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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?!  

2023 is al van start gegaan. Wij wensen jullie dan ook het allerbeste toe. We gaan 

er samen een spetterend jaar van maken. Lees snel verder in onze Dinamiko 

welke datum jullie zeker moeten vrijhouden om dit te vieren.  

 

Tot snel!  

 

Lieve en warme groetjes,  

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

 
 

  

11 en 12  maart – eetdag 

3 t.e.m. 6 april: paaskamp voor 

roodkapjes, piepers, kwiks en 

jongknapen 

 29 april – musical 

18 t.e.m. 28 juli: kamp in Retie, 

Antwerpen  
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Joepie en Paaskamp 2023  
 

In de paasvakantie staat er voor vele groepen wat op de planning.  

De jongste leden gaan van 3 tot en met 6 april met ons mee op paaskamp. De 

Simmers, Jonghernieuwers en Herkim gaan  tijdens de 2de week van de 

paasvakantie op joepie. Dit is een vierdaagse staptocht, georganiseerd door ksa 

nationaal. Graag willen we over beide initiatieven wat meer uitleg geven.  

Op 4 maart om 18u organiseren we hiervoor een info avond. Deze zal 

doorgaan bij ons in de lokalen.  
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Trooper 
Vergeet Trooper niet te gebruiken voor al jullie online aankopen om ons te 

steunen.  

Wisten jullie trouwens dat we in het totaal al meer dan 1000 euro 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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VERSLAG ROODKAPJES 

Onze allerliefste roodkapjes!  
 

Foei, wat een druk trimester is het geweest!  

 

De roodkapjes hebben naar hartelust geklauterd, geschreeuwd, geknutseld, gelachen, gevallen, 

getekend, gespeeld, en voornamelijk, heel veel plezier gehad. 

 

De activiteiten waren niet normaal leuk! Wij hebben zoveel mooie momenten meegemaakt met de 

gekke bekken van Mimi, de energie van Emma en ook de grapjes die Jamie maakt. Maar vooral de 

team bonding die we met ons allen hebben gemaakt! 

 

Natuurlijk moeten we ook het enthousiasme van Leen en Liz niet vergeten, of Hanne en haar slimme 

opmerkingen! De activiteiten zouden niet compleet zijn zonder de glimlach van Jasmin, de eindeloze 

speelpower van Elina, en Anaël’s eindeloze inzet om de activiteiten voor iedereen geweldig te 

maken. Ook Amélie moeten we toch eventjes vermelden, altijd klaar om er in te springen en mee te 

spelen!  

 

Onze allerbeste roodkapjes, dank jullie wel ! Zonder jullie waren jullie arme leidsters maar eenzaam 

op zaterdagen. We hopen jullie volgend semester nog meer geweldige activiteiten te kunnen 

bezorgen, met even veel enthousiasme, even veel plezier, even veel energie, even veel KSA!  

 

Tot volgend trimester, heel veel knuffels van jullie leidsters,  

Lene, Mette, en Mariam  

xxxxx 
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TRIMESTERPLANNING ROODKAPJES 

DATUM ACTIVITEIT UUR 

7/01 Wie wordt Miss KSA?:  

Om het jaar goed van start te gaan strijden de 
Roodkapjes vandaag voor de titel ‘Miss Ksa’. haal 
jullie talenten al maar naar boven! Wie weet maak 
je nog kans op andere titels, welke deze zijn blijft 

16u-18u 
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nog een surprise :) 

14/01 Het doolhof van 2023:  

Het jaar is begonnen, maar er is iets vreselijk mis! 
Alle maanden lopen kris kras door elkaar en 
niemand weet nog welke dag het is, kunnen de 
roodkapjes helpen? 

16u-18u 

21/01 Reis rond de wereld:  

Vandaag vertrekken we op wereldreis! Samen 
trekken we de hele wereld rond en brengen we de 
landen eens een bezoekje. Pak al maar vast jullie 
koffers hihihi :) Tot dan !!! 

16u-18u 

28/01 Prinsesjes dag: 

omdat het vandaag prinsesjes dag is gaan we dat 
samen vieren door onze mooiste gala kleren nek 
kroontjes op te zetten, we bakken, we dansen en 
we gaan ons amuseren als echte prinsesjes! 

16u-18u 

4/02 Vriendjesdag: 

Vandaag mag iedereen naar KSA komen! Heb je 
een zus of broer, vriendje of vriendinnetje, neefje 
of nichtje die altijd al eens wouden proberen? Nu is 
het moment!  

