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Woordje vooraf  
 

 Lieve leden en ouders 

 De omstandigheden lieten ons helaas niet altijd toe om het jaar 

2020 te vullen met onze activiteiten vol spel en plezier. Desondanks 

kijken we verheugd terug op de onvergetelijke tijden die we wel nog 

samen met onze leden konden ervaren. Heel veel nieuwe gezichtjes 

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

alvast uit naar de leuke momenten die we nog samen zullen 

beleven. 

Het jaar is bijna ten einde en wij duimen alvast voor een 2021 met 

positieve vooruitzichten. Wij staan alvast te popelen om met jullie het 

nieuwe jaar stevig in te zetten met toffe activiteiten, gezellige 

weekenden en een super leuk kamp (zodra dit weer mogelijk is). 

Wij wensen jullie allemaal fijne feestdagen en een gelukkig nieuw 

jaar toe vol KSA! 
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Kerstfeestjes 
 

Ho Ho Ho!  Tijd voor onze kerstfeestjes!  

Na een bewogen eerste semester vol KSA-activiteiten, zullen wij voor 

onze jongste leden een gezellige kerstafsluiter houden. Dit willen we 

doen in een gezellige sfeer met een mooie kerstfilm bij een 

kampvuurtje om ons lekker warm te houden. Ook zal er voor de lege 

maagjes gezorgd worden en houden we ons warm door kleine 

activiteitjes tussendoor te doen. 

Door de coronamaatregelen zijn we genoodzaakt ook het 

kerstfeestje buiten te houden, dus zorg ervoor dat jullie goed warm 

aangekleed zijn. 

Voor wie? Alle -12 leden (leeuwkes, pagadders en rojo’s)  

Waar? Op de binnenkoer van KSA 

Wanneer? Zaterdag 19 december 

Hoe laat? Van 17u00 tot 19u30 

Wij hopen alvast dat jullie erbij zullen zijn!   

* Jammer genoeg kunnen wij door corona geen kerstfeestje voorzien 

voor de +12 leden. Jullie leiding zal contact met jullie opnemen als ze 

een online alternatief zullen voorzien.   
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Activiteitenkalender 
Na een welverdiende kerstvakantie, staat er alweer een nieuw 

semester voor de deur! 

Voor de -12 leden is er nog steeds een activiteit op KSA voorzien. 

Voor de +12 leden zal er online activiteit gehouden worden.  

Wij hopen alvast dat de coronacijfers snel zullen dalen en dat ook de 

+12 terug een normale activiteit zal kunnen houden op KSA. 

ACTIVITEITEN -12 (op KSA) ACTIVITEITEN +12 (online) 

17 januari 10 januari 

31 januari 24 januari 

14 februari 7 februari 

28 februari 21 februari 

14 maart 7 maart 

28 maart 21 maart 

11 april 4 april 

9 mei 18 april 

23 mei 2 mei 

6 juni 30 mei 

27 juni → eindactiviteit voor beiden bubbels 
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Terugblik najaar 2020 
 

Startdag -12 

 
We zouden allemaal graag terug willen naar de tijd voor corona. 

Daarom hebben de -12 leden een tijdmachine gemaakt. Maar zo 

een tijdmachine dat kost heel veel werk. Gelukkig kon de leiding 

rekenen op de -12 leden. Ze hebben leuke spelletjes gedaan en 

daarna konden ze genieten van een heerlijk en welverdiend ijsje! 
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Startdag +12 

 
De +12 leden begonnen de avond met een fietstochtje naar het 

bos. Hier werden ze verdeeld in 3 teams. Elk team moest ervoor 

zorgen dat de kaarsjes van de tegenstanders uit werden gemaakt 

met een waterpistooltje. De leden hadden beperkte levens en 

water. Om water en levens te verdienen moesten ze opdrachten 

doen. Nadat het spel was geëindigd gingen de leden en de leiding 

terug naar KSA om daar te genieten van een hotdog bij een 

kampvuur.  
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Halloween -12 

 
Bij Halloween hoort natuurlijk ook een enge spooktocht! Dit hoefde 

de -12 leden niet te missen. De leden zijn in hun leeftijdsgroep door 

een donker veld gelopen samen met hun leiding. Ook 

hebben ze tijdens hun tocht een aantal opdrachtjes 

moeten uitvoeren. Onderweg werden ze verschrokken 

door de enge bosgeesten. Toen ze weer bij het 

beginpunt aankwamen, konden de leden en leiding 

genieten van een heerlijke pannenkoek. 

 

Sinterklaas is bij ons op bezoek geweest!! 

