’s reizen.  

Zo hadden we bijvoorbeeld de heel gekke activiteit die niet eens zo goed uit te 

leggen valt alles wat we kunnen zeggen is. Aliens die felgeel sla naar de 

Teletubbies moesten brengen…. 

We hadden ook te maken met een enge aflevering van The Walking Dead in het 

bos waar we echte zombie survivalisten leerde worden. Sommige leerde eerder 

hoe je een echte zombie kon worden…. Oops. 

Ook het nieuws kan soms toch wat interessant zijn. Bij deze News Quiz kwamen 

we erachter wie van ons het meeste op let in school of op KSA. Hierbij haalde 

sommige echte topscores. 

En eten jullie nog toen we Phineas en Ferb hebben geholpen om een boot te 

maken van afval? Ik heb laatst nog een aflevering gezien en ze gebruiken jullie 

bootjes nu zelfs in de show! Zo goed waren ze! 

Vergeet ook niet hoe laatst Dora en boots ons nog hebben geholpen met het 

zoeken van een schatkist. In deze schatkist stak een van de meest waardevolle 

prijzen in… een game controller! Dit betekent ook dat we nu ook coole games 
zullen ontdekken in het volgend trimester! 

Met al deze toffe tv-programma activiteiten moeten we ok natuurlijk niet onze 

andere activiteiten niet vergeten 

Zoals 

Het supertof verjaardagfeestje! Waar we een beetje chips en frisdrank hebben 

gehad en veel toffe spelletjes hebben gespeeld, gelijk stoelendans en ezeltje 

prik, en ook lekker veel gedast hebben. 
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Of onze leuke game activiteit waar we een groot toernooi hebben gehouden om 

te zien wie de beste gamer was. Een ding was zeker ze kunnen er allemaal iets 

van. 

En dan de belangrijkste tijd van het jaar! De toffe Sinterklaas activiteit waar we 

de sint hebben geholpen de pakjes die in de tijd waren verloren terug te vinden 

zodat hij iedereen nog een pakje kon bezorgen tegen de grote dag. Hier hebben 

we ook lekker snoep gekregen. 

En we sloten dit trimester af met een toffe gezellige kerst film. Hmmmmm beter 

dan dat kan je toch niet hebben 

Hopelijk zien we je het volgend trimester terug voor nog meer coole toffe 

activiteiten! 

XOXO Je aller liefste leiding 😊 
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TRIMESTERPLANNING PIEPERS 

 

8/01 Ladder competitie  

Deze week moeten de piepers tegen elkaar strijden in een ladder competitie.  

 

15/01 De nog gekkere activiteit  

Dit is het vervolg van de gekke activiteit van vorig trimester. 

 

22/01 One Piece  

Deze week gaan we de schat van One Piece zoeken. 

 

29/01 Pyjama party 

Na al die zware activiteiten hebben de piepers een pyjama party verdiend. 

 

5/02 Retro games  

Deze week worden de piepers terug naar de jaren 80 gestuurd en zullen ze 

games uit deze tijd spelen. 

 

12/02 Vriendjes dag 

Heel veel vriendjes meenemen!!!! 

 

19/02 knutselen voor carnaval  

Oe spannend een kostuum ontwerpen voor carnaval. 
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26/02 Carnaval  

Carnaval vieren! 

 

5/03 Fortnite  

Deze week gaan we Fortnite in het echt spelen. 

 

12/03 Eetdag  

Eerst ravotten en dan lekker eten. 

 

19/03 Het levensechte gezelschapsspel  

Deze week komt het gezelschapsspel Monopoly tot leven. 

4 t.e.m. 8 april 

Paaskamp! Meer info volgt.  
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Jongknapen 
VERSLAG JONGKNAPEN 

Trimester 1 is weer voorbij, 

de feestdagen komen eraan en we zijn blij. 

We zullen nog lekker terugdenken aan afgelopen maanden, 

deze verhalen zullen doorverteld worden aan onze nabestaande. 

We begonnen dit trimester op Beukenberg, 

we staken steden in brand, hoe erg. 

We gingen eens naar de kermis, 

op zich ging daar niks mis. 

We vierde een feestje voor Randy de leider, 

hij werd een jaartje ouder, wat een strijder. 

We deden mee in onze eigen Olympische spelen, 

gelukkig werd niemand geraakt in zijn edele delen. 

Met ouderdag gingen we terug naar het circus, 

we hebben nog een boodschap van de directeur, kus kus. 

We hebben heerlijke pannenkoeken gebakken, 

we hebben jullie horen smakken. 

Tijdens de quiz waren jullie kandidaats, 

Stef en Randy staan nog altijd op de tweede plaats. 

Om de Sint te helpen gingen we door de tijd, 

jullie kregen snoepjes en hadden geen spijt. 