16u-18u 

11/02 Knutselen Carnaval:  

Carnaval komt er aan en wij maken ons al klaar 
voor het feest! Vandaag knutselen we de mooie 
kostuums waarmee we volgende week door de 
stad trekken. 

16u-18u 

18/02 Carnaval:   

Het is de grote dag! In onze zelfgemaakte kostuums 
trekken wij allemaal tezamen door de stad met de 
kinderstoet van Tongeren.  

Laten we jullie nog 
weten 

25/02 Verkopen:  

De roodkapjes trekken vandaag de stad in om te 

16u-18u 
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verkopen! Hou jullie business plannen al maar 
klaar, want wij gaan er voor deze week!  

4/03 Simactiviteit: 

Vandaag nemen de oudste meisjes het over van de 
leidsters! Dit is hun momentje om te proeven van 
het leiding zijn, hopelijk hebben jullie er net zoveel 
zin in als zij!  

16u-18u 

11/03 Kamp Bouwen: 

We trekken allemaal samen het bos in om ons 
eigen kamp te maken! We maken van takken en 
blaadjes het mooiste kamp dat er ooit zal zijn! 
Natuurlijk kunnen we dat niet alleen :( Gelukkig 
hebben we onze Roodkapjes die ons daar  mee 
kunnen helpen! 

16u-18u 

18/03 Koken:  

Vandaag maken wij een heuse maaltijd, waardig 
aan een sterrenrestaurant! Niemand gaat vandaag 
met honger naar huis.  

16u-18u 

Dit jaar valt onze eetdag op 11 en 12 maart! Inschrijven kan via onze site 

https://ksasintjan.be/ . We kijken er naar uit om jullie te zien!  

Ons paaskamp valt dit jaar van 3 tot 6 april. We gaan naar Voeren. Inschrijven 

kan vanaf 1 maart, eveneens via onze site. Er wordt voor de ouders een 

infoavond georganiseerd op (insert datum). Bij verdere vragen mogen jullie ons 

altijd contacteren via onze nummers of in de Whatsapp groep.  

Lene: 0468287357                  Mette: 0495803736           Mariam: : 0493 70 75  33 

 

 
 
 
 
 

 
 

https://ksasintjan.be/
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VERSLAG KWIKS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieve kwiks, we hebben dit trimester heel erg veel genoten van jullie gelach, 

geschreeuw en enthousiasme! We hopen dit trimester er nog een leukere van 

te maken samen met jullie! We hopen jullie allemaal weer te zien op de eerste 

activiteit van het nieuwe jaar op 7 januari! Wij kunnen niet wachten, hopelijk 

jullie ook niet :)  
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TRIMESTERPLANNING KWIKS 

Datum Activiteit  Uur  

07/01  Nieuwjaarsreceptie 

Hebben jullie al nieuwe goede voornemens 

voor dit jaar of zullen eerst nog eens een 

nieuwjaarsfeestje houden? 

 16u – 18u 

14/01 Muziekactiviteit  

Alles draait vandaag rond muziek, haal jullie 

innerlijke Pommelien Thijs of jullie Camille 

Dhont maar naar boven en kom met ons mee 

dansen, zingen, springen… 

16u-18u 

21/01  

 

Knutselen 

vandaag gaan we knutselen!! Kom je eigen 

kwiks t-shirt of een mooie sleutelhanger 

maken! 

16u-18u  

28/01 

 

Wie wordt de beste tiktokker? 

Zorg voor jullie beste dans- en tiktok-moves 

voor deze activiteit, want die zullen jullie nodig 

hebben! 

16u- 18u  

04/02 

 

Vriendjesdag 

Vandaag mogen jullie een vriendinnetje 

meenemen naar de activiteit! Super leuk!! Het 

wordt dus een extra fijne activiteit 

16u tot 18u  
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11/02  Knutselen Carnaval Volgende week is het carnaval, 

daarom gaan we vandaag onze verkleedkleren 

knutselen! Jippieee 

16u-18u   

18/02 

 

Carnaval!!!  

het is ca ca ca carnaval!! Vandaag lopen we 

mee met de stoet in onze mooie kostuums die 

we vorige week hebben gemaakt, zin in!!!!!! 

 

 

25/02  Bosspel  

Trek jullie wandelschoenen maar al aan want 

vandaag is het bosspeeeeel !!! 

