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Woordje vooraf 

Lieve leden en ouders! 

Misschien hebben jullie de kriebels al gevoeld? Er hangt namelijk 

iets in de lucht én dat zijn de lentekriebels, want de lente is weer 

begonnen! Hierdoor zijn wij super enthousiast en hebben wij ook 

extra veel zin om er de komende weken volledig in te vliegen en 

elke activiteit maximaal plezier te beleven. 

Lente staat voor nieuw leven: bloemen bloeien, bomen groeien 

en dat merken we ook op KSA. In de winter moesten we vaak 

door slecht weer in de lokalen blijven, maar nu kunnen we weer 

spelen en ravotten in de buitenlucht met die heerlijke lentezon op 

ons gezicht.  Zet je schrap voor een spetterende aanloop naar 

een zomer vol KSA! 

Afgelopen periode was alweer goed gevuld met leuke 

activiteiten en daarom kijken we hier nog eens samen op terug. 

Alsook, zullen we ook vooruitkijken naar alle leuke plannen die wij 

nog in petto hebben voor jullie. 

Een ‘groots’ zanger zong ooit:  

“Laat de zon in je hart, ze schijnt toch voor iedereen. 

Geniet van het leven, want het duurt toch maar even...” 

 

Met deze wijze woorden gaan wij de komende periode tegemoet 

en hopelijk doen jullie dat ook. 

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

leden veel chocolade-eitjes. 

Vrolijk Pasen!  

 

De leiding 
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Activiteitenkalender 

 

 

Trip Trap 

  

13 – 15 

april 

20 april  Buitenspeeldag 

22 – 24 

april 

-12 weekend 

24 april +12 activiteit 

7 mei Doki Fun festival 

8 mei Activiteit 

15 mei Steakdag 

22 mei Ouderactiviteit 

5 juni Activiteit 

26 juni Eindactiviteit 

12 – 20 

juli 
Kamp 



Kriebelkrantje Pasen 2022 

3 

 

Terugblik 

Kerstfeestjes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vriendjesdag 

Op vriendjesdag mochten alle leden hun vriendjes en 

vriendinnetjes meenemen naar de KSA-activiteit. Zo konden ook zij 

eens de echte KSA sfeer beleven en zien wat voor leuke spelletjes 

wij spelen! 

 

 

  

Tijdens het eindejaar werd ook onze KSA 

ondergedompeld in warme en gezellige 

kerstsfeer. Samen met de leden hebben we 

kunnen genieten van een knusse filmavond die 

traditiegetrouw gepaard ging met heerlijke 

frietjes!  

Fijne leden, lekker eten en veel plezier stonden 

centraal!  
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Vooruitzichten 

 

Triptrap  

Van dinsdag 12 tot en met vrijdag 15 april 

gaan we met onze +16 groep mee op 

TripTrap. Tonnen plezier, leuke tochttechnieken 

oplossen, toffe avondactiviteiten, op eigen 

houtje een warme slaapplaats zoeken en je 

eigen potje koken. Meer ingrediënten zijn er 

niet nodig voor een top-4-daagse op zoek 

naar stad X. KSA Limburg belooft er ook dit 

jaar weer een knaller van te maken! 

 

Buitenspeeldag  

Op woensdag 20 april is het weer buitenspeeldag! 

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 20 april van 

13u30 tot 16u30 naar buiten en trommel je klasgenootjes, vriendjes, 

buurjongens en buurmeisjes op en maak er een spetterend 

avontuur van op KSA. 

Iedereen is welkom. Wij voorzien 

leuke spelletjes, springkastelen, 

knutselhoekjes,... 

En dat allemaal volledig gratis!  
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Ledenweekend 

Van 22 tot 24 april 2022 organiseert KSA Rekem voor 

onze -12 leden een super leuk weekend. Zoals jullie zien 

zal het thema dit jaar ‘Leger’ zijn. Het leger is toch maar 

leeg als we ons niet verkleden, dus laat jullie inspiratie 

de vrije loop! Tijdens dit weekend dompelen we onze 

leden helemaal onder in de kampsfeer en geven we 

hun een voorproefje op het grote kamp. Samen met 

de leiding trotseren we het leger en doen we vooral 

vele leuke spelletjes! 

