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Voorwoord
Lieve Leden en ouders

Is het alweer zover? Jazeker!! Het nieuwe KSA-jaar komt eraan!

Deze Dinamiko is de allereerste exclusief online editie! Vorig jaar plaatsten we

de Dinamiko op de website EN verstuurden we ze per post naar ieder van jullie.

Dit jaar schakelen we volledig over en houden we het dus bij het online

uploaden van de Dinamiko. Zo zetten we nog een klein stapje verder in

duurzaam zijn.

Elk trimester zullen we (de leiding van jullie kinderen) dus een berichtje sturen

om te laten weten dat de Dinamiko geüpload is (dit waarschijnlijk met de link

erbij om het extra gemakkelijk te maken).

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 2022
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 3 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.

● Om 17.00 u. is er een startviering in de kerk van Sint-Jan. Deze duurt tot
ongeveer 17.15u. Ouders zijn zeker welkom.

● Daarna kan u bij ons lekker komen eten! Onze keukenploeg maakt
lekkere Kip Curry en Spaghetti voor jullie klaar!

● De leidingsvoorstelling zal beginnen rond 20u. Zo kan u de gehele
leidingsploeg leren kennen. Dit is elk jaar weer de moeite!

Om alles vlot te laten verlopen, willen wij graag uw inschrijving voor het eten
krijgen vóór woensdag 29 augustus. Indien er later wordt besteld zal er €2
extra op de totale bestelling worden aangerekend.

Inschrijven kan via onze site: ksasintjan.be/bestellen-startdag/
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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 30 EURO voor een volledig werkjaar. Vorige jaren was dit
bedrag 27 EURO, maar met dat de verzekering wat duurder is geworden
hebben ook wij onze prijs lichtjes moeten verhogen.

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:

→ Aisha Reweghs:  0470 62 20 02

→ Tanguy Winants:  0497 12 99 41

→ Stef Steegen:  0468 12 29 61
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Belangrijke data

15 oktober: Ouderdag
21 oktober: Dag van de Jeugdbeweging
4 februari: Vriendjesdag
11 & 12 maart: Eetdag
3 t.e.m 6 april: Paaskamp
11 t.e.m 14 april: Joepie
29 april: Musical
5 t.e.m 7 mei: Knavo
Kamp zal dit jaar tijdens de 2 laatste weken van juli
doorgaan o.w.v. de kroning. Juiste data geven we tijdig
door
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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.
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Ouderactiviteit
Beste ouders,

Op zaterdag 15 oktober 2022 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 van14u 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 leidingsploeg van KSA Sint-Jan
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Leidstersvoorstelling
Als je al even bij de KSA zit ga je een aantal onder ons wel kennen, maar er zijn

ook een aantal nieuwe gezichten onder de leidsters. Eens zien of jullie ons

kunnen herkennen als bitmoji’s/avatars.

Deze leidster zie je al voor het 5de
jaar op rij in haar leiding hemd.
Daarvoor was ze al 8 jaar lid. Dit jaar
neemt ze naast (opnieuw) de
Jimmers ook een extra taak op zich
als hoofdleidster. Naast de KSA vindt
je haar vaak al zingend terug.

Deze leidster zit vanaf dit jaar 15 jaar
in de KSA, waarvan 5 jaar als leiding
en 10 jaar als lid. In haar vrije tijd is ze
vaak aan het schilderen of aan het
lezen. Na al een jaar de Simmers
gehad te hebben besloot ze dat ze
geen afscheid kon nemen van de
meisjes en werd ze voor een 2de jaar
op rij hun leidster
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Met al drie jaar ervaring als
kwiksleidster gaat deze leidster dit
jaar vol enthousiasme voor de jongste
ban. Ze verdeeld haar tijd tussen
Brussel en Tongeren. Uitgerust met
een excessieve hoeveelheid haar
staat ze voor de Roodkapjes klaar !

Deze nieuwe leidster begint met volle
enthousiasme aan haar eerste jaar in
de leidingsgroep!! Ze kan niet
wachten om leuke activiteiten te
doen met de Jimmers!!
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Deze leidster is 3 jaar lid geweest en
heeft nog maar 4 kampen beleefd. ze
heeft er super veel zin in om aan haar
eerste jaar leidster te beginnen.
Buiten KSA spreekt ze graag af met
haar vrienden. Ze kan niet wachten
tot het nieuwe KSA jaar begint, als
leidster van de Kwiks.

Dit wordt haar eerste jaar leiding met
heel veel zin. Met een korte ervaring
van lid zijn heeft ze wel zin om
leidster te worden van de
Roodkapjes! Naast KSA doet ze ook
actieve dingen zoals dans, zang en
veel tijd spenderen aan haar haren.

Deze leidster gaat haar eerste jaar
leiding starten. Ze is 6 jaar lid geweest
en wordt leidster van de Jimmers. Je
vindt haar meestal achter de  ipad of
gsm scherm en zit graag bij vrienden.
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Deze leidster zit vanaf haar zevende
bij de ksa en kan er maar niet genoeg
van krijgen. Ze gaat nu haar tweede
jaar in als leidster bij de Kwiks, dit
doet ze met vol enthousiasme!

Deze leidster begint aan haar 5e jaar
bij de ksa en haar 4e jaar als leidster.
Vorig jaar had ze een oudere ban,
maar dit jaar keert ze terug naar de
jongere leden bij de Kwiks! Door de
week is ze in Leuven, maar ze zal er
elke zaterdag zijn om de leukste
activiteiten te doen met de kwiks!

Deze leidster is 7 jaar lid geweest en
heeft super veel zin in haar eerste
jaar leiding van de Kwiks! Buiten KSA
houdt ze van dansen en afspreken
met vrienden.

13



Deze leidster is er ook al eventjes bij:
ze begint aan haar elfde jaar KSA! Ze
is het gewoon de kleintjes (al drie
jaar) vollebak te entertainen,
omsingeld zijn door pubers (Simmers)
dit jaar zal dus een aanpassing zijn
hihi! Maar geen zorgen, daar gaat ze
zeker ook van genieten. Dit jaar gaat
ze beginnen aan haar studies in
Maastricht: Kunst &
Cultuurwetenschappen.
P.S: zoals je aan haar outfit kan zien,
is ze helemaal klaar voor haar
favoriete seizoen: de herfst.
Deze leidster begint aan haar
twaalfde jaar bij de ksa en haar
tweede jaar als leidster. Met haar vele
interesse in kunst spendeert ze haar
dagen in Brussel, maar elke zaterdag
komt ze met veel plezier terug naar
Tongeren om weer een knaller van
een activiteit te beleven met haar
leden. Ze is het al gewend om met de
oudere bannen plezier te maken,
maar dit jaar koos ze voor de jongste
groep: onze lieve Roodkapjes :))
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Leidersvoorstelling

Piepers

Deze Mega mind zit al 7 jaar vol ideeën

en het is tijd dat de piepers die eens te

horen krijgen.

Misschien niet altijd even energievol,

maar creativiteit is zijn tweede naam.

Corbin zal dit jaar de piepers een

topjaar bezorgen.

Deze gabber gaat aan 120 km/uur zijn

tweede jaar in.

Ditmaal bij onze kleine piepers. Wat

perfect bij hem past aangezien hij de

energie van een hele pieper groep in

zichzelf draagt 24/7.

