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Woordje vooraf 

Hallo! 

De lente is weer in het land! Net zoals ons 

jaarthema “groei uit jezelf”, staat de lente in het 

teken van het groeien en het bloeien van de 

natuur.  

De zon die zich nu vaker laat zien, zorgt er niet alleen voor dat de 

bloemen en bomen zullen openbloeien, maar ook voor ons heeft 

dit een positief effect. Het maakt namelijk endorfine aan, dit wordt 

ook 'het gelukshormoon' genoemd. Zo zorgt de zon er dus voor 

dat we zullen openbloeien na de donkere winterperiode.  

De lentebries waait zeker ook door onze KSA-lokalen. We kunnen 

weer vaker met de leden buitenkomen en spelen op het grasveld 

of een leuk spel spelen in het dorp.  

In deze 3e editie van het Kriebelkrantje zullen we terugblikken op 

de afgelopen activiteiten, maar misschien nog belangrijker, zullen 

we ook vooruitkijken naar alle leuke plannen die wij nog in petto 

hebben voor jullie. 

 

Wij wensen jullie alvast veel plezier met de familie en voor de 

leden veel chocolade-eitjes. 

Vrolijk Pasen!  

 

De leiding 
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Steakdag 

 

-12 weekend 

 

Buitenspeeldag 

 

Activiteitenkalender 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KSA kalender 

Activiteit 

 

Activiteit 

 

Activiteit 

 

Activiteit 

 

Eind 

Activiteit 

 

Activiteit 

 

Voor de eindactiviteit 

hebben we altijd iets extra 

leuks in petto.  

Meer info hierover volgt… 
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Facebook melding 

Wil je er zeker van zijn dat je geen belangrijke informatie mist die wij op Facebook posten? Zet dan je 

meldingen aan. Zo krijg je een seintje als we een bericht plaatsen op onze Facebook-pagina. 
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Terugblik 

80- jarig jubileum 

Op zaterdag 19 januari vierden we het 80 jarig bestaan van onze 

jeugdbeweging in Rekem. We bouwden onze lokalen en 

binnenterrein om tot een winterbar. Alle gasten werden 

getrakteerd op een glaasje en konden daarnaast nog genieten 

van souvlaki, soep en jeneverkes. In de gang van onze lokalen 

hing een tijdlijn met de foto’s uit de oude doos, zo konden de oud-

leden zichzelf terugzoeken in deze herinneringen aan vroeger. De 

burgemeester sprak mooie woorden over onze KSA en het orkest 

van Little Dizzy zorgde voor de muzikale toets doorheen de avond. 

Het was voor ons zeer fijn om te zien dat jullie zo talrijk aanwezig 

waren om samen met ons deze mijlpaal te vieren.  
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Vriendjesdag 

Op de vriendjesdag mochten onze leden al hun 

vriendjes en vriendinnetjes meenemen naar de KSA 

activiteit, zodat ook zij eens de échte KSA sfeer 

konden beleven en zien wat voor leuke spelletjes wij 

allemaal spelen!   

 

Zwerfvuilactie 

Zoals elk jaar, gingen we op de activiteit van zondag 24 maart 

zwerfvuil oprapen langs de straten in Rekem. Naast dat dit een 

uitstekende manier is om de straten terug proper te maken, helpt 

dit ook voor de bewustwording bij de leden over de hoeveelheid 

afval die op de grond wordt gegooid. Na enkele uren hadden we 

15(!) volle zakken opgehaald.  

  



6 

 

Vooruitzichten 

Joepie 

De Sjo’ers zullen van dinsdag 16 april tot 

vrijdag 19 april de tocht van hun leven 

maken. Samen met alle KSA’s van 

Vlaanderen nemen ze deel aan Joepie. 

Tijdens dit evenement wandelen ze 100 km 

op vier dagen tijd. Niet min voor onervaren wandelaars!  

Daarmee is dit een echte uitdaging. Het vertrek en de aankomst 

zijn voor zowel de leiding als de leden nog niet geweten.  

Ze vertrekken dinsdag in Hasselt met de trein richting Stad Y. Daar 

zal hun wandeltocht beginnen. Door het oplossen van 

tochttechnieken op hun pad, kunnen ze de weg ontrafelen naar 

het slaapdorp. Daar aangekomen, zullen ze moeten rekenen op 

de gastvrijheid van de buurtbewoners om een slaapplek voor de 

nacht te regelen. Op de laatste dag zullen ze stad X bereiken, 

waar een feest losbarst met alle andere groepen. Blaren en 

pijntjes zijn niet uitgesloten op deze tocht, maar het zal een 

onvergetelijke ervaring worden. Succes Sjo’ers en leiding!  

Volg hun avontuur dagelijks op onze instagram  

@ksarekem of scan de QR-code 
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Buitenspeeldag (-12 leden) 

Op woensdag 24 april is het weer buitenspeeldag! 

In samenwerking met de Jeugddienst Lanaken organiseren wij 

weer de Buitenspeeldag voor alle kinderen van Lanaken. 

Op jouw favoriete televisiezenders valt er deze dag helemaal niets 

te beleven. Die gaan een hele namiddag op zwart. Je hebt dan 

ook geen enkel excuus om binnen te blijven! Kom 24 april naar 

buiten en trommel je klasgenootjes, vriendjes, buurjongens en -

meisjes op en maak er een spetterend avontuur van op KSA. 

Iedereen is welkom. Wij voorzien leuke spelletjes, springkastelen, 

knutselhoekjes, grime,... 

En dat allemaal volledig gratis! 

