Kriebelkrantje
Najaar 2021

Inhoudsopgave
Woordje vooraf .......................................................................... 1
Wat is KSA? .................................................................................. 2
Inschrijvingen .............................................................................. 3
KSA – uniform .............................................................................. 4
Hemden................................................................................... 4
T-shirt ......................................................................................... 4
De groepsverdeling................................................................... 5
Leeuwkes (5-8 jaar) ............................................................... 5
Pagadders (8-10 jaar) ........................................................... 7
Rojo’s (10-12 jaar) .................................................................. 9
Knimmers (12-14 jaar) ......................................................... 11
Sjo’ers (14-16 jaar) ............................................................... 13
+16 ........................................................................................ 15
Afscheid van leiding ............................................................... 16
Sjelter .......................................................................................... 17
Hoofdleiding ............................................................................. 17
Contact ..................................................................................... 18
Adres ...................................................................................... 18
Site ........................................................................................ 18
E-mailadres ........................................................................... 18
Facebook .............................................................................. 18
Instagram .............................................................................. 18
TikTok ...................................................................................... 18
Evenementen ........................................................................... 19

Kriebelkrantje – Najaar 2021

Kleurplaat
Knavo – 8-10 oktober .......................................................... 19
Dag van de jeugdbeweging – 22 oktober .................... 19
Halloween ............................................................................. 20
Sinterklaasontbijt – 5 december 2021.............................. 20
BKV – 26-31 december 2021.............................................. 20
Steakdag KSA Rekem – 15 mei 2022 ............................... 21
Stoplichtenfuif ...................................................................... 21
Bloemenverkoop ................................................................. 21
Kamp...................................................................................... 22
Activiteiten ................................................................................ 23
Informatie leiding ..................................................................... 24
Varia ........................................................................................... 26
Terugbetaling lidgeld door mutualiteit ........................... 26
Uitpas ..................................................................................... 26
Kriebelkrantjes ...................................................................... 27
Instagram .............................................................................. 27
TikTok ...................................................................................... 27
Trooper................................................................................... 28
Playday .................................................................................. 28
Wie is de nieuwe leiding? ...................................................... 29
Kleurplaat .................................................................................. 33

33

Kriebelkrantje – Najaar 2021

Lars
Lievelingsdier: Koala
Het liefst eet ik: Lasagne
Ik studeer: Maatschappelijke zorg en
begeleider voor specifieke doelgroepen
Ik ben jarig op: 21 april
Ik kan goed: Mensen irriteren
Favoriete kamp: Toverwereld
Favoriete KSA spel: Dikke bertha
Mijn grootste wens: Onbeperkt kfc

Jelena
Lievelingsdier: Alpaca
Het liefst eet ik: Sushi
Ik studeer: Interieurarchitectuur
Ik ben jarig op: 26 oktober
Ik kan goed: Tekenen
Favoriete kamp: Griekenland
Favoriete KSA spel: Dikke bertha
Mijn grootste wens: Wereld rondreizen

Woordje vooraf
Beste ouder,
Liefste KSA’er,
Hopelijk hebben jullie ondanks het mindere weer deze zomer toch
kunnen genieten van een hele leuke 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, kunnen niet wachten om samen met onze leden van
dit KSA-jaar een topjaar te maken! Dit jaar willen we nadruk leggen
op vriendschap, samenhorigheid en veel spel én plezier! Vergeet je
daarom dan ook niet in te schrijven voor een jaar vol KSA, zodat we
er samen een deel van uitmaken!
Wij kijken met een lachend gezicht terug op ons kamp in Laarne. Het
was in 1 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! 
Lieve groetjes,

Fleur
Lievelingsdier: Hond en kat
Het liefst eet ik: Pizza
Ik studeer: Sociale technische
wetenschappen
Ik ben jarig op: 29 september
Ik kan goed: Praten en sporten
Favoriete kamp: Griekenland
Favoriete KSA spel: Shitspel
Mijn grootste wens: Parachutespringen
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Wat is KSA?
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Jennifer

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 meer dan 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.

