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Woordje vooraf  
 

Lieve leden en ouders 

Wij, de leiding van KSA Rekem, kijken verheugd terug op een jaar 

met veel blije herinneringen vol van spel en plezier! Samen met onze 

leden hebben we er een onvergetelijk 2022 van gemaakt en wij 

hopen dat we samen met jou leuke herinneringen kunnen blijven 

maken in 2023. Wij kijken er naar uit om samen met jullie 2023 stevig 

in te zetten met leuke activiteiten, weekenden, een schitterend 

kamp en zo veel meer! 

Wij wensen jullie allemaal fijne feestdagen en een gelukkig 

nieuwjaar vol KSA toe!  
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Kerstfeestjes 
 

  

Leeuwkes 

28 december 2022 

16u-19u 

Pagadders 

3 januari 2023 

18u-21u 

Rojo’s 

27 december 2022 

17u-20u 

Knimmers 

22 december 2022 

19u-22u 

Sjo’ers 

29 december 2022 

19u-22u 
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Activiteitenkalender 
Na een welverdiende kerstvakantie staat het 2de semester ook voor 

de deur!  

8 januari  

22 januari 

19 februari  

5 maart – Vriendjesdag   

19 maart  

16 april 

19 april – Buitenspeeldag   

30 april – Leidingswissel  

14 mei 

28 mei  

25 juni – Eindactiviteit 
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Terugblik najaar 2022 

Startdag 

Dit jaar gingen onze leden mystery man John helpen met het 

verslaan van de Apenkoning samen met 3 avonturiers, Kaat, Rita en 

George. Door spelletjes te spelen kregen ze telkens een stukje van 

een spreuk die ze allemaal samen tegen de apenkoning moesten 

roepen om hem te verslaan. Na spelletjes zoals bananentros, 

leeuwenjacht en een intensief parcours waren de leden in staat om 

de spreuk te ontcijferen en de apenkoning te verslaan! 
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Noxis 

Na twee lange jaren konden we afgelopen september, eindelijk 

onze 9e editie van Noxis, onze jaarlijkse fuif, weer laten doorgaan. 

Net zoals onze 8e editie, werkten we dit jaar opnieuw met een online 

ticketverkoop. De frietkar was ook weer van de partij, en hiernaast 

bakte onze lieve kookmoeder, Martine, dit jaar overheerlijke 

souvlaki’s. 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. Het was weer een fantastische editie, 

met top dj’s zoals Michael Amani en DJ Yolotanker. Maar, ook onze 

lokale dj’s, Luc Leinders en DJ Gijze maakte er een geweldig feest 

van. We kijken er alvast naar uit om uit te pakken voor onze 10e 

editie!  

Check de aftermovie op Youtube: Noxis 2022 - Official aftermovie 

https://youtu.be/LjTvPa4jtFE  

 

 

 

 

  

https://youtu.be/LjTvPa4jtFE
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Halloween -12 

De -12 hielp dit jaar Graaf Reckheim om de 

ontsnapte spoken uit zijn kerker terug te 

vangen! Graaf Reckheim was in het bezit van 

een Megaginator, met deze machine kan hij 

alles wat klein is, vergroten. Hier was een 

spook door gekropen, en het grote spook 

moesten de leden zien te vangen. Ze speelde 

TikTakBoe, en liepen de spoken ziekte op als ze niet uit keken. Maar, 

niet alleen waren er spoken ontsnapt, ook was Reckheim bezeten 

door onrustige geesten.. Beesten hadden al hun graven open 

gemaakt, en alle botten van de geesten lagen verspreid door het 

gehele grasveld. Het werd pas weer griezelig gezellig als alle geesten 

terug konden gaan slapen, door al hun botten weer netjes bij het 

juiste graf te leggen. Als alle spoken weer gevangen waren en in de 

spoken kerker zaten, stond er lekker pompoensoep op hen te 

wachten. Na al hun harde werk hadden ze dat zeker verdient!  

