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Woordje vooraf 

 

Lieve leden en ouders 

We kijken verheugd terug op een voorbijgevlogen 2018 waar spel 

en plezier centraal stonden. Samen met onze leden hebben we er 

een onvergetelijk jaar van gemaakt. Heel veel nieuwe gezichtjes 

kozen dit jaar voor KSA en dat doet ons enorm plezier! We kijken 

alvast uit naar de leuke momenten die we nog samen gaan 

beleven. 

Jammer genoeg komt ook aan dit jaar weer een einde, maar niet 

getreurd want 2019 staat alvast te lonken. Wij staan alvast te 

popelen om met jullie het nieuwe jaar stevig in te zetten met 

activiteiten, weekenden, kamp, … 

Wij wensen jullie allemaal fijne feestdag en een gelukkig nieuw 

jaar toe vol KSA!    
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Activiteitenkalender 

 

Zondag 27 januari  

Zondag  10 februari  

Zondag  24 februari - Vriendjesdag 

  Maandag 4 maart – Carnaval Rekem 

Zondag  10maart  

Zondag  24 maart  

Zondag  7 april  

Zondag  14 april  

 Vr 26-zo 28 april – -12 weekend + Knimmerweekend 

Zondag 12 mei 

 Zondag 19 mei - steakdag 

Zondag 26 mei 

Zondag 9 juni  

Zondag 30 juni – eindactiviteit 

12-20 juli – kamp   
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Kerstfeestjes 

 

 

Leeuwkes  22 december 16u-19u 

Pagadders  22 december 16u-19u 

Rojo’s  29 december 18.30u-21u 

Knimmers  21 december 19u-22u 

Sjo’ers  21 december 19u-22u 

  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqgtOIx_PXAhWlOsAKHczXCRQQjRwIBw&url=http://www.variafm.nl/&psig=AOvVaw12d8fNaHd1GZthYJKB-PMe&ust=1512586785105335
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Terugblik najaar 2018 

 

Noxis 2018 

Dit jaar organiseerde we alweer de 7e editie van onze fuif Noxis. 

De nieuwigheid van dit jaar was de uitbreiding van de capaciteit 

van 1200 naar 1500 bezoekers. Een week op voorhand waren alle 

tickets al de deur uit! Samen met de leidingsploeg, ouders en 

andere vrijwilligers slaagden we er ook dit jaar weer in om alle 

feestvierders de avond van hun leven te bezorgen. Ondertussen is 

Noxis een vaste waarde geworden voor de jeugd in Lanaken en 

omstreken. We kijken er al naar uit om volgend jaar weer uit te 

pakken met een nieuwe editie!   

Check de aftermovie op Youtube: Youtube-link Aftermovie  

https://www.youtube.com/watch?v=dxyib8WgOGQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3msTAIbXL7geqGQRJrelBlufCcuAIMuL06k_tjP0qZgtmBdKghR4yjq2A
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Startdag  

De startdag werd ingeleid met een filmpje waarin de Galliërs de 

hulp van alle kinderen vroegen om te strijden tegen de Romeinen. 

De dag begon met een toneeltje, waarna alle 82 kinderen 

spelletjes konden volbrengen om de nodige ingrediënten te 

verzamelen voor de toverdrank die de Galliërs sterk genoeg zou 

maken om de Romeinen met gemak te verslaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halloween -12  

In de kelder van KSA was een monster losgebroken die leider 

Maxim de stuipen op het lijf jaagde. Om Maxim te redden 

moesten de leden voorwerpen verzamelen in het dorp. Dit deden 

ze door spelletjes te spelen. Zo moesten ze elkaar mummificeren, 

spooklolly’s zoeken, geestige bowling spelen,.. 

Na verschillende spelletjes konden ze Maxim 

terug uit de krochten van de kelder halen met 

een magische spreuk. Op het einde genoten de 

leden van heerlijke,zelfgemaakte 

pompoensoep. 
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Halloween +12 

De +12 werd bij aankomst geblinddoekt en in twee groepen 

verdeeld. De eerste groep werd opgesloten in de verlaten 

tandartspraktijk en de tweede groep werd gedropt in de oude 

poppenkamer. De deur ging op slot en ze kregen de opdracht om 

te ontsnappen uit de angstaanjagende kamers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinterklaas is bij ons op bezoek geweest!  

Vorige activiteit brachten alle leden één schoen mee. Deze 

mochten ze in de gang neerzetten, zodat sinterklaas deze kon 

vullen op zijn verjaardag. Op 6 december kwam de Sint langs 

samen met zijn pieten om alle schoentjes te vullen met een 

goedgevulde snoepzak. Hij schreef in een brief dat alle leden en 

de leiding dit jaar braaf waren geweest. Naast snoep bracht hij 

ook een groot pakket met spelmateriaal die de leiding kan gaan 

gebruiken tijdens de activiteiten. 
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Evenementen  

Nieuwjaarsdrink en 80-jarig jubileum 

Dit jaar zal onze jeugdbeweging zijn 80-jarig bestaan vieren! 

Wij nodigen daarom alle leden, ouders, oud-leden, oud-leiding & 

sympathisanten uit om samen met ons 2019 in te zetten. Wij zullen 

ons binnenplein en lokalen omtoveren tot een winterbar en 

trakteren jullie allemaal op een drankje. We steken het vuur aan 

en zullen jullie daarnaast ook nog kunnen verwennen met warme 

chocomelk, jenevers, soep, souvlakis,… tegen democratische 

prijzen. Dit alles om met een warm gevoel het nieuwe jaar in te 

gaan. Jullie krijgen ook de kans om een praatje te slaan met de 

leiding. Hopelijk zijn jullie allemaal van de partij!  

