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Woordje vooraf  
 

Beste ouder, 

Liefste KSA’er, 

Wij hopen dat jullie hebben genoten van een superleuke vakantie vol spel, 

plezier, vriendschappen en kampen! Behalve dat, hopen we ook dat jullie een 

goede start hebben gemaakt op school en met veel plezier weer naar KSA 

komen, want KSA Rekem gaat jouw schooljaar beter maken!  

Wij, de leiding, hebben er alvast enorm veel zin in om samen met onze leden 

van dit KSA-jaar een topjaar te maken! Dit jaar is het jaarthema “Tien op 

Team!”. In KSA werken we samen, helpen we elkaar, rekenen we op elkaar en 

vinden we steun bij elkaar. We zijn één team. Vergeet je daarom dan ook niet 

in te schrijven voor een jaar vol KSA, zodat we samen een deel van het team 

uitmaken! 

Wij kijken met een lachend gezicht terug op ons kamp In Baal. Het was in één 

woord: Geweldig! Wij zijn trots dat we leiding mogen zijn van zulke fijne kinderen 

die het voor ons keer op keer de moeite waard maken!   

Super groetjes, 

De leiding 
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Wie zijn we? 
 

KSA is één van de drie grootste jeugdbewegingen in Vlaanderen. De 

afkorting “KSA” staat voor “Katholieke Studenten in Actie”. KSA Rekem 

heeft al een geschiedenis van 80 jaar achter de rug. Terwijl we vroeger 

nog een jeugdbeweging waren met jongens en meisjes apart, zijn we 

tegenwoordig één grote groep. 

Ons doel is om alle kinderen op een spelende manier samen te 

brengen en een geweldige namiddag te laten beleven.  

Om de 2 weken, steken wij voor onze leden een leuke activiteit ineen. 

Deze activiteiten beginnen telkens om 13:30u en eindigen om 16:30u.  
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Inschrijvingen 

 
Inschrijven om bij onze KSA te horen kan via overschrijving. 

Het is heel belangrijk dat uw kind is ingeschreven, aangezien 

hij/zij anders niet verzekerd is. 

Inschrijven kan in 2 stappen: 

 
Stap 1: 

 Gegevens 

De eerste stap is dat u de gegevens van uw kind ONLINE invult. 

Het inschrijvingsformulier vindt u op onze site: 

www.ksarekem.be/inschrijving 

Deze gegevens hebben wij nodig om uw kind te verzekeren en om u te 

kunnen bereiken met de nodige info. 

Stap 2:  

 Overschrijving 

Het inschrijvingsgeld bedraagt: 

- €50 voor het eerste kind, 

- €45 voor het tweede kind,  

- €40 voor de volgende kinderen 

Ons rekeningnummer: BE65 8601 1791 4996. 

U kunt het lidgeld hierop storten met als 

mededeling: 

 

 

Wij vragen u in te schrijven voor 13 oktober!  

Lidgeld + naam van uw kind 

 

 

http://www.ksarekem.be/inschrijving
tel:8601%201791%204996
tel:8601%201791%204996
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KSA uniform 
 

 Hemden 
 

Bij onze KSA dragen alle leden 

donkerblauwe hemden. 

De hemden horen bij het KSA-uniform en 

zijn dus "verplicht" 

We vragen om elke activiteit je hemd van 

KSA aan te doen. 

 

Heb je nog geen hemd? Dat is geen 

probleem! Je kan er één passen en 

bestellen bij je leiding. 

De hemden kosten €25 en we vragen ze te betalen via overschrijving 

met mededeling: 

 

 

Ons rekeningnummer: BE65 8601 1791 4996. 

 T-shirt 
 

Het T-shirt is niet verplicht, maar is natuurlijk wel leuk om te dragen 

tijdens de zonnige activiteiten. 

Deze kosten €10. 

Betaling hemd + naam van uw kind 

tel:8601%201791%204996
tel:8601%201791%204996
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Groepsverdeling 

 

 Leeuwkes (6-8 jaar) 
 

 

  
Claudio Pinna 

18 jaar 

2e jaar leiding 

0484/ 16 19 92 

 

Glenn Honof 

19 jaar 

2e jaar leiding 

Chris Smeets 

18 jaar 

2e jaar leiding 
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 Pagadders (8-10 jaar)  
  

Kobe Dupont 

18 jaar 

2e jaar leiding 

0468/19 49 93 

Rune Indestege   

18 jaar 

2e jaar leiding 
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 Pagadders (8-10 jaar)  

 

 

Fenne Gerets 

18 jaar 

2e jaar leiding 

 

Nienke de Groot 

18 jaar 

2e jaar leiding 
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 Rojo’s (10-12 jaar)  

 

  

Katrien Opsteyn 

24 jaar 

9e jaar leiding 

0494/58 07 95  

 

Kim Roumans 

21 jaar 

5e jaar leiding 
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 Rojo’s (10-12 jaar)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lowiek Meyers 

18 jaar 

2e jaar leiding 

Maxim Goven 

18 jaar 

2e jaar leiding 
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 Knimmers (12-14 jaar)  

Michael Stouten 

20 jaar 

4e jaar leiding 

0477/22 31 34 

 

Stef Bellaert 

20 jaar 

4e jaar leiding 
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 Sjo’ers (14-16 jaar)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Aaron Förster 

22 jaar 

7e jaar leiding 

0498/71 69 24  

 

Koenraad Cops 

26 jaar 

11e jaar leiding 

Stijn Buset 

21 jaar 

5e jaar leiding 
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 +16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Saskia Jacobs 

21 jaar 

5e jaar leiding 

0499/ 28 51 78 
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Afscheid van leiding 
Afgelopen kamp hebben we jammer genoeg afscheid genomen van 

twee geweldige leiding. 