16u-18u 

04/03 Verkopen 

Om de laatste activiteit iets kei leuk te gaan 

doen, moeten wel eerst centjes hebben. 

Daarom gaan we vandaag verkopen !! Haal 

jullie mooiste charmes maar naar boven :)) 

16u-18u 

 

11/03  Red de lente  

Ohnee! De lente is in gevaar! Moeder natuur 

heeft dringend jullie hulp nodig om de bloemen 

te laten bloeien, de blaadjes te laten groeien en 

de diertjes wakker maken van hun winterslaap! 

Kom haar helpen anders krijgen we geen lente 

dit jaar :((( 

16u-18u  

18/03  Feestje Één van jullie leidsters is vandaag jarig! 

Raad wie en je bent uitgenodigd op dit super 

mega tof feestje!! 

16u-18u  
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VERSLAG JIM 

Een verslag voor de jimmers. Hmmm hoe beginnen we daar aan? Ah wacht! 

Ideetje! Jullie denken gewoon lekker zelf na over wat we allemaal hebben 

gedaan. En dit aan de hand van hetgeen jullie altijd een lach op jullie gezicht 

krijgen; ETEN!!!!!Vul aan met de naam van de activiteit waarover het gaat!  

Eerste activiteit!! Lekker met de chips op het 

springkasteeeeelll!! 

 

Smoutebollen chappen  

 

Pannekoeken! Wie wil er nog een 

pannekoek?  

 

Nooit genoeg chips!  

 

Ja kijk, op een feestje hoort natuurlijk ook 

chips he!  

 

Nacho’s met guacamole, pasta en 

brownies!!! top activiteit!! 

 

Stukje taart ouleh?  

 

Elk een stukje opgewarmde suikerwafel? 

Aisha maakte dit, maar had toch niet zo’n 

zin er in. Gelukzakken!!  

 

Geen activiteit, maar jullie hebben 

waarschijnlijk thuis lekker gegeten :)  
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Oei? Zo hard geschrokken dat ge geen eten 

kon binnenkrijgen :o  

 

Krijgen jullie geen afkick verschijnselen? We 

hebben aan onze summerbody gewerkt 

vandaag ;)  

 

Award voor beste leiding van KSA Sint-Jan 

gaat naaaarrrr…. Jimmerleiding!!! It’s PIZZA 

TIME 

 

Film kijken gaat niet zonder wat lekkers. 

Chips is dan toch jullie favoriete snack  

 

Sinterklaasje heeft jullie goed in het oog 

gehouden de afgelopen activiteiten en wist 

precies waar hij jullie blij mee kon maken. 

Zakje lekkers :p  

 

We hadden minstens 1O wafels meer 

kunnen verkopen, ma bon haha  

 

Koekjes, lekkere hapjes, en nog zoveel mee! 

It's the best time of the year!! 

 

Het was me een trimester om niet snel te vergeten! Dat kwam dus niet alleen 

door het toevallige rode draad spel vol met eten, maar door jullie enthousiasme, 

jullie aanwezigheid elke week opnieuw en jullie lach op jullie gezicht! WE LOVE 

YOU GIRLS!!!  Dikke kussen van jullie leidsters die staan te popelen om een 

tweede trimester samen met jullie te beleven!! 
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TRIMESTERPLANNING JIM 

Datum Activiteit  Uur  

07/01  QUIZZZZZZ 

Eens zien of jullie in 2023 ook nog zo’n slimme koppies 

zijn  

 14u-16u 

14/01 IKEA meets KSA Sint-Jan 

Förlåt tjejer, med bara 1 ledare med körkort och 13 

medlemmar, en resa till IKEA kommer inte att fungera 

som du ville. Vi tar ikea till KSA. 

16u-18u 

21/01  

 

Dropping !! 

Spannend!!! We gaan eens kijken hoe goed jullie de 

weg kennen  

16u-18u  

28/01 

 

DIY 

Kennen jullie 5-minute crafts? Wel wij gaan eens 

uittesten of dat allemaal wel echt werkt 

18u-20u  

04/02 

 

Vriendjesdag 

Jullie enige taak is een vriendin meenemen 

16u tot 18u  

11/02  Knutselen Carnaval  

Wij willen volgende week shinen en daarvoor hebben 

we dus een goede outfit nodig!  

18u tot 20u  

18/02 

 

Carnaval!!!  

Alaaf alaaf!! Wij wandelen weer mee in de kinderstoet!!  