Deze jongen kijkt heel veel uit om een

jaar met deze kids door te brengen.

Stef G. zal dit jaar de piepers een

topjaar bezorgen.
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Deze buitenaards geweldige jongen

start dit jaar zijn eerste jaar als leiding.

Hij zal gelijk zijn character nog wat

moeten leren, maar zal dit met alle

plezier ook doen.

Super creatief en super zorgzaam zal hij

de piepers dit jaar vergezellen.

Seppe S. zal dit jaar de piepers een

topjaar bezorgen.

Deze beer van een vent is niet alleen

sterk maar ook mega lief.

Hij start dan ook zijn eerste jaar als

leider bij de piepers.

Ook hij zal veel bijleren in het jaar met

deze kleine monstertjes.

Corrado zal dit jaar de piepers een

topjaar bezorgen
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Jongknapen

Deze Tijger staat te springen om zijn

3de jaar als leider te beleven. Dit doet

hij dan ook als leider van de

jongknapen.

De leiding nemen kan hij als geen

ander en zal altijd wel wat pit achter de

activiteiten zitten zodat de kids wat

moe thuiskomen en goed kunnen

slapen ;)

Randy zal dit jaar de jongknapen een

topjaar bezorgen

Hij doet soms alsof hij wat oud is maar

hij komt op zijn gemakje zijn 2de jaar

als leider binnen.

Wees niet bang want het duurt niet

lang eer hij niet te stoppen is op een

activiteit.

Staat altijd paraat voor de kids en is er

altijd graag bij.

Jannes zal dit jaar de Jongknapen een

topjaar bezorgen.
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“Eerste jaar en klaar” zegt hem. Hij zegt

veel dat is zeker.

Maar het is ook zeker waar. Moesten

de jongknapen een babbeltje willen

slaan zal hij er zeker open voor staan.

Seppe T. zal dit jaar de jongknapen een

topjaar bezorgen.

Deze jongen zwemt zijn eerste jaar als

leider binnen en dat dan nog wel als

jongknapen leiding.

Grappig zijn kan hij als de beste en zal

zo hopelijk de kids elke activiteit met

spierpijn in de buik naar huis doen

gaan.

Charly zal dit jaar de jongknapen een

topjaar bezorgen.
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Knapen

Schrik niet! We kennen hem nu al als

3de jaar leiding. En het is echt een

knuffelbeer. Hij zal de leden hun hartjes

vullen met al zijn liefde voor KSA en

toffe activiteiten.

Mike zal de knapen een topjaar

bezorgen

De humor loopt er een beetje aan uit.

Hij gaat nu zijn 2de jaar in met

kinderen elke zaterdag doen lachen.

Heeft vorig jaar veel geleerd en blijft

maar beter worden.

Alexander zal de knapen een topjaar

bezorgen

Beste vriend van iedereen, klaar om

zijn positive energy aan de kids te

tonen in zijn eerste jaar als leiding. Dit

begint hij met een wat oudere ban. Er

valt nog wat te leren maar dat zal zeker

geen probleem zijn.

Yente zal de knapen een topjaar

bezorgen.
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Jonghernieuwers

De manier waarop deze personage kijkt

is hoe deze leider aan zijn activiteiten

denkt. Hij gaat zijn 6de jaar in en heeft

heel toffe activiteitjes klaarstaan voor

de jonghernieuwers. Geen zorgen hij is

niet zo “evil” als het personage.

Dit jaar is ook zijn eerste jaar

hoofdleiding waar veel valt bij te leren,

maar dat zal hem wel lukken.

Stef zal de jonghernieuwers een

topjaar bezorgen.

Hij gaat nu voor zijn 3de jaar among us

zijn.

Maar is zeker geen imposter. Hij zet

zich altijd goed in voor de leden en

verzint verdacht veel goede

activiteiten. Grappig zijn kan hij als

geen ander, dus zal hij de

jonghernieuwers wat doen lachen.

Sieben zal de jonghernieuwers een

topjaar bezorgen.
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Herkim

1ste jaar hoofdleiding en 7de jaar

leider gaat van start voor deze man.

Vrij zeker dat ksa in zijn hart staat

gegraveerd want hij doet er alles voor.

Daarom hebben we grote vertrouwen

dat hij de herkim zal opvoeden tot

echte leiders

Tanguy zal de herkim een topjaar

bezorgen.

Gaat nu zijn 6de jaar helemaal

opgeladen en vol spanning het ksa jaar

in. deze kerel heeft ambitie voor de

herkim tot en met.

Een van de oudere leiding met ook al

veel ervaring bij verschillende bannen

waar hij het altijd ook geweldig doet.

Cedric zal de herkim een topjaar

bezorgen.
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Roodkapjes
KAMPVERSLAG ROODKAPJES
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TRIMESTERPLANNING ROODKAPJES

DATUM ACTIVITEIT UUR

3/09 Startdag:
Het jaar gaat weer van start met een knaller
! Zorg zeker dat je erbij bent, zo een leuke
activiteit hebben we nog nooit gehad!

14u-17u

10/09 Teambuilding:
Geen beter moment dan nu om een hechte
band te vormen in onze groep,
samenwerking is vandaag de sleutel!

16u-18u

17/09 Groot alarm in het bos!!!:
AAAHHHHH, alle dieren zijn uit de
dierentuin ontsnapt en zitten nu in het bos.
We hebben de hulp van onze roodkapjes
nodig om de dieren allemaal veilig terug te
brengen.

16u-18u

24/09 Beroemd worden!:
Vandaag maken we een eigen reclamespot
over jullie zelfgemaakte product! De
roodkapjes hebben een nieuwtje
uitgevonden, het moet natuurlijk nog
bekend gemaakt worden aan de mensen
die voor de TV zitten.

16u-18u

1/10 Herfstactiviteit:
Oh nee, de herfst is in de war! Door de
warme zomer liggen de seizoenen
overhoop, de kapjes gaan al hun skills
moeten toepassen om dit op te lossen!

16u-18u

8/10 Flower-Power:
De bloemetjes zijn hun kleuren kwijt en
daardoor ook hun flower-power. Het is de
kapjes hun taak om hun kleuren terug te
zoeken en er op die manier terug een
kleurrijke wereld van te maken.
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15/10 Ouderactiviteit:
Vandaag geven we het plezier van KSA door
aan iedereen, jong en oud! Neem je ouders,
tantes, nonkels, opas en omas maar mee
voor een geweldige activiteit!

14u-17u

22/10 Het grote knikker wc-rol spel:
Twee groepen gaan de strijd aan, gewapend
met knikkers, wc rolletjes, en een tijdslimiet
vechten zij het uit in de knikker battle van
de eeuw!

16u-18u

29/10 Geen activiteit :(
De leiding is op reis naar het land van
inspiratie om voor nieuwe activiteiten te
zorgen, helaas moeten we jullie deze week
dus missen.

/

5/11 Magisch Elfenbosspel:
Beukenberg zit in de problemen! De elfen
die daar hun huisjes gemaakt hebben zijn
een magische ketting kwijt, kunnen jullie
helpen?

16u-18u

12/11 Movienight:
Vandaag kijken we allemaal gezellig een
film. Laat de popcorn maar komen, wij zijn
er alvast klaar voor!

16u-18u

19/11 Wie zoekt, die vindt:
We trekken voor deze activiteit met z’n
allen de stad in op zoek naar het meest
indrukwekkende, speciale, rare, en
geweldige volk van Tongeren, hou de
selfiecamera’s al maar klaar!