Wij verwachten jullie op 22 april om 19u in Hechtel-Eksel: 

Jeugd- en vakantiecentrum Hechtel-Eksel 

Kampadres : Lupinestraat 1  

3940 Hechtel-Eksel 

Zondag 24 april kunnen de ouders jullie komen halen om 11u voor 

de vele avontuurlijke verhalen! 

Inschrijven kan door 25 euro per enthousiast lid te storten op de 

KSA Rekem rekening met de vermelding ‘-12 weekend + naam 

kind(eren)’ vόόr 17 april: BE86 7350 5516 0450. 
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Doki Fun 

Doki Fun Festival is een speel- en doefestival 

voor alle -12-leden in KSA Limburg en hun 

leiding. 

Doki Fun Festival zal op zaterdag 7 mei 

doorgaan in Houthalen op het festivalterrein 

op De Binnenvaart, waar we op de parking 

‘Kelchterhoef aan de plas’ zullen samenkomen 

(Binnenvaartstraat z/n, 3530 Houthalen).  

Deze dag duurt van 8u30 tot ongeveer 17u00. 

 

Steakdag Zondag 15 mei 

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we zondag 15 mei onze  

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

een vegetarisch alternatief. Deze worden altijd vergezeld van 

knapperige frietjes en een fris slaatje. JUMMIE!!  

Wij vragen ook van de leden dat zij hun steentje bijdragen door 

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

groot eetfestijn wordt.  

De opbrengst wordt gebruikt ten voordele van de activiteiten en 

het kamp. 

Binnenkort ontvangen jullie de steakkaarten van de leiding! ☺ 
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Ouderactiviteit 

Op 22 mei organiseren we een ouderactiviteit. Hierbij nemen alle 

leden in hun leeftijdsgroepen het op tegen hun eigen ouders! 

Durven jullie die uitdaging aan te gaan?  

 

 

 

 

 

Kamp 

Binnenkort bereiken we weer het hoogtepunt van ons KSA-jaar! 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 fantastische momenten 

beleven. Wij hopen alvast dat jullie allemaal zullen meekomen 

met ons om er 8 onvergetelijke dagen van te maken! 

Ons kamp gaat dit jaar door van: 

12 tot en met 20 juli 2022 

(Leeuwkes: 16 – 20 juli 2022) 

op de kampplaats ‘Chiromeisjes Helchteren’ in Houthalen-

Helchteren. 

Noteer deze datum dan ook zeker en vast in jullie agenda! 

In juni zal de leiding nog langskomen met een kampkriebelkrantje 

waar alle info over het kamp in zal staan. 
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Varia 

Afmelden 

Wij zouden van jullie willen vragen om altijd een seintje 

(WhatsApp, sms’je, 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 in dit boekje. 

 

KSA-hemd 

Nu het lente is zullen de temperaturen stilaan 

stijgen. Toch vragen wij dat de leden ALTIJD 

hun hemd aan hebben naar de activiteit. Als 

het te warm is kunnen ze deze natuurlijk 

uitdoen, maar het hemd hoort bij het KSA-

uniform. 

Nog geen hemd? Vraag er naar bij de 

leiding, zij zullen jullie helpen met passen en 

verdere info geven.  

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 
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TikTok 

Onze KSA is nu 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.  

Het is een kleine moeite en het levert ons een extra centje op. 

https://www.trooper.be/ksarekem 

 

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.  

 

https://www.trooper.be/ksarekem
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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.  
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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 tot 8-jarigen)  

Nienke de Groot 0486/02 55 46  

Chris Smeets 

Celestine Crijns 

Maarten Goyen 

Lars Smeets 

 

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 
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+12 

 

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   0470/06 27 80 

Lowiek Meyers 

Stef Bellaert   

   

+16  

Michael Stouten  0477/22 31 34 

Kobe Dupont 
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