 

25/02  MOVIE TIME 16u-18u 
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Nee we gaan niet weer een film kijken! Jullie gaan er 

zelf eentje mogen maken ;)  

04/03 Jimdoop! 

Het wordt tijd dat we jullie tot echte jimmers dopen! 

Doe kleren aan die vies mogen worden !! 

16u-18u 

 

11/03  Money Money Money  

We hebben vorig trimester al eens verkocht en dat 

hebben jullie echt goed gedaan, maar we zijn met veel 

leden en het leven is duur. Dus we gaan vandaag nog 

eens verkopen. Zo kunnen we op een leuke uitstap en 

wat overhouden voor kamp  

14u - 16u  

18/03  Met de trein naar…  

We gaan op stap. Naar waar is nog een verrassing!  

uren volgen  

Jullie zitten nog steeds opgescheept met ons! 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 
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VERSLAG SIM 

The Fourteen Simmer Saturdays of KSA 

 

Ja, Tyara en Britt voelden hun een beetje muzikaal en in de kerstsfeer en 

besloten een prachtig kerstliedje voor de Simmers te schrijven. Gebaseerd op 

het klassieke lied “Twelve Days of Christmas”. Stay tuned voor de volle Cd 

“Merrie kristmus taimes” binnenkort in every nachtwinkel near you!!!! 

 

On the first zaterdag van KSA, maakten de Simmers mee: "Wij zijn Britt en 

Tyara en wij zijn je nieuwe leidsters voor dit jaar!!!" 

 

On the second zaterdag van KSA, maakten de Simmers mee: "er was eens een 

Facebook mama, een #sponsor influencer en een Kindje van de Week op 

Tongeren kermis" 

 

On the third zaterdag van KSA, maakten de Simmers mee: "Croissant! 

Croissant? Crrroisaaant. CROISSANT?! KUKELEKUUU😊😊🥺🥺🧟🧟🧟🧟🧟🧟" 
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On the fourth zaterdag van KSA, maakten de Simmers mee: **insert geluiden 

van kakelende Jimmers langs zeer stille Simmers die vredevol hun kleertjes 

upcyclen** 

 

On the fifth zaterdag van KSA, maakten de Simmers mee: "Dag mevrouw! Zou 

u misschien een snoepzakje willen ko..." **wordt genegeerd** "Oké toch 

bedankt!" 

 

On the sixth zaterdag van KSA, maakten de Simmers mee: "Uhhh hey!! Gij 

stond wel op mijn straat he!! Betalen!" "Te laat hehehe!!" “BRITT! Stop met die 

pindanootjes overal in te steken!” 

 

On the seventh zaterdag van KSA, maakten de Simmers mee: **insert hele 

harde regen geluiden ** 

 

On the eight zaterdag van KSA, maakten de Simmers mee: Kaat terwijl 

iedereen in stilte bakt: "WAAR IS DE SUIKER???" 

 

On the ninth zaterdag van KSA, maakten de Simmers mee: “BOEEE! 

AAAAARGH!!” 

 

On the tenth zaterdag van KSA, maakten de Simmers mee: "OH MY GOD, ik 

denk dat Sinterklaas uit het stadhuis gaat komen!!" 

 

On eleventh zaterdag van KSA, maakten de Simmers mee: "Oke wie denken we 

dat TopModel van het jaar moet worden? Stemmen we op Candy of op Lexy?" 

 

On the twelfth zaterdag van KSA, maakten de Simmers mee: "uhh hoe bereken 

ik de fysica van dit golfballetje en deze helling??" "Niet." 
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On the thirteenth zaterdag van KSA, maakten de Simmers mee: "Welke muziek 

luisteren jullie zowat?" Insert krekelgeluiden (behalve Paulien hihi) 

 

On the fourteenth zaterdag van KSA, maakten de Simmers mee: **insert zeer 

intens en luid gelach van twee Japanse kindjes** 

 

 

 

Mooi toch??? Tuurlijk krijgen onze lieve Simmers elk een shoutout op onze cd en 

een gratis cd als cadeautje, dat verdienen ze!! (...tis natuurlijk een grapje er komt 

geen echte cd hihihi) 

 

FIJNE FEESTEN, GELUKKIG NIEUWJAAR EN WE ZIEN JULLIE SNEL SUPERGRAAG 

TERUG!!! 
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TRIMESTERPLANNING SIM 

Trimester twee is alweer aangebroken en oehhh ja dit word een 

leuke; zie hieeeeer de officiële tweede trimester planning van de 

simmers 2022-2023 

7 januari: wieupasejcertirena 

jaja de eerste act van het nieuwe jaar; we gaan dat maar eens goed vieren he 

;) 

14 januari: zqzzuiz 

eens testen hoe slim jullie nu echt zijn, kunnen jullie met de titel van slimste 

simmer gaan lopen 

21 januari: ptadessl 

oehhhh een klassieker! dit kunnen we toch niet laten he! 