16u-18u

26/11 Knutselen:
De winter komt er aan, en hoe beter deze
grauwe maanden opfleuren dan met een
paar kleurrijke knutselwerkjes!

16u-18u

3/12 Sinterklaasactiviteit: Laten we jullie
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Hij komt, hij komt, die lieve goede sint!
Hopelijk zijn jullie braaf geweest…

nog weten

17/12 Kerstactiviteit:
Een boompje met lichtjes, warme
chocomelk, koude wind, kadootjes,.. Ja ja,
het is Kerstmis! En dat gaan wij eens goed
vieren.

Laten we jullie
nog weten

Een nieuw kappenjaar betekent ook nieuwe kappenleiding. Dit jaar worden dat

Lene, Mette, en Mariam!! We hebben superveel zin om jullie een geweldig jaar

te bezorgen. Jullie kunnen ons altijd bereiken op onze nummers of via de

Whatsapp groep.

Lene: 0468 28 73 57 Mette: 0495 80 37 36 Mariam: : 0493 70 75 33
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Kwiks
KAMPVERSLAG KWIKS

Allerliefste kwiks, wat een jaar is het geweest!

Van een startdag vol plezier en eerste KSA kriebels tot kamp met evenveel

plezier en nog meer kriebels ! Met jullie was elke activiteit stuk voor stuk een

knaller. Hier nog wat hoogtepuntjes van het jaar, zodat jullie ons zeker nooit

vergeten.

Het supergriezelige Halloween parcours samen met de roodkapjes om de heks

Gratsjie te helpen, en jullie gruwelijke kostuums!
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De coolste kwiksfuif op deze aarde, met chocoladefontein en al!
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Een knaller van een dance-off, waar ons fantastische dansje voor de musical

geboren werd.

Doki fun! En wat was het fun! Met vermoeide oogjes kroop iedereen die dag in

haar bedje, nog nagenietend van de hoogteparcours en het kajakken.
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Paaskamp met die lieve wortelkinderen die ons het prachtige speelbos hebben

getoond. De perfecte voorbereiding op…

KAMP !! Ondanks alle tegenslagen hebben we er een geweldige tijd van

gemaakt die wij ons altijd zullen herinneren. Er zijn op deze hele wereld geen

betere leden dan jullie <3

Onze schatten van kwiks, wat een plezier om jullie leidsters te mogen zijn

xxxxxxxx

Mette, Geertje, en Ona
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TRIMESTERPLANNING KWIKS

Datum Activiteit Uur

3/09 Startdag
Het nieuwe KSA-jaar begint vandaag, joepieeee!! Hopelijk
zien we jullie dan!

14u-17u

10/09 Kermis-bingo
Kermis =  fun, kom dus zeker mee met ons naar de
kermis!

16u-18u

17/09 Wie is de mol?
Wie kan het beste het spel saboteren? En wie kan de
imposter eruit halen?

16u-18u

24/09 Waterspelletjes
Omdat het nog zo mooi weer is, gaan we er goed van
genieten voordat het weer koud en donker wordt buiten

16u-18u

1/10 Laddercompetitie
Wie is er het beste in gezelschapsspelletjes, en wint deze
competitie?

16u-18u

8/10 De slimste mens
Bereid je hersenen maar goed op deze activiteit. Wie
weet het meeste? En wie kan het beste dingen
onthouden?? Dat zullen we vandaag uitzoeken

16u-18u

15/10 Ouderactiviteit 
Vandaag mogen jullie je ouders meenemen naar de
activiteit!!! 

Uren
komen
nog

22/10 Halloween
Trek jullie halloween kostuum al maar aan. Want deze
zaterdag gaan we op tocht !!

16u-18u

29/10 Geen activiteit 
Deze week is het geen activiteit :(((( Maar we zien jullie
volgende week terug!

/

5/11 Sporten 
Trek jullie legging en sportschoenen aan want jullie gaan
zeker en vast zweten vandaag 

16u-18u
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12/11 Master chef
Deze zaterdag gaan we eens kijken of jullie echte JUNIOR
MASTERCHEFS zijn! 

16u-18u

19/11 Pyjamaparty
Hebben jullie zin in lekkere snacks, frisdrank en lekker
roddelen met de girls??? Kom vandaag dan in jullie
leukste pyjama en we zullen er een leuk feestje van
maken!!

16u-18u

26/11 Film 
Vandaag gaan we rustiger aan doen en gezellig binnen
zitten om een leuke film te kijken :) 

16u-18u

3/12 Sinterklaasactiviteit
De Sint komt vandaag met zijn pieten, we hopen voor
jullie dat jullie braaf zijn geweest dit jaar!!

Uren
komen
nog

10/12 Diva-dag 
Kom met je beste diva-outfit naar de KSA en we zullen
zien we de beste diva kan zijn

16u-18u

17/12 Kerstactiviteit
Als laatste activiteit van dit trimester gaan we samen
kerstmis vieren!

Uren
komen
nog

Bij vragen of problemen kunt u ons bereiken via SMS:

Emilie Streel: 0473 99 05 64
Ona Ponsaers: 0468 29 45 04
Laura Steps: 0471 52 47 09
Liene Box: 0474 34 93 06
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Jimmers
KAMPVERSLAG JIM

DAG ALLERLIEFSTE JIMMERS, wat een top jaar is het geweest en wat een

topgroep zijn jullie.

Met een knal begonnen op startdag en met een knaller kamp geëindigd. Wij
hebben er super veel van genoten om jullie leidsters te zijn. Met jullie was elke
zaterdag een topdag. Hier zijn nog enkele kiekjes van onze hoogtepunten
samen.

Startdag was een echt feest. Samen
springen (en vallen hihihi) op het
springkasteel, enkele bonding moments
en natuurlijk niet te vergeten de aantal
keren dat we ons helemaal konden
uitleven tijdens een spelletje Jungle
Speed.

WOW
wat een talent hebben jullie. Van voetballen
zonder je benen te gebruiken tot
cheerleaden niets was te veel voor onze
Jimmers. Hoeveel keer hebben we deze pose
opnieuw moeten aannemen voor de
uiteindelijke goed gelukte foto en hoe hard
hebben wij gelachen tijdens het maken
hihihih.
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AAAAAHHHHHHH dat is wat we vooral hoorde tijdens onze geslaagde
Halloween activiteit. Zelfs onze stoere chicks kregen de kriebels en dat hebben
we gehoord AMAIIII. Gelukkig zijn jullie kunnen ontsnappen uit de meest enge
escape room ever.

Zeker niet te vergeten was ons knaller kamp.
Samen VIBENNN aan het kampvuur, lachen
en marshmallows eten is wat we het liefst
deden. Deze mooie momenten zullen we
nooit vergeten. Dit kamp was een mooie
afsluiter van een echt topjaar.

Liefste Jimmers we hebben samen een
geweldige tijd beleeft en mooie
herinneringen gemaakt. Jullie zijn de beste,
leukste en liefste leden op heel de wereld.
Wij gaan jullie zo hard missen !!!!