Halloween +12 

De +12 heeft dit jaar kunnen griezelen bij de 

Oude Weert. Hierbij moesten ze het object 

van de griezelige legende bemachtigen. 

Maar dat was niet makkelijk want de leiding 

bewaakten deze objecten en bemoeilijkten 

hun tocht door hen te verschrikken in het 

donkere veld.  

Na deze superenge opdracht kregen de leden warme chocomelk 

en een stuk cake en zaten ze samen rond het gezellige kampvuur 

om te vertellen over hun belevenissen… 
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Sinterklaas is bij ons op bezoek geweest!! 
Sinterklaas is samen met zijn Piet weer op bezoek gekomen bij ons op 

KSA! Ze kwamen ons vertellen of onze leden (en leiding) wel braaf 

zijn geweest dit jaar! Gelukkig zei Sinterklaas dat KSA Rekem geen 

enkel stout lid heeft en daar mogen we heel trots op zijn! 

 

Sinterklaasontbijt 
Dit jaar was de derde editie van ons sinterklaasontbijt en wat was het 

een succes. We doen deze ontbijten om zo geld in te zamelen voor 

ons jaarlijks kamp en andere benodigdheden voor onze leden! We 

willen jullie daarom ook ontzettend hard bedanken om ons te 

steunen want zonder jullie was dit niet mogelijk geweest! Wij vonden 

het geweldig om dit te organiseren en we hopen dat het jullie net zo 

gesmaakt heeft als ons! 
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Evenementen 
 

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. Zij zullen 100 kilometer afleggen in vier dagen. 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 niet vergeten, 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 11 tot 14 april 2023 zullen de sjo’ers deze uitdaging aangaan! 

Meer info volgt! 

 

 

 

 

 

 

 

Buitenspeeldag  
Ook dit jaar kan jij bij ons komen buiten spelen met al je vrienden en 

vriendinnen! Onze buitenspeeldag gaat door op woensdag 19 april 

van 14u – 17u aan onze KSA lokalen. 

Zet voor een keer die tablet, GSM  en TV aan de kant en maak 

plaats voor een super cool springkasteel, circusmateriaal of laat je 

schminken in jouw favoriete superheld, en dat allemaal GRATIS!  

 

Kom samen met ons buiten spelen en maak een dag mee om nooit 

te vergeten!  
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KNAVO (knimmers) 
De knimmers zullen samen met hun leiding op 

Knavo weekend gaan. Knavo staat voor een 

knimmer-avontuur! Samen met alle 

jeugdbewegingen van Limburg zullen zij 

tochttechnieken oplossen, hun eigen potje 

koken, zelf tenten leren recht zetten, 

kabelbanen en hoogteparcours,…  

Dit grote avontuur zal doorgaan van 5 tot 7 

mei 2023! Meer info volgt! 

-12 weekend  
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 21 tot 23 april 2023. 

Steakdag 
Op zondag 21 mei 2023 zal onze steakdag plaatsvinden. Heb jij ook 

graag een lekkere steak met frietjes? Of verkies je liever stoofvlees of 

een koninginnenhapje? Kom dan zeker een lekker hapje eten en zo 

zorg jij er ook voor dat we leuke dingen kunnen doen op kamp met 

de opbrengst hiervan! Hoe meer gevulde maagjes op de steakdag, 

des te meer toffe dingen wij voor jou in petto kunnen hebben!  
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Kamp 
 

Elk jaar organiseren wij ook een kamp voor al onze leden. Omdat het 

ons grootste evenement is, is de leiding hier dan ook al super 

enthousiast mee bezig geweest en hopen wij ook dat zo veel 

mogelijk leden mee met ons op kamp komen. Daarom wouden wij 

al één klein detail verklappen. Ons kamp gaat door van woensdag 

12 tot donderdag 20 juli 2023 en voor onze jongste leden, de 

leeuwkes, is het half kamp van zondag 16 tot donderdag 20 juli 2023. 