 
Sint en piet hebben ook dit jaar de KSA een bezoekje gebracht! De   

-12 leden hebben allemaal een schoentje gemaakt en deze in de 

gang gezet. De sint en zijn pieten waren hier zo blij mee dat ze alle 

schoentjes hebben gevuld. Onze KSA mag trots zijn op onze brave 

leden (en leiding natuurlijk ☺). 
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Sinterklaasontbijt 
 

Dit jaar heeft de leiding voor de eerste keer een sinterklaasontbijtje 

samengesteld en aangeboden. Dit was nodig om extra geld in te 

zamelen voor kamp en andere benodigdheden op de KSA. Er zijn 

heel veel bestellingen geweest en daar willen we jullie allemaal heel 

hard voor bedanken. Wij hebben er heel veel plezier mee gehad. 

Ook hopen wij dat het jullie net zo goed gesmaakt heeft als ons! 
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Evenementen 
 

Buitenspeeldag  

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

vriendinnen! Onze buitenspeeldag gaat door op woensdag 21 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!  

 

-12 weekend  

 
Dit jaar zullen de kleinsten onder ons weer 

ondergedompeld worden in een leuke 

(mini)kampsfeer. Van 23 – 25 april 2021 gaan 

we op -12 weekend met de leeuwkes, 

pagadders en rojo’s om kennis te maken met 

het kampgebeuren.  

Dit weekend vol spel en plezier is een ideale 

manier te zien als jouw kind mee zou willen 

gaan op ons zomerkamp in juli.  

 

 

 

Kom zeker eens proberen en laat je 

kind ontdekken wat een echte KSA’er 

in petto heeft! Meer info hierover volgt 

nog. 
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Sjo’er weekend  

 
19 – 21 februari is hét weekend waar elk sjo’erlid op wacht! Onze 

sjo’erleiding heeft weer een fantastisch weekend in petto voor hun 

leden. In dit weekend zullen vriendschap en leuke momenten 

centraal staan. Heb jij zin in een chill maar uitdagend weekend met 

jouw vrienden? Schrijf je dan zeker in! 

(Meer info volgt nog! Ook wij wachten nog af tot de 

coronamaatregelen van deze periode…) 

 

Vriendjesdag! 
 

Elk jaar organiseren wij een vriendjesdag voor al jouw vrienden. Zijn 

jouw vrienden ook zo benieuwd wat voor leuke spelletjes en gekke 

dingen wij allemaal uitspoken tijdens onze activiteiten? Nodig ze dan 

zeker eens uit op vriendjesdag! Dit is helemaal gratis en zo kunnen ze 

te weten komen als KSA ook iets voor hun is! 

Wie wil zijn/haar beste vriend(in) nu niet meenemen?! 

 

De vriendjesdagen zullen voor de +12 doorgaan op zondag 7 

februari en voor de -12 leden op zondag 14 februari. 

Wij hopen alvast vele nieuwe gezichten te zien! 
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Andere evenementen 

 
Zoals enkele jaren doen wij met onze 

KSA altijd dapper mee aan de grote 

activiteiten georganiseerd door KSA 

Limburg/Nationaal. Ook dit jaar zal dit 

niet anders zijn! Samen met onze leden 

trekken wij erop uit om de meest belangrijke dagen in je KSA-carrière 

mee te maken. Dit jaar zal er voor onze Knimmers een KNAVO-

weekend en voor de Sjo’ers een JOEPIE  4-daagse op de planning 

staan. Meer info zal hier nog over volgen, want door de huidige 

coronamaatregelen kan men hier tot heden nog geen info over 

geven. 

Wij houden jullie op de hoogte! 

Steakdag 

 
Op zondag 16 mei 2021 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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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 
 
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 tot 8-jarigen)  
Rune Indestege 0473/68 74 25 

Stef Bellaert 

Glenn Honof 

Amy Notermans 

 

Pagadders (8 tot 10-jarigen) 

Katrien Opsteyn 0494/58 07 95 

Aaron Förster 

Maxim Goven 

 

Rojo’s (10 tot 12-jarigen)  

Saskia Jacobs  0499/28 51 78 

Koenraad Cops 

Celestine Crijns 

 

Knimmers (12 tot 14-jarigen) 

Claudio Pinna  0484/16 19 92 

Lowiek Meyers 

Nienke de Groot 

 
Sjo’ers (14 tot 16-jarigen) 
Michael Stouten 0477/22 31 34 

Kobe Dupont 

Chris Smeets 

    
+16  

Stijn Buset  0470/06 27 80 

Kim Roumans 
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Varia 

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 

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.  

Playday 
Sinds kort gebruiken wij Playday. Playday is een centraal en 

geïntegreerd communicatieplatvorm dat scholen, sportclubs en 

jeugdverenigingen gebruiken om te kunnen 

communiceren naar leden en ouders toe. Dit 

over bijvoorbeeld een afgelaste activiteit, iets 

wat ze moeten meenemen naar de activiteit, 

maar ook voor het delen van foto’s en filmpjes 

van de activiteit. Ook kan Playday gebruikt 

worden als agenda waar alle activiteiten van 

de vereniging staan.  
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Kleurplaat  
 

 

 