Lievelingsdier: Hond
Het liefst eet ik: Calamaris
Ik studeer: Technische wetenschappen
wiskunde
Ik ben jarig op: 16 januari
Ik kan goed: Grappen vertellen
Favoriete kamp: Griekenland
Favoriete KSA spel: Dorpspellen
Mijn grootste wens: Elke dag op vakantie
kunnen gaan

Janelle
Lievelingsdier: Hondjes
Het liefst eet ik: Pizza
Ik studeer: Wetenschappen
wiskunde
Ik ben jarig op: 10 januari
Ik kan goed: Luid zijn
Favoriete kamp: Griekenland
Favoriete KSA spel: Shitspel
Mijn grootste wens: Een goede
leidster worden

Luc
Lievelingsdier: Koala
Het liefst eet ik: Lasagne uit eigen keuken
Ik studeer: Maatschappelijke zorg en
begeleider voor specifieke doelgroepen
Ik ben jarig op: 21 april
Ik kan goed: Bananen pellen met mijn
voeten
Favoriete kamp: Toverwereld
Favoriete KSA spel: Dikke bertha
Mijn grootste wens: Happy ever after en onbeperkt kfc
2
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Frauke
Lievelingsdier: Tijger
Het liefst eet ik: Pizza
Ik studeer: Humane wetenschappen
Ik ben jarig op: 4 februari
Ik kan goed: Struikelen
Favoriete kamp: Griekenland
Favoriete KSA spel: Vlaggenroof
Mijn grootste wens: Een wereldreis maken
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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.

Ivanna
Lievelingsdier: Kat
Het liefst eet ik: Sushi
Ik studeer: Sociale readaptatie
wetenschappen
Ik ben jarig op: 24 januari
Ik kan goed: Babbelen, koken en
knutselen
Favoriete kamp: Festival
Favoriete KSA spel: Vlaggenroof
Mijn grootste wens: Reis rond de wereld

Joa
Lievelingsdier: Hond
Het liefst eet ik: Pasta
Ik studeer: Wetenschappen wiskunde
Ik ben jarig op: 23 december
Ik kan goed: Kiezen
Favoriete kamp: Boerderij
Favoriete KSA spel: Dikke bertha
Mijn grootste wens: Succesvolle business
hebben om met vrienden een leuke tijd te
beleven en vele reizen maken
30

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,
€97 voor de +16 (lidgeld + BKV + trui: wordt verder toegelicht
door eigen leiding)

Ons NIEUW rekeningnummer: BE86 7350 5516 0450.
U kunt het lidgeld hierop storten met als mededeling:
Lidgeld + naam van uw kind
Wij vragen u in te schrijven voor 17 oktober!
3
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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. Schrijf ook zeker je naam in
jouw hemd zodat deze niet verloren gaat!

Wie is de nieuwe leiding?
Liesje
Lievelingsdier: Ezel
Het liefst eet ik: Pasta scampi
Ik studeer: Latijn wetenschappen
Ik ben jarig op: 17 november
Ik kan goed: Leden plagen en domme
opmerkingen geven
Favoriete kamp: Leger
Favoriete KSA spel: Shit spel
Mijn grootste wens: Een wereldreis maken

Kiara

Heb je nog geen hemd? Dat is geen
probleem! Je kan er één passen en bestellen
bij je leiding.

Lievelingsdier: Paard
Het liefst eet ik: Pannenkoeken
Ik studeer: Industriële wetenschappen
Ik ben jarig op: 12 september
Ik kan goed: Leden begaaien
Favoriete kamp: Griekenland
Favoriete KSA spel: Dikke bertha
Mijn grootste wens: Een tof KSA-jaar

De hemden kosten €25 en we vragen ze te betalen via overschrijving
met mededeling:
Betaling hemd + naam van uw kind
Ons NIEUW rekeningnummer: BE86 7350 5516 0450.
Ook kunnen ouders oude hemden terug inleveren, zodat wij deze
tweedehands hemden kunnen geven aan leden die het financieel
moeilijker hebben.

