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Woordje vooraf 

Beste leden en ouders 

De leiding kijkt verheugd terug op een voorbijgevlogen 2019, waarin 

spel en plezier het middelpunt van het jaar waren! Samen met onze 

leden hebben we er een onvergetelijk jaar van gemaakt. Ook vonden 

we het fijn dat we weer veel nieuwe gezichtjes op KSA mochten zien. 

Wij kijken alvast uit naar meer leuke momenten samen met jou! 

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

want 2020 staat al te lonken. Wij staan te popelen om met jullie het 

nieuwe jaar stevig in te zetten met leuke activiteiten, weekenden, 

een schitterend kamp en nog veel meer!  

Wij wensen jullie allemaal fijne feestdagen en gelukkig nieuwjaar 

vol KSA toe! 
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Leeuwkes 22/12 16u-19u 

Pagadders 21/12 17u-20u 

Rojo’s  23/12 17:30u-20u 

Knimmers 27/12 19u-22u 

Sjo’ers  21/12 18u-21u 

+16   17/12 18:30u-21:30u 

 

Kerstfeestjes 

Ook op KSA vieren we de kerstperiode met 

een kerstfeestje. Wij voorzien frietjes voor 

alle leden! 
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Activiteitenkalender 

 

12 januari 

26 januari 

9 februari – Vriendjesdag 

23 februari 

8 maart 

22 maart 

5 april 

19 april 

 Woe 22 april – Buitenspeeldag 

 24-26 april ledenweekend – -12 weekend en Sjo’er-weekend 

3 mei 

 16 mei – Doki Fun (enkel -12) 

 17 mei – Steakdag 

24 mei 

 31 mei Petronella Processie 

7 juni 

28 juni - eindactiviteit 

 

  



6 
 

Terugblik najaar 2019 

Startdag  

De dag begon met een toneeltje; Boer Klaas’ tractor was kapot 

gegaan, de motor ging niet meer! Alle kinderen konden spelletjes 

volbrengen om olie te verzamelen voor de motor. Uiteindelijk 

hadden we genoeg olie verdiend en kon boer Klaas weer verder met 

zijn harde werk op het veld. 
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Noxis 2019 

Dit jaar organiseerden we de 8e editie van onze jaarlijkse fuif, Noxis. 

Deze editie kwamen er allerlei nieuwigheden bij, zoals de 

ticketverkoop deels online, met bancontact betalen en naast de 

frietkar, kwam dit jaar ook Sivas. Een paar dagen op voorhand waren 

alle tickets 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: Noxis 2019 - Official aftermovie 
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Halloween -12 

De basis van pompoensoep is natuurlijk pompoen, 

maar de stukken lagen verspreid over het dorp   

Oud-Reckheim. De leden moesten opdrachten 

vervullen in het dorp om stukken pompoen te verzamelen. Het waren 

opdrachten als Halloween-bowling en de Vliegende spinnenrace. 

Vervolgens moesten de stukjes pompoen terug in elkaar gezet 

worden, zodat het weer een hele pompoen werd. Tenslotte konden 

ze nog nagenieten van de lekkere, verse pompoensoep.  

Halloween +12 

De leden werden verdeeld in groepen van 3 à 4 personen. 

Allemaal kregen ze een fakkel die ze op een plek moesten 

zetten. Eens de fakkel vast stond, mochten ze deze niet 

meer verplaatsen. 

Er waren 4 leiding die lucifers konden uitdelen. De leden 

moesten deze leiding zoeken in het bos om een lucifer te 

bemachtigen. Als ze een lucifer hadden, moesten ze zo snel 

mogelijk naar een fakkel in het midden (centrale plaats). 

Hier was dan voor iedere groep een aparte fakkel voorzien 

die ze dan moesten aansteken met hun eigen fakkel. Helaas 

zou dit te makkelijk zijn geweest, dus liepen er nog 4 andere 

leiding rond die hun lucifer mochten afnemen of hun eigen 

fakkel mochten uitblazen.  

Als hun fakkel in het midden aan was, kregen ze een papier 

waar een boodschap met citroen op stond. Door middel van 

de fakkel moesten ze deze code ontcijferen. 

Eenmaal terug aangekomen op KSA, hadden ook de +12 een 

lekkere, verse pompoensoep verdient. 
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Sinterklaas is bij ons op bezoek geweest!! 

Ook dit jaar is Sinterklaas met zijn pieten langsgekomen op KSA! 

Vorige activiteit hebben de leden mooie knutsel- en kunstwerkjes 

gemaakt. Sint en Piet waren hier zo blij mee dat ze de tekeningen 

hebben meegenomen en de mandjes hebben gevuld met het 

lekkerste snoep dat ze hadden. Gelukkig hebben wij op KSA alleen 

brave leden (en leiding natuurlijk ), op wie wij trots kunnen zijn! 
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Evenementen 

Buitenspeeldag 

Ook op de Buitenspeeldag 2020 doet KSA Rekem zijn uiterste best 

om alle kinderen van Rekem en omstreken een leuke dag te 

bezorgen! Kinderen zitten de laatste jaren meer en meer op hun 

iPad, gsm en computer. Daarom willen wij ons inzetten om iedereen 

te overtuigen dat buitenspelen VEEEEL leuker is. 

Op woensdag 22 april mag je jouw elektronica thuislaten en bij ons 

komen buitenspelen van 14u-17u. 

Wij voorzien springkastelen, spelmateriaal, 

grimestand, knutselhoekje,... en dat allemaal 

GRATIS!  

-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 24 tot 26 april 2020 
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Sjo’er-weekend 

De leiding van de Sjo’ers organiseert dit jaar een weekend voor de 

Sjo’er-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:                                     

24-26 april 2020 

 

Trip Trap (enkel +16) 

Trip Trap is een vierdaagse 

fietstocht voor +16’ers en leiding. 

Trip Trap lijkt qua vorm en inhoud 

sterk op Joepie, met als enige 

verschil dat de stapschoenen 

vervangen worden door een fiets 

en de kilometerteller bij gevolg 4 

maal zo hoog ligt.  

Trip Trap is een onmiskenbare 

belevenis vol grappige tochttechnieken, 

vreemde fietsweggetjes, spetterende 

avondactiviteiten, een geweldige slotshow in stad X en vooral veel 

pret en plezier. Iets wat je als +16’er of leiding niet kan, wil en mag 

missen! 

In 2020 zal Trip Trap doorgaan van dinsdag 14 tot vrijdag 17 april.   

Meer info volgt... 
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Doki Fun (enkel -12) 

Doki Fun Festival is een tweejaarlijks 

initiatief voor alle -12 jarige leden 

georganiseerd door KSA Limburg. 

Samen met de leiding van KSA 

Rekem worden onze leden 

ondergedompeld in een magische 

wereld. Na een reuzepicknick gaan de festivalpoorten open en 

mogen we het terrein verkennen dat vol staat met springkastelen, 

klimmuren, shows en kan je deelnemen aan vele workshops. Na een 

middag vol plezier leggen we alle stukjes van de puzzel samen en 

proberen we het mysterie te onthullen! 

Voor meer informatie kan u altijd bij ons terecht!  

Inschrijvingen gebeuren via onze KSA. Een extra infobrief volgt!   

Steakdag (zondag 17 mei) 

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

steak of videe. We serveren ook lekkere kindermenu’s 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.  
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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/  
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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)                                                                                                   
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)                                                                                                          
Katrien Opsteyn        0494/58 07 95 
Kim Roumans 
Lowiek Meyers 
Maxim Goven 
 

+12 

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 