De kerstact is nog niet geweest, 
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rawr, rawr zei het beest. 

 

Dit is het einde van het gedicht, 

het is nog kort en licht. 

We wensen jullie allen fijne feesten, 

in trimester 2 zullen we weer spelen als de beesten. 

Fijne feesten. 

Xoxoxoxo Cedric, Randy, Jannes en Stef 
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TRIMESTERPLANNING JONGKNAPEN 

8 januari  

We gaan fijn met zijn allen het bekendste bordspel in het groot spelen  

Zullen de jongknapen rijk worden of in de gevangenis belanden  

15 januari  

De jongknapen gaan een fijne boswandeling maken hopelijk in de sneeuw zodat 

we met de slee kunnen glijden en een sneeuwbal gevecht houden  

22 januari  

Tijd om te zien wie de beste jongknaap gaat zijn in deze laddercompetitie  

29 januari  

Wat zou het trimester zijn zonder een stadspeto wat voor avontuur gaan zij nu 

weer meemaken  

5 februari  

Deze act gaat rond Stef wat zal onze leider in peto hebben voor de jongknapen 

dat zullen we zaterdag wel zien      

12 februari  

Vriendjes dag dit betekent dat je een vriendje moogt meenemen naar de ksa  

19 februari  

Knutselen voor carnaval tijd voor dat creatief brein aan te zetten voor te gaan 

knutselen  

26 februari  

Carnaval de ksa gaat meedoen aan carnaval op de meest gekste manier  

5 maart  

Highland games de jongknapen gaan meedoen aan de Highland games wie is er 

de sterkste  
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12 maart  

De jonknapen gaan eten verkopen voor een super leuke activiteit  

19 maart 

Bosspel wat voor groot spel gaan ze nu weer spelen op beukenberg  

4 t.e.m. 8 april 

Paaskamp! Meer info volgt.  
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Knapen 
VERSLAG KNAPEN 

 

Het eerste trimester zit er al op, maar het was bij langen niet de laatste. Dit 

timester zat vol met gezellige avonden bij Sint-Jan en spannende avonden rond 

Tongeren. De jongens zijn zeker al goede vrienden met elkaar en kunnen al goed 

lachen onder elkaar. Het begin allemaal bij startdag waar de jongens elkaar en 

ons goed hebben leren kennen, de opdrachten zijn natuurlijk ook in 

moeilijkheidsgraad gestegen voor de jongens. We zijn ook leuk met de jongens 

gaan bowlen, klaas zou misschien competitief moeten gaan bowlen met hoe 

hard hij ons heeft ingemaakt.  De jongens kregen ook verschillende keren met 

de meisjes te maken zoals tijdens het bosspel waar me grootschalig weerwolven 

speelden. We hebben ook een KSA klassieker gedaan in de vorm van dropping, 

deze activiteit duurde langer dan verwacht maar dat was omdat we echt 

verdwaald waren.  

 

Dit was maar een beetje van wat wij allemaal hebben uitgespookt en er komt 

nog meer aan tijdens de rest van het jaar. Wij kijken er alvast naar uit en wij 

hopen dat de jongens even enthousiast zijn. 

 

Stay safe! 

 

Tanguy en Sieben  
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TRIMESTERPLANNING KNAPEN 

 

8 januari: Nieuwjaarsreceptie 

Aangezien we jullie bij nieuwjaar niet hebben kunnen feliciteren, gaan we er hier 

een heus feestje van maken om 2021 voor eeuwig achter ons te laten! 

 

15 januari: Stadspel 

De oudste stad van België staat paraat voor jullie! Hoe goed kunnen jullie zich 

navigeren? 

 

22 januari: Bosspel 

Tijd om Beukenberg onveilig te maken (en om jullie in de modder te duwen, 

hihi) 

 

29 januari: Ruiltocht 

Een van onze persoonlijke favoriete activiteiten. Met wat ga jij eindigen als 

voorwerp? 

 

5 februari: Quiz 

Zijn jullie intelligent? Of is jullie IQ onder de 50? Time to find out…. 

12 februari: Vriendjesdag 

Neem allemaal uw vrienden, maten, kameraden, kennissen en amigos mee naar 

de KSA! Hoe meer zielen, hoe meer vreugd <3 
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19 februari: Knutselen carnaval 

Hoera, het is carnaval…………….-_-  Wij zijn immens blij voor deze totaal niet 

irritantste periode van het jaar. Tijd om onze kostuums te maken.  

 

26 februari: Carnaval (Uren volgen nog!) 

THE TIME HAS COME. SNOEP, CONFETTI EN SCHLAGERMUZIEK. JETZ GEHT WIHR 

LOSS!!! 