Xxxxxxxxxxx

Jullie leidsters Aisha en Lene
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TRIMESTERPLANNING JIM

Datum Activiteit Uur

03/09 Startdag
Omg girlsssssss!! Eerste activiteit!! Wij hebben
er mega veel zin in!!!!
Hierna kunnen jullie ook blijven eten!
Inschrijven kan via ksasintjan.be

14u-17u

10/09 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🤪

14u tot 16u

17/09 Just keep dancing!!
Vandaag gaan we onze beste dancemoves naar
boven halen met het welbekende spelletje
JUST DANCE!!!!
Wees ready om te swingenn!!!!

16u- 18u

24/09 Girls  time
vandaag gaan we het een beetje chill houden
het is ook weekend natuurlijk dus doe je chille
kleren aan na een school week is dit dik
verdiend zeker komen girls !!

18u- 20u

01/10 Zeg Roodkapje waar ga je heen?
Geen zorgen!! We gaan jullie niet terug in
roodkapjes veranderen!! Het sprookje komt
misschien wel nog van pas

14u -16u

08/10 Masterchef
Hey meiden!!!!! Vandaag gaan we onze
kookkunsten naar boven halen en een lekker
gerechtje maken, waar we lekker van gaan
smullennn!!!!

18u-20u
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15/10 Ouderactiviteit
Mama’s, papa’s, eigenlijk iedereen die te laat
heeft beseft dat KSA de tofste jeugdbeweging
is: Vandaag is jullie kans! Kom mee ravotten
tijdens onze ouderactiviteit

14u- 17u

22/10 Dag na dag van de jeugdbeweging
Gisteren was het de internationale feestdag ter
feestdagen!!
Oke misschien niet zo internationaal,, maar
toch wel heeeel belangrijk!!
Het was dag van de jeugdbeweging. Niks houdt
ons tegen om dat ook vandaag bij de jimmers
nog eens te vieren met een mega coole
activiteit!!

16u - 18u

29/10 Geen activiteit
Sorry girllllssss vandaag geen activiteit :(

05/11 Halloween!!!
1 van de engste avonden van het jaar, ofja dat
vind jullie leidster Aisha toch haha
Eens zien of jullie stoerder zijn dan haar tijdens
onze activiteit samen met de knapen

18u-20u

12/11 Sportactiveit
trek je sportieve kleren maar aan we gaan eens
laten zien dat meisjes ook sportief kunnen zijn
zeker komen girls!!!

14u-16u

19/11 SOS!!
Help onze lokalen zijn overgenomen door
gekke wezens!!! Jullie moeten door het web
naar binnen zien te geraken!!!!

18u-20u

26/11 Movienight!!!!!
Vandaag gaan we heel gezellig een film kijken
dus kom maar af in je comfortabelste kledij!!!!

18u-20u

03/12 Sinterklaaaaaaaaaaaaas
Sinterklaas kapoentje, leg wat in mijn schoentje

Uren volgen
nog
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Hopelijk zijn jullie braaf geweest!! Houdt die
schoen al maar klaar

10/12 Moneymaker$
Vandaag gaan we verkopen om geld in te
zamelen voor een KEI TOFFE activiteit in de
future :)

14u-16u

17/12 Jingle Bells Jingle Bells Jingle all the way …
Nog maar 8 nachtjes slapen en Christmas is
coming to town, maar wij kunnen niet meer
wachten dus vieren we het nu

Uren volgen
nog

Jullie nieuwe leidsters zijn Lauralee, Ymke 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 Lauralee: 0472 94 14 03 Ymke: 0496 51 68 62

We zijn er van bewust dat de uren vaak variëren. Dit doen we om optimaal

plezier uit de activiteit te kunnen halen. 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
KAMPVERSLAG SIM

Onze lieve simmers,

wat hebben we gelachen dit kamp. We hebben vooral elkaar uitgelachen…
Emilie omdat ze #different is, Marina omdat ze een crush had op je weet wel
wie, Logane en haar lovestory met je weet nog wel wie en noem maar op. We
hebben ons dood geamuseerd met jullie, hopelijk jullie ook met ons ;). 
Tweedaagse was ook een leuk avontuurtje, het wandelen was wel heftig in het
warme weer, maar het douchen in een 4-sterrenhotel maakte alles terug beter.
En de jongens… my god, misschien zijn jullie wel de pick me girls en niet
Emilie.  
Op kampvuur vonden we het spijtig dat we geen drill hadden kunnen geven,
maar toen hebben Mariam en Marina onze wens vervuld, bedankt hiervoor, het
was heel fijn :))) (voor ons toch). 

We gaan jullie zeker en vast missen volgend jaar, want de vibes waren er wel,
niet alleen op kamp maar ook door het jaar. Jullie waren echt top, merci voor
het jaar girls <33333

xxx Tyara en Emilie 

ps: hoezo hebben jullie niks van de materiaaltent gestolen tijdens het
24-urenspel ???????????? raren
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en hier zijn onze (mooie) foto’s op kampvuur:

btw, Lisa-Marie haar idee voor onze sjorring was eeeecht geweldig, eerlijk hoe
nice was die sjorring wel niet???
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TRIMESTERPLANNING SIM

HIER IS IE DAN, DE EERSTE TRIMESTER PLANNING VAN 2022-2023!

wij kijken er enorm naar uit, hopelijk jullie oooook!

3 SEPTEMBER: STARTDAG

WHOEEEEE! Eerste activiteit van het jaar, hell yeah! Wij hebben er alvast zin in,

jullie ook????? Hihihi

10 SEPTEMBER: FOTO CHALLENGE

Iedereen heeft denk ik wel een fase gehad als kind waar die een average foto

van een bloem nam en dan dacht dat hun levenslot fotografie was, om dan een

Facebook pagina te maken die enkel door je ouders en een tante en neef of

twee gevolgd werd… Nee, alleen wij? Wel, dan is het vandaag de dag om die

fase (terug) op te wekken!!!

17 SEPTEMBER: FIETSTOCHT (14u - 18u)

(Hopelijk) lekker weer en een gezellig fietstochtje, er is toch niets leuker dan

dit!! Natuurlijk gooien we er een kleine picnic bij, hmmm!

24 SEPTEMBER: UPCYCLEN

Let's go, upcyclen, oude dingen volledig nieuw en uniek maken! Duurzaam zijn

kan ook leuk zijn woehoeee. Laat je creatieve genie maar wakker worden!

1 OKTOBER: VERKOPEN (16u - 18u)

Jaja dit hoort er ook weer bij, hihi. Hopelijk verkopen we lekker veel zodat we

iets SUPER cool, MEGA vet kunnen doen!

8 OKTOBER: MURDER MYSTERY

Holy hell… Wat er nu is gebeurd… Hoe lossen we dit mysterie ooit op?!

15 OKTOBER: OUDERACTIVITEIT (14u-17u)

Jaja de nieuwe editie van de ouderactiviteit is ook weer een feit! Een eerste

trimester kan toch niet bestaan zonder dit. Neem die oudjes (hihi grapje ouders

xoxo) maar mee en dan kunnen ze zien hoe een spel of KSA Sint-Jan eraan
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toegaat! Deze activiteit is van 14u-17u. Kunnen je ouders niet? Nonkels, tantes,

opa’s en oma’s…zijn ook welkom!

22 OKTOBER: KOKEN

Lekker eten maken, en het daarna ook nog eens kunnen opfretten? Kan toch

niet beter! Maar maybe we’ll spice it up met een leuke twist, hihihi.