Meer info gaat komen in het kampkriebelkrantje, maar dan kunnen 

jullie de leukste week van het jaar al op de kalender schrijven! ☺ 
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Contact 

Adres 
Pater Verboislaan (zonder nummer) 

3621 Rekem 

Site 
Bent u vergeten of zondag activiteit is? Dit kunt u nakijken op de site, 

hier is ook het kriebelkrantje terug te vinden. 

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: 

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

Foto’s: https://www.facebook.com/groups/ksarekemfotos 

Ook hebben we een groep voor communicatie: 

https://www.facebook.com/groups/ksarekemcommunicatie 

  

mailto:info@ksarekem.be
https://www.facebook.com/ksarekem/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/ksarekemfotos
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Informatie leiding 

-12 
Leeuwkes (5 tot 8-jarigen)  
Stijn Buset   0470/06 27 80 

Amy Notermans 

Luc Smeets 

Janelle Gidding 

Frauke Paulussen 

Lou Verhey 

Pagadders (8 tot 10-jarigen) 

Michael Stouten   0477/22 31 34 

Liesje Claeys 

Jelena Beynens 

Joa Eliëns 

Tibo Brepoels 

Rojo’s (10 tot 12-jarigen)  

Kim Roumans    0497/48 52 93 

Kiara Janssen 

Lars Smeets  

Maarten Goyen 

Fleur Machtelinckx 

+12 
Knimmers (12 tot 14-jarigen)  
Stef Bellaert    0494/30 12 26 

Nienke de Groot  

Maxim Goven 

Sjo’ers (14 tot 16-jarigen)  

Saskia Jacobs    0484/16 19 92  

Kobe Dupont  

Chris Smeets 

Claudio Pinna 

+16  

Lowiek Meyers   0477/94 58 48 
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Varia 
 

Uitpas 
 

Wij doen mee aan de UiTPAS! Met een UiTPAS spaar je punten als je 

deelneemt aan UiTPASactiviteiten. Voor elke activiteit ontvang je 1 

punt door je UiTPASkaart of -app te laten scannen door ons. De 

verzamelde punten kan je inruilen in voordelen. 

Kansarme mensen krijgen met hun UiTPAS speciale kortingen. Dit 

geldt enkel in de UiTPAS-regio waar je woont. Of je recht hebt op 

zo’n kaart, wordt lokaal bepaald door de aangesloten UiTPAS-regio. 

Een UiTPAS kan je kopen op 

verschillende locaties in onze 

gemeente. Een overzicht 

hiervan is te vinden op de site 

van UiTPAS zelf. 

Heb je een UiTPASnummer, stuur dit dan door naar 

info@ksarekem.be om recht te hebben op de punten en/of het 

kansentarief. 

Instagram 
 

KSA Rekem zit ook op Instagram. Ben je benieuwd naar hoe het er bij 

ons aan toe gaat of wil je de leukste “behind-the-scenes”-foto’s 

zien? Volg ons, @ksarekem, dan zeker! 

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

Gebruik dan zeker de hashtags: #KSARekem en 

#KSAinbeeld 

  

mailto:info@ksarekem.be
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TikTok 
 

Wij zijn ook te zien op TikTok! Benieuwd naar wat de 

leiding allemaal doet? Of een herinnering aan die 

leuke activiteit herbekijken? Dit kan teruggevonden 

worden op ons TikTok-account: ksarekem. 

 

Trooper 
 

Lekker online shoppen en gratis onze KSA financieel steunen? Ja, dat 

kan!  

U gaat naar de site van Trooper en geeft aan dat u KSA Rekem wilt 

steunen. U kunt uw favoriete winkels bezoeken en alles halen wat u 

nodig heeft. Bij het betalen zal er niks extra’s gerekend worden, de 

winkel zal een percentje van uw aankoopbedrag 

schenken. 
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Kleurplaat  

 