 

 

 

 

 

Ledenweekend (-12 leden) 

Het weekend na de paasvakantie organiseren we ons 

ledenweekend voor de -12 jarigen. We trekken dit jaar naar 

Oudsbergen. De inschrijvingen hiervoor lopen nog tot en met 12 

april. Voor meer info kan u altijd terecht op de site:  

https://ksarekem.be/nieuws/12-ledenweekend 

 

https://ksarekem.be/nieuws/12-ledenweekend
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Knavo (Knimmers) 

Knavo is een evenement georganiseerd 

door KSA Limburg. Tijdens Knavo trekken 

450 leden naar de bossen van 

Oudsbergen, daar zullen we ons een 

weekend lang overgeven aan het openluchtleven. We gaan de 

ene na de andere avontuurlijke uitdaging aan. Zelf een tent 

opzetten, slapen in het bos, tochttechnieken oplossen, een 

kabelbaan,… het komt allemaal aan bod! 

Praktisch info voor de Knimmers die zich hebben ingeschreven:  

Begin 

10 mei 

18:50u verzamelen aan KSA lokalen 

-> 19u30 in Oudsbergen 

 

Volledig adres: 

Parking begraafplaats 

Oude Kerkstraat 71 

3660 Oudsbergen 

 

Einde 

12 mei 
12 mei – 11u30u ophalen 

 

 

Steakdag - Zondag 19 mei 

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we zondag 19 mei onze  

steakdag. Op het menu staan heerlijke steaks,videe en natuurlijk 

een vegetarisch alternatief. Deze worden altijd vergezeld van 

knapperige  frietjes en een fris slaatje. Lekker lekker lekker!!  

Er wordt verwacht van de leden dat ook zij hun steentje bijdragen 

door steakkaarten aan vrienden, familie, ... te verkopen zodat het 

een groot eetfestijn wordt.  

Jullie ontvangen binnenkort de steakkaarten van de leiding. 
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Kamp 

Het hoogtepunt van ons KSA-jaar komt stilaan weer in zicht! 

In de zomervakantie vertrekken wij met veel plezier op KAMP.  

Tijdens deze 8 dagen gevuld met vele spelletjes, lekker eten en 

een échte kampsfeer gaan we samen met alle leden en leiding 

fantastische momenten beleven. Wij hopen dat jullie 

allemaal zullen meekomen met ons om er een 

onvergetelijke tijd van te maken. 

Dit jaar gaat ons kamp door van: 

12 tot en met 20 juli 2019 

(Leeuwkes: 16 – 20 juli) 

op de kampplaats van de Chirojongens in Baal (Tremelo) 

Noteer deze datum dan ook al zeker in jullie agenda! 

In juni zal de leiding langskomen met een kampkriebelkrantje waar 

alle info over het kamp in zal staan. 

 

  



10 

 

Spaaracties 

De spaaractie van La Lorraine is weer van start gegaan! Eten jullie 

thuis deze sandwiches? Bewaar de code op de verpakking en 

geef ze in op onderstaande site. Zo kan je mee sparen voor een 

Picknick op ons kamp. Per 6 codes krijgen we 1 pak sandwiches 

gratis! Misschien kunnen we zelfs het meeste aantal codes van 

België halen? Dan winnen we een geheel verzorgde neon-fuif met 

DJ voor de leden! 

https://lalorrainepicnic.be/vereniging/5700/ksa-rekem  

https://lalorrainepicnic.be/vereniging/5700/ksa-rekem
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En dan nog dit… 

Afmelden 

Wij zouden van jullie willen vragen om altijd een seintje 

(whatsapp,smsje facebook,..) te geven aan de leiding van uw 

kind wanneer hij/zij niet op de activiteit zal zijn. Wij doen graag 

moeite om een leuke activiteit voor te bereiden en hebben dan 

ook een overzicht nodig van hoeveel leden er zullen aanwezig 

zijn.  

De gsm-nummers vindt u terug op onze website of 

achteraan dit boekje 

 

KSA-hemd 

Nu het lente is, zullen de temperaturen stilaan 

stijgen. Toch vragen wij dat de leden ALTIJD 

hun hemd aanhebben naar de activiteit. Als 

het te warm is kunnen ze deze natuurlijk 

uitdoen, maar het hemd hoort bij het KSA-

uniform. 

Enkele leden verloren afgelopen periode hun 

hemd op KSA. Wij adviseren om de naam 

van uw kind in het hemd te schrijven!  

Ook de mouwschildjes opnaaien helpt ervoor het hemd te 

herkennen!  

Nog geen hemd? Vraag er naar bij de leiding, zij zullen jullie 

helpen met passen en verdere info geven.  

T-shirt nodig? Deze zijn te koop voor € 10 
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Hoofdleiding 

Als u vragen heeft voor ons, kan u het beste terecht bij de 

hoofdleiding.  

-12: Aaron Förster - 0498/71 69 24 

+12: Katrien Opsteyn – 0494/58 07 95  

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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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) 

Aaron Förster           0498/ 71 69 24   

Fenne Gerets 

Nienke De Groot 

Maxim Goven  

Pagadders (8-10 jarigen) 

Stijn Buset                                       0470/ 06 27 80    

Sofie Dupont          

Lowiek Meyers 

Chris Smeets 

 Glenn Honof       

Rojo’s (10-12 jarigen) 

Michael Stouten              0477/ 22 31 34 

Kobe Dupont 

Claudio Pinna 

Rune Indestege 

Knimmers (12-14 jarigen) 

Katrien Opsteyn                0494/ 58 07 95 

Koenraad Cops           

Kim Roumans           

Sjo’ers (14-16 jarigen) 

Saskia Jacobs                0499/ 28 51 78           

Brecht Slootmaekers    

Stef Bellaert                