29 OKTOBER: GEEN ACTIVITEIT

Helaaaaas moeten we deze week eventjes zonder elkaar kunnen :(( , but no

worries, volgende week zijn we weer terug!

5 NOVEMBER: HALLOWEEN (19u - 22u)

LEKKER GRIEZELEN!! Jullie twee leidsters zijn twee giga Halloween fanaten, hier

kijken wij dus alleszins enorm naar uit: Griezel verhalen, enge verkleedkleren en

wie weet wel spoken oproepen. Dit is in iedergeval iets wat je niet zou willen

missen..

12 NOVEMBER: TREIN TRAM BUS DAG

Let's go, s ochtends op de trein of bus of misschien zelfs een tram stappen en

naar een stad gaan die nog geheim is voor jullie, en daar dan nog een kei leuke

dag beleven? Wie zou dit nu niet willen doen?

19 NOVEMBER: NOSTALGIE

Verlangen jullie ook niet soms naar die goeie oude tijd. Wij ook. Daarom deze

activiteit!

26 NOVEMBER: SIXTIES HOUSE WIFES

BACK TO THE SIXTIES LETS GO! Houd je klaar voor: Vintage kleren, The Beatles

& Elvis, Flower Power en natuurlijk: misogynie woehoeee!

3 DECEMBER: WINTERLAND

JINGLE BELLS, JINGLE BELLS! Lekker samen al in de winter sfeer komen op

winterland, hemels gewoon!! Een beetje schaatsen, misschien een chocomelk

drinken of op het reuzenrad zitten!
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10 DECEMBER: FILM

Jaja een examenperiode is er helaas ook weer, hierdoor gaan we dus lekker

COSY een film kijken met dekentjes en popcorn. Beste examenpauze ooit!

17 DECEMBER: BOB ROSS

There are no mistakes, only happy little accidents. JA HOOR, een activiteit rond

de enige echte Bob Ross! We zien al gewoon hoe goed jullie schildertechnieken

te boven gaan komen!

XOXO

BRITT EN TYARA

De activiteiten zullen over het algemeen van 18u-20u zijn, maar zullen af en

toe ook verschillen. Elke woensdag sturen we sowieso een berichtje waarin we

de uren van de activiteit van die week duidelijk maken.

Vragen? Bel/stuur ons!:

Britt: 0468234961

Tyara: 0498018121
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Piepers
KAMPVERSLAG PIEPERS

Zo beste piepers, we hebben het werkjaar kunnen afsluiten, en dat met een

geweldig kamp! Het zou dan ook alleen maar terecht zijn als we er even op

terugblikken. Op dag 1 kwamen de boys aan en hebben ze zich eerst

geïnstalleerd in de tent. Na een handige rondleiding van de kampplaats, was er

nog tijd om de omgeving te verkennen. Zo vonden we een grote put vol met

koeienvlaai en een heel aparte douche. De rest van de avond hebben we wat

rustige spelletjes gespeeld. Op de tweede dag hebben de piepers met behulp

van de kleuren van Picasso hun innerlijke kunstenaar getoond. Na wat

circusplezier met dieren, was het al tijd voor dag 3. Op deze dag kregen de

piepers bezoek van Heisenberg, een befaamde snoepfabrikant, die hun hulp

nodig had. Daarna kregen ze nog bezoek van een rare Russische spion die

allemaal geheime documenten kwijt was. Na deze heer te helpen, was de dag al

om. Op dag 4 hebben de boys met de fopspelletjes en de frisbee wat normaler

vermaak gehad, daarnaast werden er natuurlijk ook andere spellen

gespeeld😉. Dat normalere vermaak was dan ook nodig, want op dag 5 kwam

niemand minder dan Koning Filip langs! Je zou denken dat na Heisenberg en

een Russische spion het niet erger kon. De Koning kwam dan ook af met een

heel raar verhaal over de Teletubbies en Pikachu en een of ander ritueel af. Wat

het ook mag zijn, de piepers hebben onze majesteit geholpen met het ritueel

en de queeste. Op dag 6 werden de rollen eens omgedraaid en mochten de

piepers een activiteit voor de leiders maken, deze activiteit was dan wel leuk,

maar er valt zeker nog wat te leren! ( de leiders zijn eigenlijk gewoon jaloers!)

Verder werden er nog waterspelletjes gespeeld en hebben de boys deel kunnen

nemen aan de Highland games, deze Highland games werden dan wel met een

handicap gespeeld! Ondertussen hadden we Cruz ook omgeruild voor Alexis.

Op dag zeven zijn de boys op dagtocht gegaan, die tocht eindigde aan een

zwemvijver waar het water toch vrij koud was! Gelukkig was daar dan ook een

heerlijk warme douche. Achteraf konden de boys genieten van een heerlijke

maaltijd, namelijk frietjes (met een lage hamburger en sla natuurlijk!). Deze

zalige dag werd dan ook afgesloten met een gezellige zangavond. Op dag 8

moesten de boys de Da Vinci code kraken door kleuren te zoeken, op deze dag

werd de tent ook gronding schoongemaakt, dit was dan ook zeer nodig! Op dag

9 hebben de Jonghernieuwers getoond wat ze in huis hebben door de boys een

superleuke activiteit te geven! Daarna konden de mannen hun acteerskills
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bovenhalen om hun sketch voor het kampvuur van de volgende dag al voor te

bereiden. Op dag 10 hebben de piepers dan ook intensief hout gesprokkeld

voor het kampvuur. Na een heerlijke hamburger hebben de boys hun sketch

nog eens geoefend. En dan was het tijd voor het kampvuur! Dag 11 was dan

ook de dag dat iedereen vertrok, over deze dag zullen wij niets zeggen, wij

weten dat die veel te emotioneel ligt voor de piepers… Maar om dit verslag

toch op een positieve noot af te sluiten, hebben wij geweldig nieuws! Geloof

het of niet, er zullen volgend werkjaar terug activiteiten plaatsvinden! Dus niet

getreurd piepers, binnenkort kunnen jullie terug komen ravotten! Wij hopen

ook dat jullie je het afgelopen jaar goed geamuseerd hebben, de leiders hebben

dat alleszins wel gedaan!

Met vriendelijke groet, jullie ongewoon geweldige leiders

Alex, Mike en Stef

Ps.: lees de onderstreepte, vetgedrukte en gemarkeerde letters voor een

geheime boodschap!

TRIMESTERPLANNING PIEPERS

3 september: Startdag
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De eerste activiteit van het jaar! En voor sommigen zelfs de eerste activiteit bij

KSA Sint-Jan. Dit gaat al meteen een geweldige activiteit worden dus kom zeker

meedoen en neem jullie vriendjes mee!

10 september: Kermisactiviteit

We gaan op Tongeren kermis een paar attracties doen, maar met een twist.

Verschillende opdrachten op en rond de attracties, plezier gegarandeerd!

17 september: Wie is de dief

De Film Regisseur zijn koekjes zijn weg, wie heeft ze gestolen? Hij heeft

een detectieve ingeschakeld maar hij heeft jullie hulp nodig. Kunnen jullie

de dief arresteren?

24 september: Guinness Wereld Records

We gaan zo veel mogelijk wereldrecords verbreken en op naam zetten

van de piepers! Begin jullie talenten al maar te oefenen want vandaag

gaan ze goed van pas komen.

