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VOOR RAKKERS, JONGKNAPEN, KNAPEN,
JONGHERNIEUWERS, HERNIEUWERS EN HUN OUDERS!
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Leiding 2022-2023

Victor Van Sande - Bondsleiding 
0479 87 81 52

Julie Boeckx 
0479 01 17 99

Mart Van Puyenbroeck 
0471 07 06 39

Nona Sybens 
0496 40 99 92

Lotte Moons 
0468 28 26 90

Jana Wils 
0456 01 10 21

Hanne Smits 
0471 68 19 25

Hanne Wils 
0456 01 58 30

Merlijn Scholte 
0493 83 81 31

Lex Van Sande - Bondsleiding 
0479 08 27 34

Victor Paulus 
0499 72 94 72

Joey Goemans 
0474 51 46 01

Rakkers

Knapen
Jongknapen

Jonghernieuwers



Allerliefste KSA'ers/ouders
 

Eerst en vooral hopen we allemaal dat jullie fantastische
feestdagen gehad hebben! Maar nu is het weer tijd voor een

supercool en een nieuw super tof trimester 
 

Ons eerste trimester was een trimester van veel nieuwe
vriendjes maken, ravotten maar vooral een trimester

boordevol plezier maken! Onze leidingsploeg staat klaar om
jullie opnieuw elke zaterdag (of vrijdag voor de JHN) een

superleuke activiteit te bezorgen. 
 

In dit boekje staat er wat meer uitleg over onze werking. Bij
vragen kan je altijd terecht bij je leiding of je kan ons
bereiken via onze facebook/instagrampagina (KSA

Herentals)
 

In dit boekje vind je het programma per groep. Daar kan je
lezen welke activiteit er op welke datum zal plaatsvinden.
Daarnaast bevat dit boekje ook een leuke fotopagina, een

kampklap & zelfs een vriendjesboekje! Je vind ook de namen
en de gsmnummers van de leiding terug.

 
We kijken uit naar weer een nieuw trimester en hopelijk

hebben jullie er evenveel zin in als jullie leiding! 
 

Heel veel warme groetjes van jullie leiding Hanne W, Jana,
Hanne S, Merlijn, Gino, Joey, Lex,  Julie, Vicce, Mart, Lotte &

Nona
 

Voorwoord



Belangrijke data:

14/01:�Rikolto-verkoop

25/02:�Vriendjesdag
+�Mitraillettefowaf�(JHN)

�
25/03:�Honkbal

(laatste�activiteit)
�

To�be�announced:
I�LOVE�HERTALS



Rakkerprogram
14/01

Terwijl de oudere bannen zich
inzetten voor het goede doel gaan
wij het grote Rikolto-spel spelen! 21/01

Vandaag zijn Jommeke, Filiberke,
Suske & Wiske onze beste

vienden, want we gaan het
stripfigurenstadsspel spelen.28/01

 Van Afrika tot in Amerika, vanop
de Himalaya tot in de woestijn. Het

vliegtuig staat al klaar voor onze
reis rond de wereld! Hiervoor

spreken we af aan de Vossenberg.
04/02

Wie heeft er de meeste Disneyfilms
gekeken? We testen jullie kennis in onze

ultieme Disneyquiz!
11/02

De liefde hangt in de lucht en ook in
het bos. Vandaag spelen we een zeer

romantisch Valentijnsbosspel.
Hiervoor spreken we af aan de

Kruisberg.
18/02

Haal je favoriete gezelschapsspel maar
uit de kast, want we spelen vandaag

gezelschapsspelletjes!

25/02
Neem al je vrienden en vriendinnen
maar mee naar onze vriendjesdag.

Iedereen is welkom!



03/03
De popcorn staat al klaar voor de
filmavond! We verwachten jullie
op vrijdagavond van 18u tot 20u

aan het lokaal.

11-12/03
Het schip staat al klaar voor vertrek,

want wij gaan dit weekend op
piratenweekend! Verdere info volgt

nog.
18/03

Trek je kleurrijkste joggingpak al maar
aan. Vandaag gaan we op foute

dagtocht. Vergeet zeker geen eten en
drinken, regenjas en stapschoenen mee
te nemen! We verwachten jullie om 10u

aan het lokaal en zullen daar om 16u
weer aankomen.25/03

Het is alweer de laatste activiteit van
het trimester. Daarom gaan we met

alle bannen samen honkballen!

Vergeet nooit je sjaaltje!
Activiteiten zijn altijd aan het lokaal tenzij anders vermeld.
Activiteiten zijn altijd van 13u30 tot 16u tenzij anders vermeld.
Een drinkfles meenemen is zeer handig (met je naam op).
Koekjes of andere tussendoortjes zijn niet toegestaan tijdens de
activiteit. Deze houd je dus voor erna.