Na vele jaren als lid en leiding hebben ze toch de moeilijke beslissing 

genomen te stoppen met KSA. Sofie en Brecht zijn jaren bij ons geweest 

en het is natuurlijk een vreemd gevoel om afscheid te nemen. Van 

Sofie konden we altijd wat leren en met Brecht konden we altijd goed 

lachen. Beiden zijn ze noch uit het oog, noch uit het hart. Ze gaan ons 

blijven helpen, maar dan als sjelter. 
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Hoofdleiding 
 

Samen met Aaron en Katrien zal onze nieuwe hoofdleiding, Michael de 

taak van hoofdleiding uitoefenen. Voor al uw vragen kan u altijd 

terecht bij ons. 

-12:  Katrien Opsteyn – 0494/58 07 95 

+12: Michael Stouten – 0477/22 31 34 

        Aaron Förster - 0498/71 69 24 

of via mail: info@ksarekem.be 

Contact 
 

Adres 
Pater Verboislaan (zonder nummer) 

3621 Rekem 

Site 
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 

mailto:info@ksarekem.be
https://www.facebook.com/ksarekem/?fref=ts
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Evenementen  
Ook dit jaar organiseren wij weer tal van activiteiten voor een extra 

centje in de kas voor onze activiteiten nog leuker te maken. Het is 

natuurlijk altijd fijn als jullie ons zoveel mogelijk willen steunen. 

 Noxis - 28 september 
Op 28 september organiseren we ook de 8e editie van onze jaarlijkse 

fuif. Dat Noxis een groot succes is, is al gebleken want we zijn een paar 

jaar geleden verhuisd van het OC Kleinveld naar een tent bij de 

sporthal in Rekem. Zo konden we vorig jaar 1500 feestvierders de avond 

van hun leven bezorgen. 

 De fuif is 15+ (geboren in 2004 of vroeger) 

 VVK: 7 euro (voor tickets kan u online terecht of bij bepaalde 

sponsors) 

 

 Dag van de jeugdbeweging – 18 oktober 
Op deze dag staan alle jeugdbewegingen in België centraal. Op deze 

dag moet je dus in je uniform naar school gaan om te laten zien dat je 

een trotse KSA’er bent.  
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Activiteiten 
Hier vindt u een overzicht van de activiteiten die we houden op 

zondag. Zet deze zeker in jullie agenda zodat je je nooit kan vergissen 

of een activiteit mist. 

10 september (startdag) 

 

22 september 

- Zaterdag 28 september: Noxis 

13 oktober 

 

27 oktober 

- Woensdag 30 oktober: Halloween +12 

- Donderdag 31 oktober: Halloween -12 

10 november 

 

24 november 

 

8 december 

 

Kerstvakantie = Kerstfeestjes (worden nog aangekondigd)  
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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. 

Leeuwkes (5-8 jarigen)                                                                                                   

Claudio Pinna     0484/ 16 19 92  

Chris Smeets 

Glenn Honof 

 

Pagadders (8-10 jarigen)                                                                                                   

Kobe Dupont  0468/19 49 93 

Rune Indestege 

Fenne Gerets 

Nienke de Groot 

 

Rojo’s (10-12 jarigen)                                                                                                          

Kartien Opsteyn        0494/58 07 95 

Kim Roumans 

Lowiek Meyes 

Maxim Goven 

 

Knimmers (12-14 jarigen) 

 

Michael Stouten         0477/22 31 34 

Stef Bellaert 

 

Sjo’ers (14-16 jarigen) 

Aaron Förster   0498/71 69 24 

Koenraad Cops 

Stijn Buset 

    
+16  

Saskia Jacobs  0499/ 28 51 78           
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Varia 

Terugbetaling lidgeld door mutualiteit 
De meeste mutualiteiten betalen een deel van het lidgeld terug.  

Wat moet u daarvoor doen? 

- Surf naar de site van uw mutualiteit en zoek naar het 

aanvraagformulier voor terugbetaling inschrijvingsgeld (meestal 

te vinden bij vrije tijd) 

- Vul de gegevens van uw kind in.  

- Bezorg het formulier aan de leiding 

- Wij bezorgen het u ondertekend 

terug 

 

 
 

    Instagram 

Wij zitten met KSA Rekem ook op instagram. Als je 

“behind-the-scenes”-foto’s wilt zien of wilt volgen hoe het 

er bij ons aan toe gaat. Volg ons dan zeker! 

Plaats je zelf soms foto’s van je avonturen op KSA? 

Gebruik dan zeker de hashtags: #KSARekem en #KSAinbeeld 
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Kleurplaat 
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Sudoku 
Ben jij een échte denker? Dan is dit iets voor jou ;)  

 

 