1 oktober: Men In Black

Monsters en buitenaardse wezens zijn onze wereld binnengedrongen. Ze

verbergen zich allemaal in het geheim in de schaduw, en hebben Stef al

geïnfecteerd! Kom ons helpen de ingrediënten te vinden om het vaccin te

maken en Stef te redden!

8 oktober: Zakenman worden

We gaan leren hoe we zo snel mogelijk rijk kunnen worden door de

nietsvermoedende burgers van Tongeren wafels aan te smeren. Business

is business.

15 oktober: Ouderactiviteit

Bij deze activiteit gaan jullie samenwerken met jullie ouders! Neem dus zeker

jullie mama en/of papa mee naar deze activiteit.
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22 oktober: Teletubbies

Het is tijd voor teletubbie knutselen! Iedereen moet proberen zijn

favoriete teletubbie na te maken, met karton, verf, kleding en meer. Met

behulp van onze teletubbie kostuums, zullen we een aantal leuke

spelletjes spelen!

P.S: breng een wit wegwerp shirt mee, we gebruiken het om op te

schilderen!

29 oktober: Geen activiteit

Helaas moeten we met de leiders gaan controleren of de goudgele pretcilinders

nog allemaal in orde zijn, anders zou de economie van België helemaal

imploderen! Helaas dus geen activiteit deze week.

5 november: Schattenjacht

We gaan samen met een piratenkoning een super grote speciale en

misschien lekker schat zoeken hij wilt weten hoe goed jullie kunnen

zoeken naar deze speciale schat maar pas op voor de gemene rovers van

Watitieiland

12 november: Trivia day!

Wil je je algemene kennis testen en zien wie er bovenaan komt? Wie kent

de meest interessante weetjes en wie moet meer boeken lezen? Ontdek

het op deze activiteit!

19 november: Masterchef België

We hebben wat snoep nodig! Kerstmis en Sinterklaas komen steeds

dichterbij, dus moeten we onze bakkunsten oefenen!

26 november: Verrassing

De laatste activiteit van dit trimester die door ons wordt gegeven. Wat zou het

zijn?  🦘🟨

3 december: Sinterklaas
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Hopelijk zijn jullie braaf geweest, of anders…

17 december: Kerstactiviteit

Als jullie bij Sinterklaas niet braaf genoeg waren, hopelijk nu wel, of anders…

Nummers van de leiders:

Corbin: +32 476 01 09 40

Stef: +32 499 23 66 06

Corrado: +32 493 36 35 25

Seppe: +32 468 43 91 16
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Jongknapen
KAMPVERSLAG JONGKNAPEN

Zo, het jaar zit er al weer op. Nu is het tijd om uit te kijken naar een nieuw jaar

in een nieuwe ban of in de oude ban met nieuwe vrienden. Voor dat je gaat

dromen om van ons ervan af te zijn, gaan we eerst ons kamp overlopen.

Op dag 1 kwamen er 6 enthousiaste leden aan in Büllingen om een avontuur

mee te maken als nooit te voren. Hier werden dan ook al direct de regels

overlopen waar men goed naar geluisterd heeft. Veel van de voorbereide

activiteiten waren verschoven of gewoonweg veranderd. Dit in de hoop om er

voor iedereen een tof kamp van te maken. Een aantal van de activiteiten gaan

we overlopen.

Tijdens ons rugbyspel konden jullie jullie uitleven om eens tegen de leiding te

beuken. Helaas had dit weinig zin.

Op dag 4 hadden we een jarige, namelijk Lucas. Voor zijn verjaardag hadden wij

moeite gedaan voor een kampvuurtje waar uiteindelijk het hele kamp van heeft

geprofiteerd.

Op dag 6 verliet Tyler ons kamp en kregen we Leandro in de plaats. Deze

verandering hadden jullie rap aangenomen door vrijwillig een rondleiding en

uitleg van de regels te geven. Op dag 7 verliet Vince ons, dit gemis was te

voelen onder ons allen. Volgend kamp een heel kamp he!!!

Ons oerinstinct wou natuurlijk weten wie van de JKN nu de sterkste is. Door

gevarieerde oefeningen en veel bloed, zweet en traantjes was het een

spannende match om te volgen. Uiteindelijk zijn jullie door de goede inzet en

het plezier dat jullie hadden allemaal winnaars geworden.

Tijdens kamp kregen jullie ook de kans om al eens te zien hoe het is om leiding

te zijn. Jullie mochten een activiteit verzinnen die wij moesten uitvoeren. Dit

waren jullie al rap beuh. Wij gedroegen ons als de gemiddelde JKN om zo te

bewijzen hoe belangrijk het is om luisteren en goed mee te doen (en plezier te

hebben). Hopelijk kijken jullie nog altijd uit om leiding te worden.

Elke ochtend kregen jullie ochtendgymnastiek (drill) van Randy. Voor sommige

was het er rap te veel aan waardoor jullie hem rap terugnamen door hem op te
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grond te gooien en irritant tegen hem te wezen. Good job boys, you made me

proud!!!!

Ook met de Kwiks konden jullie het goed vinden. Samen leven of dood spelen,

weerwolven, elkaars crushes vertellen. De band tussen jullie en de meisjes lag

heel goed en dat moet behouden worden.

Zo, dan hebben we het grotendeels wel gehad voor kamp. We hopen ondanks

alles dat het vorige jaar met kamp erbij toch met veel plezier is verlopen. Als er

problemen zijn mag deze dan ook vermeld worden. Wij hadden in ieder geval

een zwaar, maar toch wel heel leuk jaar gehad. Nu zijn jullie van ons verlost.

Uitkijken naar het komende jaar met waarschijnlijk leukere leiding en leukere

activiteiten.

Nog allerlaatste kusje van uw leiding,

Randy, Stef, Jannes en Cedric.

TRIMESTERPLANNING JONGKNAPEN

3 september: Startdag

Het is weer tijd voor de start van een super leuk jaar gevuld met toffe

activiteiten samen met vrienden en de geweldige leiding.

10 september: Laddercompetitie
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We gaan zien wie van de jongknapen het meest competitief is en uiteindelijk

boven aan de ladder kan eindigen.

17 september: Randy’s verjaardagsfeestje

Randy wordt 18 jaar, dit moet dan ook gevierd worden met een feestje.

24 september: Mysterie activiteit

Deze activiteit is nog een geheim.

1 oktober: Stadspel

We gaan over heel Tongeren leuke spelletjes spelen.

8 oktober: Gamen

Deze week blijven we op sint jan om te gamen.

15 oktober: Ouder activiteit

Deze week kunnen de ouders meedoen met aan de activiteit en meemaken

hoeveel plezier hun kinderen elke week hebben.

22 oktober: Sporten

We gaan eens zien of de jongknapen wel sportief zijn en testen of zij

verschillende sporten kunnen.

29 oktober: Leidingsweekend

De leiding krijgt deze week een wel verdiende pauze. Deze week is het geen

activiteit.

5 november: Halloween

Het is weer de tijd van het jaar om de leden zich griezelig te laten verkleden en

verschikken.

12 november:  Macqueen

We gaan zelf een feestje bouwen nog beter als in de macqueen.

19 november: Mysterie activiteit

Deze activiteit is nog een geheim.

26 november: Schattenjacht

50



Een aantal piraten zijn hier hun schat komen begraven en wij hebben toevallig

de schatkaart.