Enkele belangrijke zaken:

Groetjes van jullie leiding,
Jana, Hanne, Hansel en Merlijn



 Vriendenboekje  
In het vriendenboekje kom je allerlei dingen te weten over de 

leiding die je misschien nog niet wist.  

Dit zijn de vragen en antwoorden van deze editie: 

 

 Wat is je favoriete seizoen?  

Lotte: Winter Nona: Lente 
Jana: Zomer Lex: Herfst 

 

Speel je liever een bosspel of een stadspel? 

Julie: Bosspel!! Het liefst Stratego Vicce: Stadsspel 
Merlijn: Bosspel Hanne S.: Bosspel 

 

Doe je liever een dauwtrip of een nachttrip?  

Hansel: Dauwtrip Julie: Nachttrip,  spoookyy 
Lotte: Nachttrip Hanne S.: Dauwtrip  

 
 

 

Wat kan er echt op uw zenuwen werken? (bvb smakkende mensen) 

Merlijn: Als mensen lege verpakkingen terug in de koelkast zetten. 

(anoniem): Mijn zus! 

Lotte: Mensen die mij niet laten uitpra… 

Nona: Bumperklevende chauffeurs 

  



Wat is je favoriete kampmaaltijd? 

Lex: De farfalle (strikjes) met champignons Julie: Frikandellen met krieken 
Jana: Chili con carne Hansel: Wraps 

 

Wat was tot nu toe je favoriete kampthema? 

Vicce: Romeinen Nona: Kuifje in Japan 
Merlijn: Romeinen Mart: Harry Potter 

  
Wat zijn je goede voornemens voor het komende jaar? 

Hansel: De lat hoger leggen zodat ik er gemakkelijker onderdoor kan.        

Lex: Mijn bachelor diploma halen. 

Lotte: Een jaar vol met plezier, de beste vrienden en de mooiste reizen. 

 

Wat doe je in je vrije tijd buiten de ksa? 

Nona: Animal crossing spelen. 

Jana: Lopen en haken. 

Hanne S.: concerten, muziek luisteren en met vriendinnen afspreken 

Vicce: Films kijken, lekker eten en een beetje studeren. 

 

Wat is je Favoriete liedje? 

Jana: Mulberry street – Twenty one pilots 

Lex: Yonkers – Tyler, the creator 

Hanne S.: chic ‘n’ stu – System of a down 

Julie: Do i wanna know – Arctic Monkeys 

En wat is je favoriete film?  

Merlijn: Bohemian Rapsody 

Hansel: Kingsman: the golden circle 

Lotte: Ella enchanted 

Gino: One Piece film: RED 



JONGKNAPEN
hieronder kan je personages uit Spongebob

terugvinden met daarnaast de datum
waarop we hun lievelingsactiviteit gaan
spelen. Op het tweede blad kan je lezen

welke activiteit dit is.

14/01 : Spongebob      21/01 : Meneer Krabs
 28/01 : Octo                 4/02 Plankton
 10/02 : Parel                18/02 : Patrick

  25/02 : Sandy           4/03 : Meerminman
11/03 : Mosseljongen         18/03 : Gerrit

25/03 : Mevrouw Puff   
 

Kom steeds op 
tijd. 

Activiteiten gaan
door op zaterdag 

tenzij anders vermeld
 

Activiteiten gaan 
door van 13:30 
tot 16:00 tenzij
anders vermeld

Draag steeds 
je sjaatje

 
groetjes van Gino, 

Lex en Joey



van
daa

g 
gaa

n
 we

 ko
ken

 

Reis ron
d 

de wereld 

aan de

Vossen
berg!!
 

geza
melijke

activ
iteit
 

Rikolto. we spreken af aan de lakenhal. 

1 tegen allen, hopelijk 
krijgen ullie alle 

opdrachten gedaan!
 
 

vandaag spelen 
we een stadsspel. 

Joe-pie!

we gaan vandaag op
kleine Shrek-queeste.
Afzetten aan Bloso en
ophalen aan het lokaal.

Legerdagtocht. 
Kom verkleed, 

dat is super cooll!
11:00 - 16:00

 
 

vrijdag!! We 
spelen rechtbankje 

van 19u-21u

carwash!
men zegge
het voort!

vriendjesdag, neem
een vriendje mee
naar ons grote

ridderspel!
 
 



DIT WAS HET 
1E TRIMESTER!