28 januari: tjsu keroaak 

haal jullie beste dansmoves maar boven; en vergeet dat zangtalent ook maar 

niet! 

4 februari: eadsngevridj 

WHOEEE een vriendje meenemen naar de KSA 

11 februari: erdivebroneo msi cat 

hier moeten jullie zeker aanwezig zijn, want jullie maken jullie eigen activiteit 

vandaag ;) 

18 februari: nlrcaaav 

ALAAAF ALAAAF ALAAAAAAF!! 

25 februari: aevlnjtin 

Lieeeeefde hangt in de lucht hihiii 

4 maart: msi cat 

Misschien wel de belangrijkste activiteit van het jaar, jullie gaan jullie 

zelfgemaakte activiteit geven! aanwezig zijn is dus een MUST 

van 15u30 - 18u30 (halfuurtje voorbereiden en opruimen) 

11 maart: hte trGoe iheWrdaa of eoDn Slpe 

oehhhhh gaan jullie het wel durvennn 

11+12 maart: eet weekend. Hierop gaan we ook desserts verkopen! 

18 maart: esildpa 

de laatste echte act van dit trimester, het enige echte esildpa. dit willen jullie 

toch niet missen ;) 

11-14 april: JIPOEE 

JAAAAAAAAAA, WE GAAN OP JOEPIEEEEEEE! Wandelen, 

vriendschappen verbeteren, tochttechnieken oplossen EN lachen tot we niet 

meer kunnen, what can be better?! 
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VERSLAG PIEPERS 

Dag piepertjes, het eerste trimester zit er ondertussen al even op. Maar 

niet getreurd! Binnen een paar weken beginnen we al terug met de 

activiteiten. Bekijk ze al zeker eens in de planning. 

En om even terug te blikken op de laatste maanden: 

De activiteit “Men in Black”, was toch cool, niet? Jullie moesten “Agent S” 

helpen om ervoor te zorgen dat er geen aliens naar de aarde kwamen of 

als er al eentje was hem te stoppen. De gebruikte kledij was volgens ons 

wel het coolste van al, maar we denken dat er nog andere coole en leuke 

activiteiten waren zoals bv de Sinterklaas-activiteit (die stoute Max toch). 

Gelukkig hebben jullie en de andere kinderen hem laten beseffen, mits het 

spelen van natuurlijk goed bedachte spelletjes, dat je met stelen niets 

goed doet of krijgt. Wat vonden jullie zelf van de ouderactiviteit met alle 

computergames??? Die vonden wij zelf ook cool. We hadden er zoveel 

plezier in dat iedereen het leuk vond. 

Hopelijk is de rest van het jaar nog fijner! Hopelijk tot snel en geniet van 

jullie vakantie,  

Seppe, Corrado en Corbin 
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TRIMESTERPLANNING PIEPERS 

14 Januari: SOS!  

Mr. Guinness is plotseling slecht geworden, en heeft een onschuldige 

omstander gevangen genomen! Help ons de slechte bandieten uit te 

schakelen, en hun arme ziel te redden! 

21 Januari: Speurtocht 

We hebben de verblijfplaats van Mr. Guinness opgespoord, maar we 

moeten de kaart vinden met de precieze locatie erop. Help ons in 

Tongeren te zoeken naar de aanwijzingen voor de verborgen kaart! 

28 Januari: Natuurkunst 

Tijdens ons onderzoek hebben we een zeer goede vriend gevonden, 

die het wachtwoord heeft om het hol van Mr. Guinness binnen te 

gaan! Deze vriend wil er echter iets kunstzinnigs voor terug, en daar 

zullen we voor moeten werken! We gaan de natuur in om 

interessante voorwerpen te vinden om kunst mee te maken. 