3 december: Sinterklaas activiteit

De sint komt weer langs om te zien of jullie doorheen wel flink zijn geweest. De

stoute kinderen krijgen ook geen cadeautje.

10 december: Bos wandeling

De natuur moet gewaardeerd worden dus op welke manier anders als een

klassieke wandeling door het bos.

17 december: Kerst activiteit

De kerstman komt ook langs met zijn slee om te zien of jullie een pakje

verdienen.

Vragen? Bel of stuur ons!:

Jannes: +32468191496

Randy: +32496807931

Charly: +32468342083

Seppe Teeuwen: +32492835733
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Knapen
KAMPVERSLAG KNAPEN

Beste damens en heren,

Het KSA jaar zit er al weer op en ik denk dat ik voor ons allen spreek als ik zeg

dat het een super tof jaar was. Het kamp was ondanks alle zieken, gebroken

pinken en tegenstoten een plezant kamp om met de leden te ervaren. Er was

nooit een moment waar wij als leiding dachten dat de leden zich niet als een

groep voelden. De leden en wij hebben het afgelopen jaar een sterke band

gevormd. en dat is zeker iets wat wij volgend jaar jammer genoeg gaan moeten

missen. Het kamp was lekker zonnig en we hebben maar één keer het ongeluk

gehad van regen. Doorheen het kamp is er goed gelachen, goed gesport en

overal goed geamuseerd. Bij het frisbeeën en het voetballen waren de jongens

heel competitief, zelfs bij de bordspelletjes waren ze alles aan het doen om te

winnen. Uiteraard was het nie allemaal wedstrijden, soms wilden we gewoon

eens goed lachen. Elkaar laten lachen met water in de mond is moeilijker dan

het lijkt, maar niet voor onze grappenmaker van de bingoclub: mathis. Hij liet

met gemak de beide leiding stuk gaan van het lachen. Onze mol mathias was

ook redelijk subtiel dit kamp aangezien niemand van de leden wist dat hij het

was. Wij vinden wel dat de leden geep make-up artiesten moeten worden want

op vettige dag zagen de jimmers niet echt fantastisch uit na hun "make-over".

Overal vonden wij het een super tof kamp en bovenal een super tof jaar. We

hopen dat de leden zich ook hebben geamuseerd en elke zaterdag met veel

goesting naar sint-jan kwamen. De band die de jongens met elkaar hebben is

één van de sterkste over heel de KSA en we hopen dat volgend jaar ook te zien.

we hopen dat jullie er ook veel plezier hebben gehad doorheen het jaar, en

hopen jullie volgend jaar ook allemaal terug te zien.

groetjes en veel plezier,

Tanguy en Sieben
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TRIMESTERPLANNING KNAPEN

3 September: Startdag

Starten doe je niet zomaar… starten doe je in stijl. #Start

10 September: Kermis

Toffe attracties, mooie meisjes en goeie chap van de kermis. #het goedleven

17 September: Laddercompetitie

Opdrachten tegen elkaar doen voor een mooie prijs. #It’s time to duel

24 September: Sporten

JA! Alexander we gaan bewegen. #Alexander tamzak

1 Oktober: Knapen doop

De doop der knapen. #beetje vies worden

8 Oktober: Fotozoektocht

Een foto zien en er naar toe gaan. #toch niet moeilijk

15 Oktober: Ouder activiteit

Toffe activiteit voor jong en oud. dus pak je ouders zeker mee! #mama en papa

doen mee met de activiteit?

22 Oktober: Grote ballen activiteit

Deze activiteit bevat veel ballen. #Bal

29 Oktober: Leiding wordt vermist?

Deze week is het helaas geen activiteit. #sad life

5 November: Hallo en ween

Yes het is Halloween we gaan iedereen bang maken. #Huts halloween

12 November: Pyama party

Partys in je pyama zijn de beste partys. #kussengevecht
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19 November: Quiz

We gaan jullie IQ es testen #ben ik wel slim!?

26 November: Cluwedo

wie heeft het gedaan? #ik was het niet!

3 December: Sintekloas

Een high five vragen aan de sint? #moet kunnen

10 December: Blockbusters

we gaan jullie acteer skils eens naar boven halen. #life of brian

17 December: Kerstactiviteit

De kerstman komt langs. Dan maar een vuijsje vragen? #origineel

moesten jullie soms vragen hebben? kunnen jullie ons altijd bereiken op deze

nummers.

Alexander Moureau +32 468 27 31 12

Yente Vranken 0475 36 82 22

Mike Beckers +32 473 79 43

We hopen er een geweldig jaar van te maken. Wij kunnen alvast niet wachten

tot op startdag!!!

Yente, Alexander en Mike
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Jonghernieuwers
KAMPVERSLAG JONGHERNIEUWERS

Boys, hier zijn we weer voor nu wel echt het allerlaatste verslag van de Johns

van 2022.

We hebben een gans jaar ons 100% gegeven. FC tamzak was zeker en vast

aanwezig maar als ze de leiding een kloot konden afdraaien waren ze wel plots

zeer actief.

Jullie kunnen stuk voor stuk mee gaan doen als acteur bij Broadway, want de

musical was dit jaar zo goed geacteerd! Wij waren wel in Antwerpen bij het

concert van Netsky maar we geven jullie het voordeel van de twijfel.

Ons weekend was zeker en vast weer een feest. Als we op Joey moesten

wachten was het van 9 maanden naar 100 jaar gegaan want manneke gij hebt 2

linker voeten. Kleine tip als jullie leiding willen worden moet er wel een beetje

volume bij komen als jullie liedjes gaan zingen. De fuif was van een klein

verkleedfeestje gegaan naar een heuse PARTYY.

Maar de chiekste activiteit dit jaar was waarschijnlijk het 60 jarig bestaan van

onze jeugdbeweging. Zo konden we bijvoorbeeld van een 6 meter hoog

springkasteel springen. Helaas zijn er maar 3 van de 8 die dit kunnen beamen,

want de rest had toen workshop zetel liggen. Ook tof natuurlijk.

Wie feest zegt, zegt DJ Steejay. Ook deze keer kwam hij ons lokaal in vuur en

vlam zetten met zijn dj gear. Wat zeker niet kon ontbreken was zijn

rookmachine, hier hebben we de rook zo dik gezet dat je zelfs uw eigen voeten

onzichtbaar waren. Tomorrowland, EAT THIS!

Iedereen die op kamp was is ook gedoopt door de stortdouche. Ondanks dat

het droog was en er waarschijnlijk een paar koeien omgekomen zijn van de

dorst waren jullie wel een volwaardig lid. De hersenschade die erbij hoorde zal

voor de rest van jullie leven een reminder zijn aan dit kamp.

Dit jaar hebben we ook van KSA nationaal 3 awards gekregen, namelijk mooiste,

meeste creatieve en algemeen beste sjorring. Dit is nog nooit gebeurd in het

bestaan van KSA dus jullie mogen heel trots zijn op jullie triestig afdakje.
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Maar een van de coolste/domste dingen was wel dat jullie de laatste avond zijn

betrapt op stelen van de leiding toen letterlijk nog iedereen wakker was. Heel

gedurft, maar wat hadden jullie verwacht?

Dit was hoe ons laatste trimester + kamp eruit zag. Hopelijk kijken jullie er even

blij op terug als wij.

Merci Joey, Maarten, Michiel, Bram, Nino, Stijn, Berre, Thomas want dees jaar

was echt zeeeer nice. Corbin en ik voel zich vereerd om jullie leiding te zijn

geweest.