 

Knimmerweekend (12-14 jaar) 

De leiding van de Knimmers organiseert dit jaar een weekend voor 

de Knimmer-leden. In dit weekend zullen vriendschap en leuke 

momenten centraal staan. Meer info wordt jullie nog meegedeeld 

door de leiding, maar houd alvast volgende datum vrij in jullie 

agenda: 26-28 april 
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-12 ledenweekend 

We willen jullie alvast warm maken voor het -12 weekend! 

Iedereen staat te trappelen om op kamp te gaan, maar u twijfelt 

of uw kind er wel klaar voor is om een week op kamp te gaan 

zonder mama of papa? Dan is dit de perfecte gelegenheid om 

uw kind te laten wennen aan kamp tijdens een 2-daagse. Tijdens 

het -12 weekend dompelen we de kinderen onder in een echte 

kampsfeer en leren we onze leden hoe het eraan toegaat op een 

minikamp, niet ver van mama en papa vandaan. 

Het weekend zal doorgaan van 26 tot 28 april 2019 

 

Knavo (Knimmers) 

De Knimmers zullen samen met hun leiding op Knavo weekend 

gaan. Knavo staat voor Knimmer-avontuur en een avontuur zal 

het zeker worden. Samen met alle jeugdbewegingen van Limburg 

zullen zij tochttechnieken oplossen, spellen spelen, leren om als 

team sterker te staan,… dit zal gebeuren in het weekend van 10 

tot 12 mei 2019 
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Joepie (Sjo’ers)  

Om de twee jaar wordt deze vierdaagse staptocht op zoek naar 

stad X georganiseerd voor de 14-16 jarige KSA’ers uit het hele 

Vlaamse land. We vertrekken met de trein naar een onbekende 

bestemming en vanaf daar ga je te voet verder. Aan de hand 

van tochttechnieken, spelletjes,… kom je telkens een stapje 

dichter bij de eindbestemming. Daar wacht een slotspektakel 

samen met de andere 3000 deelnemers. Over de eindmeet 

komen is echt KICKEN! 

Maar laat ons evenmin die heerlijke verwenbeurten in de 

slaapdorpen vergeten, de paaseitjes als ontbijt van onze nieuwe 

“mama”, het niet meer bijkomen van de zoveelste lachbui, het 

zonnetje op je smoel, de prachtige uitzichten en die welverdiende 

voldoening eens je in stad X bent aangekomen… 

Van 16 tot 19 april 2019 zullen de sjo’ers deze uitdaging aangaan. 

Meer info volgt!  
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Steakdag (zondag 19 mei) 

 

Ben jij een echte Bourgondiër? Dan lust jij zeker en vast een 

heerlijke steak of videe. We serveren ook lekkere kindermenu en 

vegetarische burgers. Er wordt verwacht van de leden dat ook zij 

hun steentje bijdragen door steakkaarten aan vrienden, familie ... 

te verkopen zodat het een geweldig eetfestijn wordt. De 

opbrengst wordt gebruikt om onze werking betaalbaar te houden 

voor iedereen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wil jij altijd op de hoogte blijven van onze KSA? Volg 

dan zeker onze facebookpagina of neem zeker een 

kijkje op onze website: www.ksarekem.be 

  

http://www.ksarekem.be/
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFqOiWzPPXAhXMKsAKHW_bAx0QjRwIBw&url=http://www.klusbedrijfmva.nl/nieuws/&psig=AOvVaw0WZssuqb-YYuRs-BqRIY65&ust=1512588162388263
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Contact 

 

Adres 

Pater Verboislaan (zonder nummer) 

3621 Rekem 

Site 

Wij krijgen nog vaak de vraag of er “activiteit is zondag?” 

U kan dit altijd nakijken op de site, hier vindt u ook het 

kriebelkrantje terug. 

www.ksarekem.be 

E-mailadres 

Als u vragen of opmerkingen heeft kan u ons altijd een mailtje 

sturen op volgend e-mailadres 

info@ksarekem.be 

Facebook 

Hier worden de vragen het snelst beantwoord en kan je ook altijd 

foto's en informatie terugvinden: 

https://www.facebook.com/ksarekem/ 

file:///C:/Users/aaron/Desktop/KSA/KSA%20werkjaar%202017-2018/Kriebelkrantjes/Kriebelkrantje%20Kerst%202017%20en%20voorjaar%202018/www.ksarekem.be
mailto:info@ksarekem.be
https://www.facebook.com/ksarekem/
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQ9rLzvvPXAhXiDsAKHecjCBcQjRwIBw&url=http://spiderman.wikia.com/wiki/File:Santa-hat-icon.png&psig=AOvVaw2UIFTbC49y7Un8VfHjz6Ug&ust=1512584526443915
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Informatie leiding 

Hieronder vindt u een overzicht van de leiding per groep. Er is 

telkens één groepsverantwoordelijke die u kan contacteren als u 

vragen heeft over uw kind. 

-12 

Leeuwkes (5-8 jarigen) 

Aaron Förster           0498/ 71 69 24   

Fenne Gerets 

Nienke De Groot 

Maxim Goven  

Pagadders (8-10 jarigen) 

Stijn Buset                                       0470/ 06 27 80    

Sofie Dupont          

Lowiek Meyers 

Chris Smeets 

 Glenn Honof       

Rojo’s (10-12 jarigen) 

Michael Stouten              0477/ 22 31 34 

Kobe Dupont 

Claudio Pinna 

Rune Indestege 
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Knimmers (12-14 jarigen) 

Katrien Opsteyn*                0494/ 58 07 95 

Koenraad Cops           

Kim Roumans           

Sjo’ers (14-16 jarigen) 

Saskia Jacobs                0499/ 28 51 78           

Brecht Slootmaekers    

Stef Bellaert                

 