T-shirt
Het T-shirt is niet verplicht, maar is natuurlijk wel leuk om te dragen
tijdens de zonnige activiteiten.
Deze kosten €10.
De verkoop van het uniform en de mouwschildjes zal plaatsnemen
op onze startdag tot en met de tweede activiteit van oktober.
4

Kriebelkrantje – Najaar 2021

Maarten
Lievelingsdier: Pinguïn
Het liefst eet ik: Pizza
Ik studeer: Elektromechanica
Ik ben jarig op: 14 juli
Ik kan goed: Duiven imiteren
Favoriete kamp: Griekenland
Favoriete KSA spel: Vlaggenroof
Mijn grootste wens: Met duiven kunnen
praten
29
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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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De groepsverdeling
Leeuwkes (5-8 jaar)

Nienke de Groot
20 jaar
4e jaar leiding

Playday
Wij gebruiken 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.

0468/02 55 46

Celestine Crijns
18 jaar
2e jaar leiding

28
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Kriebelkrantjes
Wij hebben vanaf dit jaar besloten om door het jaar nog maar twee
kriebelkrantjes te laten printen. Want zoals u weet helpen alle kleine
beetjes om bomen te besparen.

Ivanna Opsteyn

-

18 jaar

-

1e jaar leiding

Enkel het startdag- en kampkriebelkrantje zullen dus nog
afgedrukt worden
De kerst- en paaseditie zullen ENKEL online te lezen zijn. De
info blijft wel even belangrijk, dus wees er zeker van dat u
deze online raadpleegt

Wij versturen u ook een mail met de onlineversie van de
kriebelkrantjes.

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!

Maarten Goyen
17 jaar
1e jaar leiding

Plaats je zelf soms foto’s van je avonturen op KSA? Gebruik dan zeker
de hashtags: #KSARekem en #KSAinbeeld

TikTok
Lars Smeets
17 jaar

Binnenkort zijn wij 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.

1e jaar leiding

6
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Pagadders (8-10 jaar)

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

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.

Kim Roumans
23 jaar
7e jaar leiding
0497/48 52 93

Janelle Gidding
17 jaar
1e jaar leiding

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.

Jelena Bynens
18 jaar
1e jaar leiding
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+12
Jennifer Demandt
17 jaar
1e jaar leiding

Knimmers (12 tot 14-jarigen)
Saskia Jacobs
0499/28 51 78
Claudio Pinna
Glenn Honof
Koenraad Cops
Maxim Goven

Sjo’ers (14 tot 16-jarigen)
Stijn Buset
Chris Smeets
Lowiek Meyers
Stef Bellaert

Joa Eliens
17 jaar

0470/06 27 80

1e jaar leiding
+16
Michael Stouten
Kobe Dupont

0477/22 31 34

Kiara Janssen
17 jaar
1e jaar leiding

8
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Informatie leiding
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Rojo’s (10-12 jaar)

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.

Rune Indestege

-12

20 jaar
4e jaar leiding

Leeuwkes (5 tot 8-jarigen)
Nienke de Groot
0486/02 55 46
Celestine Crijns
Ivanna Opsteyn
Maarten Goyen
Lars Smeets

0473/36 74 25

Amy Notermans
Pagadders (8 tot 10-jarigen)
Kim Roumans
0497/48 52 93
Janelle Gidding
Jelena Bynens
Jennifer Demandt
Joa Eliens
Kiara Janssen

Rojo’s (10 tot 12-jarigen)
Rune Indestege
0473/68 74 25
Amy Notermans
Fleur Machtelinckx
Frauke Paulussen
Liesje Claeys
Luc Smeets