4 Februari: Trainingdag 

Nu we het wachtwoord hebben om het geheime hol binnen te gaan, 

moeten we trainen en onze vaardigheden oefenen zodat we niet 

betrapt worden bij het infiltreren van de hol! We gaan vandaag 

verschillende soorten sporten doen, dus we verwachten dat jullie er 

helemaal klaar voor zijn! 

11 Februari: Knutselen voor Carnaval 

 Volgende week is carnaval, en we moeten ons voorbereiden! 

 Meer info over wat je zou moeten brengen komt nog. 

18 Februari: Carnaval-activiteit 

 PACMAN PARTYYYYYY!  

25 Februari: Puzzles puzzles PUZZLES!!! 

Vandaag is de dag dat we gaan infiltreren in het hol van Mr. 

Guinness! Wees klaar voor wat puzzelen en snel denken, want de 

plek zit vol verrassingen! 
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4 Maart: Wafelondernemers 

Het is eindelijk tijd om super lekkere wafels te verkopen. Laten we 

proberen er zoveel mogelijk te verkopen, zodat we het geld goed 

kunnen gebruiken! 

11 Maart: Mr. Guinness + Ambiorix? 

Na het doorzoeken van Guinness's geheime hol, was Mr. Guinness 

nergens te vinden! Alles wat we hebben is deze aanwijzing, die lijkt 

op een kaart? Het wijst naar Ambiorix?!?! 

18 Maart: ??? 

Een heel bijzondere dag vandaag. Zo bijzonder dat het geheim moet 

blijven! Hou je vast, want het wordt een hobbelige rit! 

Nummers van de leiders: 

Corbin: +32 476 01 09 40 

Corrado: +32 493 36 36 25 

Seppe: +32 468 43 91 16 
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VERSLAG JONGKNAPEN 

 

Het 1ste trimester is al weer zo snel voorbij. Ons jaar was goed begonnen met 

veel nieuwe en oude leden die er weer allemaal veel zin in hadden. We gaan 

eens een kijkje terugnemen naar wat we het 1ste trimester hebben gedaan. We 

zijn ons jaar begonnen in beukenberg waar we kennis hebben gemaakt met 

elkaar voor het begin van een geweldig jaar. Daarna was het een 

laddercompetitie om te zien wie uiteindelijk bovenop kon eindigen. We hebben 

een casino namiddag gehouden en veel poker faces gezien. Er zijn ook leuke 

spelletjes gespeeld in ons prachtig Tongeren. Met Halloween hebben we veel 

griezelige costuums gezien waarmee we veel snoep hebben verzameld. Op de 

motten hebben we gesport om te zien of er wel enige sportiviteit in de 

jongknapen zit. Naar onze verassing hebben we toch wel enige beweging gezien 

van iedereen. Om het jaar af te sluiten is de Sint ons een bezoekje komen 

brengen en een verdiend snakje snoep uit te delen. Dat was dan ons 1ste 

trimester en hopelijk zien we jullie allemaal terug in het nieuwe jaar. 

Groetjes van jullie beste Leiding Jannes, Randy, Charly en Seppe 
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TRIMESTERPLANNING JONGKNAPEN 

7 januari: Hunger games 

Hebben de Jongknapen het in zich om het voor zich zelf op te nemen en voor 

het laatst over te blijven. 

14 januari: Ultra mega super KSA wereldtoernooi 

Wie wordt de kampioen van dit jaars mega super kampioenschap. 

21 januari: Bootjes bouwen  

Wie kan het beste origineelste bootje maken dat ook effectief kan varen. 

28 januari: Kleine ballen activiteit 

Allerlei sporten worden gespeeld met een zo klein mogelijke bal. 

4 februari: Leiding VS leden 

Kunnen de leden de ervaren leiding verslaan in verschillende disciplines.  

11 februari: Costuums maken 

Onze verkleedkleren maken voor de carnavalstoet. 

18 februari: Carnaval stoet 

Tijd om onze prachtige costuums te showen aan iedereen met de carnaval stoet. 

25 februari: Party 

Tijd om los te gaan het beste feestje ooit te bouwen. 

4 maart: Bosswandeling met hond 

Een rustige wandeling door het bos met verschillende spelletjes erbij en 

misschien ook een leuke hond erbij. 

11 maart: Highland games: Kunnen de Jongknapen hun inner Schot bovenhalen 

en de Highlandgames verslaan. 