 

5 maart: Movienight 

Een beetje bekomen van carnaval? Dan is deze activiteit perfect voor jou. Wij 

maken alvast de popcorn klaar. 

 

12 maart: Eetdag 

Na de activiteit van vandaag kunnen jullie bij ons lekker dineren als ware Goden! 

Meer info volgt nog. 

 

19 maart: Geocashen 

Tijd voor een rustige wandeling met een zoektocht onderweg. Geocashen, een 

echte klassieker! 

 

26 maart: LEIDINGSWEEKEND= GEEN ACTIVITEIT 

Helaas, helaas, Sieben en ik hebben er even genoeg van en gaan ons lekker laten 

verwennen dit weekend. Wij zien jullie snel terug, homies xoxox 

 

Voor info of vragen kan u altijd terecht in de WhatsApp groep van de Knapen of 

contacteer mij (Tanguy) op +32497129941.   
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Jonghernieuwers 
VERSLAG JONGHERNIEUWERS 

 

DAG JOHN'S, HET EERSTE TRIMESTER ZIT ER AL WEER OP. WE HEBBEN 

WEER DIVERSE SPELLEN GESPEELD OP ALLERLEI LOCATIES. ZO HEBBEN 

WE JULLIE VERSLAGEN MET GOLF, SNELLER GEZWOMMEN DAN JULLIE, 

MEER KILLS GEHAALD BIJ GAMEN, MEER LANDEN VEROVERD BIJ RISK... 

ONDANKS DAT DE LEIDERS ALTIJD BETER WAREN, HEBBEN JULLIE ZICH 

TOCH HOPELIJK EVEN HARD GEAMUSEERD ALS HUN! 

JULLIE ZIJN ONDERTUSSEN OOK BIJNA ALLEMAAL GEDOOPT, EN DUS 

WAARDIGE JONGHERNIEUWERS, PROFICIAT. DEZE ZEGEN ZAL ER VOOR 

ZORGEN DAT JULLIE EXAMENS GOED ZULLEN GAAN ÓF DAT JULLIE 

BETER WORDEN IN ONZE SPELLETJES EN MISSCHIEN EEN KANS HEBBEN 

OM TE WINNEN, CHOOSE WISELY. 

VOOR DE REST WENSEN WE JULLIE PRETTIGE FEESTEN, EN DAN 

BEGINNEN WE DAARNA TERUG METEEN MET LEUKE ACTIVITEITEN. 

TOT DAN! 

RUBKE EN CORBIN  
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TRIMESTERPLANNING JONGHERNIEUWERS 

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 8 Januari: Nieuwjaarsreceptieee 

Lekker het nieuwe jaar starten met een goei receptie.  

Zaterdag 15 Januari: Tungrorum Visitum 

Tongeren heeft misschien nog geheimen voor ons. Laten we ze gaan zoeken. 

Zaterdag 22 Januari: AOKIGAHARA forest 

Hi guys, I'm Jake Paul and this is AOKIGAHARA forest. 

Zaterdag 29 Januari: Max VS Lewis 

Wie wordt echt WK F1 ?? Max of Lewis???? 

Zaterdag 5 Februari: Vergassing 

voor ons een weet en voor jullie een scheet. 

Zaterdag 12 Februari: vriendjesdag 

Pak al u homies mee, want het wordt EPIC. 

Zaterdag 19 Februari: pre Carnaval Party 

I say disco, yu say partyyy: Disco disco, party party!!! 

Zaterdag 26 Februari: Carnaval 

Snoep en ballen pakken da is the missie boys. 

Zaterdag 5 Maart: koken 

we gaan es zien of we beter kunnen koken dan de keukenploeg. 
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Zaterdag 12 Maart: eetdag 

Vandaag gaan we de ouders laten zien hoe we fretten op kamp!!! 

Zaterdag 19 Maart: Surprise 

wat gaat het worden ?????? 

 

Moesten jullie vragen hebben over de activiteiten, de werking van 

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 

Raad wie wie is. Oplossing te vinden bij je leiding 
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TRIMESTERPLANNING HERKIM 

 

8 jan: Nieuwjaarsreceptie 

15 jan: Dropping 

22 jan: Leiding voor een dag 

29 jan: verjaardagsfeest Lara 

5 feb: Verjaardagsfeest Tiemen 

12 feb: vriendjesdagen + Leiding voor een dag 

19 feb: watercantus 

26 feb: carnaval 

5 maart: Gamen 

12 maart: verkopen + eetdag 

19 maart: Leiding voor een dag 

26 maart: Leidingweekend 

 

Vragen? Raadpleeg onze watssapgroep. 
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Hier nog een leuke kleurplaat voor alle leden die de hele dinamiko hebben 

gelezen! Veel plezier.   
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