Fijn dat jullie er waren en veel plezier met jullie leiding volgend jaar

Ruben aka Rubke aka Oudleider Lowet

Corbin aka Deez aka
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TRIMESTERPLANNING JONGHERNIEUWERS

3 september: Startdag

10 september: teambuilding

We gaan de jongens eens testen op goed ze samen kunnen werken met

verschillende uitdaginen

17 september: domme speletjes

We gaan eens goed lachen met de domste spelletjes die wij kunnen verzinnen

24 september: American House partyyyy!

Een van jullie leiders is recent jarig geweest! En dat moet zeker en vast gevierd

worden op dit epische house party vol met games.

1 oktober: extreme kinderspeletjes

Iedereen kent de spelletjes die wij vroeger op de speelplaats speelden, maar

niet zo als wij ze nu gaan spelen

8 oktober: kan iemand koken?

We gaan kijken of iemand van ons een geboren master chef is en gaan iets

megacool maken en eten natuurlijk nomnom.

15 oktober: ouderactiviteit

Zijn je ouders soms een beetje jaloers dat jij elke zaterdag zoveel pret kan

beleven. Well…. Pak ze mee op deze super toffe ouderactiviteit, waar ze hun

innerlijk kind boven kunnen halen .

22 oktober: Spooky escape

BoOOoooOOoo jullie zitten gevangen in een kamer vol enge enge dingen en

moeten zo snel mogelijk weten te ontsnappen.
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29 oktober: ! iedereen is verdwenen !

Thanos heeft nog eens met zijn vingers gesnapped, waardoor de leidingploeg

verdwenen is dus vandaag is het geen activiteit. doe gezellig samen iets zonder

ons.

5 november: sint-jan got talent

De jongens gaan hun coolste talen mogen laten zien voor de leiding en we gaan

kijken wie het meest getalenteerde lid is van KSA sint-jan!

12 november: Goede vrienden

Nothing wrong here. We gaan gewoon toffe spelletjes spelen als echte goede

vrienden …..

19 november: family feud

De klassieke amerikaanse spelshow, hier in tongeren om van te genieten

26 november: knutselen voor echte kanjers

Je hebt elk jaar wel een knutsel activiteit gehad, maar wel nog geen enkele

gelijk deze. Tijd om eens iets extreem cool te maken.

3 december: Sinterklaas activiteit

De sint zegt dat jullie allemaal stout zijn geweest dus kom maar snel af om dat

recht te zetten anders is het gene PS5

10 december: My Dreamgirl

Hier gaan we onze dromen doen uitkomen en ons enig echte droommeisje

ontmoeten <3

17 december: Kerst activiteit

Dikke man met een witte baard in een rood pak dat snachts bij alle kindjes

rondgaat…. Geen probleem kom naar de activiteit en je bent veilig
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24 december: kerst spelletjes

Wij gaan met onze groep appart ook wat toffe spelletjes spelen met het thema

kerst
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Herkim

KAMPVERSLAG HERKIM

Lieve herkim, Bedankt voor het leuke kamp en vooral het leuke jaar! Jullie

waren een groep om nooit te vergeten! Jullie gaan dat stuk voor stuk

super doen als leiding dit jaar. We hebben er het volste vertrouwen in.

Genoeg meligheid. We zien jullie nog he

Kusjes Lara Tiemen en Max
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TRIMESTERPLANNING HERKIM

3 september: Startdag

Jaja, m’n jongens, het nieuwe jaar gaat van start en jullie zijn officieel Herkim!

Hier komt van alles bij kijken en dat gaan wij vandaag onder andere eens

bespreken met jullie. Activiteit van 14h tot 17h.

10 september: Kermis

Tijd om Tongeren Kermis onveilig te maken door op de carrousel te gaan zitten,

eendjes te gaan jagen en niet in de High Energy te durven. #stoer

17 september: Doop

Deus omnipotens, Pater Domini nostri Iesu Christi, qui te regeneravit ex aqua et

Spiritu Sancto, quique dedit tibi remissionem omnium peccatorum, ipse te et

liniat Chrismate Salutis in eodem Christo Iesu Domino nostro in vitam

aeternam. Cedric habet magnum phallus.

24 september: De Jacht

Oh nee! Jullie leiding is ontsnapt. Tijd om uw beste beentje voort te zetten en

ze terug te gaan pakken.

1 oktober: Sjabrang

Een leuk initiatief vanuit KSA Limburg. Gigantisch stadsspel in Hasselt. Meer info

volgt nog!

8 oktober: Verkopen

Om wat geld in te zamelen zodat jullie niet constant alles moeten betalen, gaan

we snoep verkopen. Estimated profits: One billion zillion dollars (Venezuelan

currency).

15 oktober: Ouderactiviteit

Tijd om de original creators erbij te halen. Jullie ouders zijn uitgenodigd op deze

act! Activiteit van 14h tot 17h.
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22 oktober: Herkimleiding

Jullie zijn voor één dag in elk trimester leiding. Jullie mogen dus meelopen met

een ban om zo wat ervaring op te doen!

29 oktober: Leidingsweekend

Helaas, jongens! Jullie leiding zit lekker aan een strand te genieten van rust,

vrede en veel Fristi drinken. Tot snel xoxoxo

5 november: Juiste vijanden

Als jullie heel slim zijn weten jullie misschien wel wat deze activiteit inhoudt

(duh).

12 november: De Slag van Beukenberg (circa 2022)

Het jaar is 2022. De geallieerden wagen zich door het oude bos Beukenberg,

ten westen van Tongeren. Volgens intelligentie van HQ zouden de Duitsers niet

weten dat drie dappere krijgers van het Herkimgarnizoen zich door het bos

wagen om zo de Duitsers te verassen en te vernietigen door hun heel agressief

te teabaggen. Of lopen de Herkim juist in een hinderlaag…

19 november: Ontsnappingskamer

Salle d’évasion, Fluchtraum, ਬਚਣ ਦਾ ਕਮਰਾ, квест комната, escape room leer

vertalen, man jesus? En hoezo zijn jullie dit nog steeds aan het lezen? Is het niet

duidelijk? Stop? DUDE, SERIOUSLY, STOP IT

26 november: Ver(r)assing

Surprise! Of incineration, één van de twee.

3 december: Oude man met baard en mijter- activiteit

Hij komt, jij komt, ik kom. We komen allemaal samen. Tegelijk. Op hetzelfde

moment. Jullie hebben echt een dirty mind. Activiteit van 14h tot 17h.

18 december: Oude man met baard en rendieren-activiteit (I’m kinda seeing a

pattern here, guys???)

DE SEQUEL, ALLEEN IS HIJ DEZE KEER VAN DE F*CKING NOORDPOOL. Ooit al

gemerkt in Kerstfilms dat de Kerstman altijd maar één huis in een buurt ingaat

en dan gewoon wegvliegt op zijn slee naar een ander werelddeel? Echt een

douchebag eigenlijk
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26 december tot 31 december: BeeKaaVee (BKV)

5 dagen een leidingscursus volgen met mensen van jouw leeftijd maar ook van

de KSA. Don’t worry, er gaan echt veel mensen mee!

Vragen? Zie WhatsApp groep of stuur de leiding een bericht/bel naar: +32 497

12 99 41
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