18 maart: Verkoop: Geld inzamelen voor de verrassingsactiviteit op het einde 

van het jaar. 
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VERSLAG KNAPEN 
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TRIMESTERPLANNING KNAPEN 

7 januari:  Sporten 

Na al die eetfestijnen tijdens de feestdagen is het dringend tijd om de boys 

terug in conditie te krijgen, daarom vliegen we het nieuwe trimester actief in 

door te sporten. Mike kan dit zeker gebruiken #MikeTamzak 

14 januari: Huts Drag Race 

Tijdens deze activiteit gaan we ons echt fabuleus amuseren, yesss queeennn!! 

Slayyyy 

21 januari: Casino royale  

Blackjack, poker, gokken op paardenkoers en vooral veel geld, we gaan de boys 

lekker verantwoordelijk omvormen tot volwaardige gokkers. 

28 januari: Kitchen Nightmares 

We gaan met de boys heerlijke gerechten koken waar zelfs Gordon Ramsey van 

zou kunnen smullen! Allez hopelijk zal het lekker zijn… 

4 februari: Vriendjesdag 

Breng al je vriendjes mee (denkbeeldige vriendjes tellen niet) want er staat een 

ongewoon geweldige activiteit klaar!  

11 februari: Knutselen voor carnaval 

We gaan ons voorbereiden om er het beste uit te zien tijdens de jeugdstoet!  

18 februari: Carnaval 

Alaaf! Alaaf! Tijd om onze supergeweldige kostuums te flexen! 

25 februari: Movie Night 

Tijd voor een supergezellige movie night waar we met z’n allen Breaking Bad 

kunnen kijken! 

4 maart: Verkopen 
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Coole verrassingsactiviteiten kosten geld, daarom dringend tijd om het nodige 

vreemd vermogen binnen te halen. #boekhouder 

11 maart: Eetdag 

Eten, eten, eten en eten. Ohja en ook activiteit natuurlijk. 

18 maart: Cluedo  

Ik heb een gevoel dat er iemand vermoord gaat worden( gebruik dit aub niet 

tegen mij), godzijdank zijn de knapen echte detectives en zullen ze de dader 

vinden! 

25 maart: geen activiteit 

De leiders zijn door niemand minder dan Joe Biden en NASA gevraagd om naar 

mars te gaan om daar het eerste contact met gevaarlijke aliens te leggen en de 

wereld te redden door de infinity stones van hun te stelen. Geen activiteit 

dus☹☹ 
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VERSLAG JONGHERNIEUWERS 
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TRIMESTERPLANNING JONGHERNIEUWERS 

7 januari Nieuwjaarsreceptie 

New year new me, tijd voor een gezellig drankje hapje en babbeltje  

14 januari ruiltocht battle 

Het is een ruiltocht…..maar ook een battle 

21 januari totaal geen doop 

Zoals je ziet is het totaal geen doop 

28 januari dreamgirl the sequel  

Omdat onze vorige dreamgirl activiteit zo geslaagd was doen we er gewoon een 

op verder 

4 februari LAN-party 

Voor mensen die niet weten wat dat betekent dit is een game activiteit 

11 februari Valentijn ;) 

Kom zeker allemaal want het is tijd om de vlinders in onze buik wakker te maken 

18 februari fotoshoot  

Hier gaan we de meest absurde en grappige foto’s recreëren  

25 februari tijd voor een tijdcapsule  

Een tijdcapsule naar ons zelf maken die we pas over 10 jaar gaan openen :0 

4 maart bowlinggg 

Een zware bal met gaten rollen op een deel gek vormige kegeltjes  

11 maart girly tiktok Sleepover  

Omgggg dit word zooooooooo fijn xoxoxoxoxo 

18 maart  extra foute vrienden  

Hier gaan we je acteer skills een beeeeeetje testen  
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25 maart verrassings activiteit! 

Met het geld dat is ingezameld doen we hier een super toffe activiteit mee 

11-14 april Joepie 30 

Joepieeeee het is joepie. Super belangrijk dat Julie hier bij zijn dus hou het zeker 

vrij. Dit is een ervaring die je niet wilt missen  
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VERSLAG HERKIM 

Zo jongens, het eerste trimester is al achter de rug. Hopelijk zijn de examens 

goed gegaan en kunnen jullie genieten van de vakantie. BKV staat ook voor de 

deur, en ik kan jullie garanderen dat het een immens leerrijke ervaring gaat zijn, 

of je nu leider wordt of niet! 