24

19 jaar
2e jaar leiding

Fleur Machtelinckx
17 jaar
1e jaar leiding

9
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Frauke Paulussen
17 jaar
1e jaar leiding
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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.
Aangezien de cijfers gunstig zijn en de scholen in code groen mogen
opstarten geldt dit voor ons KSA ook! Dat houdt in dat zowel de -12
als +12 tegelijk activiteit hebben.
ALLE ACTIVITEITEN GAAN DOOR OP ZONDAG, MET UITZONDERING OP
9 OKTOBER!
Starttijd : 13u30

Eindtijd : 16u30

19 september

Liesje Claeys

26 september

17 jaar

9 oktober

1e jaar leiding

24 oktober
30 oktober: Halloween +12
31 oktober: Halloween -12
7 november
21 november

Luc Smeets

5 december: Sinterklaasontbijt

17 jaar

12 december

1e jaar leiding
Kerstvakantie = kerstfeestjes (data worden nog meegedeeld)

10
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Knimmers (12-14 jaar)
Kamp
Aan een jaar KSA, kan een kamp natuurlijk niet ontbreken. Om
zoveel mogelijk leden de kans te geven om ook met ons mee te
gaan, willen we al een aantal details verklappen.
Het kamp zal doorgaan van dinsdag 12 tot woensdag 20 juli 2022.
Voor de leeuwkes is er een half-kamp en dit is van zaterdag 16 tot
woensdag 20 juli 2022.
De +12 zal ook met de fiets kunnen gaan, maar dit is natuurlijk altijd
nog afhankelijk van het weer en zal tegen die tijd met hen
besproken worden.

Saskia Jacobs
23 jaar
7e jaar leiding
0484/16 19 92

Claudio Pinna
20 jaar
4e jaar leiding

22
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Steakdag KSA Rekem – 15 mei 2022
Meer informatie volgt later dit jaar, maar houdt zeker de 15e mei
2022 vrij voor onze steakdag!

Glenn Honof
20 jaar
4e jaar leiding

Stoplichtenfuif
Ook de leiding mist het om nog eens goed te feesten en iedereen
weer gezellig terug te zien. We vinden het zo jammer dat we dat nu
al 2 jaar moeten missen. Daarom voorzien wij dit jaar een ander
feestje: de Stoplichtenfuif! Wij kijken er alvast heel erg naar uit,
hopelijk jullie ook 

Koenraad Cops
28 jaar
13e jaar leiding

Maxim Goven
20 jaar
4e jaar leiding

Bloemenverkoop
Dit jaar doen wij ook weer een bloemenverkoop, maar ook hierover
volgt later dit jaar nog meer informatie.
12
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Halloween
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Sjo’ers (14-16 jaar)

Halloween: één van de favoriete periodes van het jaar! Of toch voor
de leiding… want wij gaan jullie weer goed laten verschrikken! Durf jij
mee te komen griezelen? De Halloween activiteit gaat door op 30
oktober 2021 voor de + 12. Voor de -12 gaat deze door op 31
oktober 2021. Houd deze datum(s) dan eker vrij!

Sinterklaasontbijt – 5 december 2021
Heb jij ook zin in een lekker en uitgebreid ontbijt
terwijl iedereen zijn cadeautjes voor Sinterklaas
uitpakt? Schrijf 5 december dan maar alvast in
je agenda, want dit jaar organiseren wij weer
een sinterklaasontbijt!

Stijn Buset
23 jaar
7e jaar leiding
0470/06 27 80

BKV – 26-31 december 2021
BKV is de jaarlijkse animatorcursus van KSA
Limburg voor de +16. Spelenderwijs leer je er om
leiding te zijn in jouw KSA-groep. Spellen
maken, belonen, contact met ouders...
allemaal komen ze aan bod. Voor onze
+16’ers is dit een must om leiding te mogen
worden. We hopen vooral dat je er veel leert,
maar zeker ook extra veel plezier beleeft.