Het trimester was in onze ogen al goed begonnen. De sfeer zat immens goed en 

we hebben het gevoel dat jullie toch al met wat meer plezier naar de activiteiten 

komen. We proberen jullie dus ook zoveel mogelijk te betrekken in de 

leidingsploeg, waar wij allebei hopen dat je op een dag bij zult zitten. Op 

startdag zijn we het jaar al begonnen in ere van de vorige Herkimleider Tiemen: 

eens helse kroegentocht waar we onze ideeën voor het jaar hebben besproken 

en een aantal gezelschapspelletjes hebben gespeeld. Daarna was de 

Kermisactiviteit een subliem gevolg voor het begin van het jaar, ook al kunnen 

wij de Kermis eigenlijk totaal niet uitstaan. 

Vervolgens was het tijd voor de Herkimdoop, waar we hebben gezien dat 

Thomas letterlijk nergens tegen kan, Maarten letterlijk alles kan opeten en Joey 

gewoon vrij raar is. Daarnaast hebben we gezien dat er diep van binnen toch 

een leider in jullie verscholen toen jullie leiding zijn geworden voor een dag, en 

Sjabrang en de ouderactiviteit lieten zien dat jullie oh zo graag naar algemene 

activiteiten komen 😉😉 . 

Foute vrienden was voor ons de grappigste activiteit tot nu toe, terwijl de 

spannende escape room ons heeft laten zien dat we dom as fuck zijn. 

Wij kijken alvast uit naar het volgende trimester en naar het vele plezier en 

gelach dat we nog gaan meemaken. Heel fijne feestdagen gewenst, en tot op/na 

Nieuwjaar! 

 

Dikke kus, 

Tanguy en Bompie xoxoxo 
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TRIMESTERPLANNING HERKIM 

07/01: Alfabetlunch  

Tijd om te koken, maar niet op een normale manier.  

14/01: Videospelletjes spelen 

GAMERS, RISE UP 

21/01: Tikkertje hihihihi 

Tijd om terug te gaan naar de tijd toen je 6 jaar was en als een klein kind zat rond te lopen. 

28/01: Verkopen 

Money makes the world go round, and also our activities ://// 

04/02: Vriendjesdag 

Net zoals elke activiteit kunnen jullie iemand meenemen om eens te komen proberen. Bij 

deze activiteit wordt er nu net iets meer op benadrukt. Probeer dus iemand mee te nemen, of 

die nu wilt of niet.  

11/02: Film 

Na een hele nacht helpen op Project gaan we kiezen voor een rustige activiteit. We gaan een 

film kijken. De uren zullen laat zijn zodat iedereen goed kan uitslapen.  

18/02: Carnaval 

Het is weer deze tijd van het jaar. Luisteren naar 5 te luide liedjes tegelijkertijd terwijl je kijkt 

naar zatte, verkleden mensen en bekogeld wordt door harde snoepjes of duizenden ronde 

papiertjes in uw kleren krijgen. Het blijft daar maanden zitten. Waarom is dit een ding? Maar 

ja, kom verkleedt! 

25/02: Valentijn Hangover activiteit 

Love is in the air, maar we zijn 11 dagen te laat omdat ik echt strijk ben gegaan, jooooooooo 

04/03: Herkim wordt leiding 

Leiding wordt niet Herkim en spioneert op leden 

11/03: Eetweekend 

Het is een normale activiteit. Alleen is het zaterdagavond en zondagnamiddag eetdag, dus 

laat zeker iets weten aan jullie ouders. Jullie gaan ook verkopen voor het ledenweekend, dus 

het zou fijn zijn als jullie minstens één dag kunnen helpen. 
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18/03: Joepie preparation  

Binnen een kleine maand is het Joepie, toevallig ook de eerste Joepie van Tanguy. Hij moet 

het wandelen nog wat in de benen krijgen dus we gaan maar eens op oefening! 

25/03: MARIO KARTEN 

IK WIL BOWLEN KARTEN!!!!!!!!! 

24-26/03: Leidingsweekend 

Jullie eerste leidingsweekend. Een weekend waarin jullie zich onder de leidingsploeg gaan 

begeven en zien wat er zo speciaal is aan deze ploeg. Succes ermee en niet te zoat! 

11-14/04: Joepie 

Een vierdaagse wandeltocht naar stad X. Jullie eerste echte Joepie. Ik hoop dat jullie 

wandelschoenen al ingelopen zijn en dat jullie trekkersrugzak (hihi trekken) goed ingepakt is.  
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