20 jaar

Praktische informatie:

4e jaar leiding






Chris Smeets

Het start op dinsdag 26 december 2021 om 10u00
Het gaat door op de Kempische Steenweg 400 3500 Hasselt
Het eindigt op zondag 31 december 2021 om 12u00
Verdere informatie zal nog met de leiding in de groep
besproken worden

20
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Lowiek Meyers
20 jaar
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Evenementen

Voor een extra centje in de kas organiseren wij elk jaar een aantal
evenementen. Dit geld gebruiken wij om onze activiteiten nog leuker
te maken. De garageverkoop was al een groot succes, maar ons
jaarlijks feest, Noxis, is dit jaar niet door kunnen gaan. Het is altijd fijn
als jullie ons zoveel mogelijk willen steunen.

Knavo – 8-10 oktober

4e jaar leiding

KSA Limburg organiseert om de 2 jaar Knavo. Knavo
is een weekend vol plezier en avontuur voor de
knimmers (12-14 jaar). Normaal zou dit doorgaan in
mei 2021, maar is verplaatst naar oktober 2021.
Praktische informatie:





Stef Bellaert
22 jaar
6e jaar leiding

14

Het start op vrijdag 8 oktober om 19u30
Het gaat door in de bossen van Oudsbergen
Het eindigt op zondag 10 oktober 11u30
Inschrijvingen worden via de leiding geregeld en zal in de
groep op KSA besproken worden

Aarzel zeker niet, kom mee en laat iedereen zien dat jij een stoere en
avontuurlijke KSA’er bent!

Dag van de jeugdbeweging – 22 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.

19
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+16

Adres
Pater Verboislaan (zonder nummer)
3621 Rekem

Michael Stouten

Site

22 jaar

www.ksarekem.be

6e jaar leiding

E-mailadres
Als u vragen of opmerkingen heeft kan u ons altijd een mailtje sturen
op volgend e-mailadres:

0477/22 31 34

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

Instagram
@ksarekem (pagina 26 voor iets extra’s)

Kobe Dupont
20 jaar
4e jaar leiding

TikTok
ksarekem (lees verder op pagina 27)

18
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Afscheid van leiding

Aan alle leuke verhalen komt een einde. Zo ook aan de vele KSA
jaren waarin leidster Katrien en leider Aaron een deel van hebben
uitgemaakt. Aaron en Katrien waren al van kleins af aan deel van
onze vereniging en hebben een hele KSA carrière achter de rug.
Jammer genoeg hebben ze vorig werkjaar de beslissing genomen
om afscheid te nemen van onze KSA. We hebben ze op kamp een
mooi afscheid gegeven waardoor ze zeker en vast weten dat ze een
speciaal plekje in ons hart hebben!
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Sjelter

KSA Rekem heeft ook een aantal leden actief in de sjelter! Maar wat
is de sjelter nu eigenlijk? De sjelter bestaat uit gestopte leiding die
zich nog altijd actief willen inzetten voor onze KSA, maar niet meer
deelnemen aan de activiteiten. Ook ondersteunen ze de leiding
tijdens evenementen en activiteiten met de leden indien nodig.
Wie zit er in de sjelter? Momenteel zijn er 5 leiding lid: Bieke, Brecht en
Sofie, alsook de nieuwe aanwinsten: Aaron en Katrien. Zij dragen
allemaal hun steentje bij om KSA nog leuker te maken!

Wij danken Aaron en Katrien dan ook voor alle leuke
activiteiten en momenten die zij met ons hebben mogen
meemaken.

Hoofdleiding

Wij wensen ze heel veel geluk toe in de volgende fases van
hun leven!

Dit jaar zal Michael samen met onze nieuwe hoofdleiding, Stijn, de
taak van hoofdleiding uitoefenen. Voor al uw vragen kan u altijd
terecht bij ons.
Michael Stouten
Stijn Buset

– 0477/22 31 34
– 0470/06 27 80

of via mail: info@ksarekem.be
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