Bosspelen
Bosspelen

KerstfeestjesKerstfeestjes

Samen gaanSamen gaan  
schaatsenschaatsen

Gekke bekkenGekke bekken  
trekkentrekken



VerkledenVerkleden

Startdag
Startdag

PannenkoekenPannenkoeken  
eteneten

DagtochtenDagtochten

Zotte groepsfoto's



Los onderstaand geheimschrift op en ontdek welke activiteit er elke week te wachten staat! 

Te moeilijk? Neem dan een kijkje op www.ksaherentals.be/planning       

 

Datum Activiteit Opmerkingen 

Rikolto-verkoop 
Afspreken aan het lokaal, 
normale uren 

Stadsspel 
 

Miss en Mister 
 

Gezelschapsspelle
tjesavond 

VRIJDAG! 19u-21u. Breng gerust 
jouw eigen gezelschapspelletjes 
mee! 

Valentijnsquiz 
 

Balspelen 
kampioenschap 

Afspreken aan Vossenberg! 

Carnaval-bosspel 
Vriendjesdag, afspreken aan lokaal. 

Kom verkleed!!  

Epic meal time 
€2 meebrengen 

Dagtocht 
11u00-16u00, voldoende eten en 
drinken meepakken + 
stapschoenen! 

Carwash 
Meer info volgt via uitnodiging! 

Honkbal 
Gezamelijk - afspreken aan 
Netelpark 

 

Enkele belangrijke afspraken: 

• Draag altijd je sjaaltje; 

• zorg dat je kleren aanhebt die vuil mogen worden; 

• de activiteiten gaan altijd aan het lokaal door van 13:30 tot 16:00, tenzij anders 

vermeld. 

http://www.ksaherentals.be/planning


A a A a 
B b B b 
C c  C c  
D d  D d  
E e E e 
F f F f 
G g G g 
H h H h 
I i I i 
J j J j 
K k K k 
L l L l 
M m M m 
N n N n 
O o O o 
P p P p 
Q q Q q 
R r R r 
S s S s 
T t T t 
U u U u 
V v V v 
W w W w 
X x X x 
Y y Y y 
Z z Z z 

 



Kijken jullie even hard uit naar het
 kamp als de leiding? Eindelijk terug slapen

in tenten omgeven door onze beste
vrienden. Ravotten in de velden en

crossen door de bossen, een vuurtje
maken of de perfecte sjor proberen

leggen. Dit zijn maar enkele voorbeelden
van de gouden herinneringen die je uit een

kamp haalt. 

Hopelijk kunnen jullie
er allemaal bij zijn.

 
Groetjes van de

leiding!

KAMPKLAP

Dit jaar zal het groot kamp (JKN-KN-JHN)
doorgaan in Dourbes, provincie Namen en dit

van 19/07 - 29/07.  
 

Het klein kamp (RAK) zal doorgaan van 08/08 -
12/08. 

 



27/01
Tiktokspel

03/02
De slimste 

JHN'er 
ter wereld

Zeeslag 
bosspel

 aan Bloso

JHN
program

14/01
Rikolto 20/01

Filmavond

10/02

17/02 Mitraillette- 
fowafValentijnspel

25/02 03/03
Cluedo-

stadsspel

10/03
Bosspel

aan Kruisberg

18/03
Pyjama 
dagtocht

25/03
Gezamenlijk 

spel
!! Zaterdag !!
10u00-16u00

!! Zaterdag !!
13u30-16u00

!! Zaterdag !!
13u30-16u00
afspreken op 

de Markt

!! Zaterdag !!
 
 

meer info 
volgt nog



Wij hebben jullie hulp nodig!

KSA Herentals steunen zonder
zelf een cent extra uit te geven?

Het kan!
Liefste ouders,  

Sinds kort zijn wij aangesloten bij Trooper. Een platform
dat ons de kans geeft extra geld bij elkaar te halen. Met dit
geld kunnen wij vervolgens een extraatje doorheen het jaar

doen of nieuw materiaal aankopen! Geen reden om dus
niet te shoppen via Trooper! 

 
Wij willen daarom ook aan jullie vragen om al jullie

aankopen te doen via Trooper. Je betaalt zelf geen cent
meer! 

 
Als je dus een pizza besteld via Takeaway, een kerstcadeau

besteld via Coolblue of eender wat via de deelnemende
winkels, doe dit dan zeker via onze Trooper link! Het is erg

gemakkelijk en je helpt er je favoriete jeugdbeweging
enorm mee! 



Wij hebben jullie hulp nodig!

Elke vereniging heeft een unieke Trooperpagina, zoals die
van KSA Herentals. 
https://www.trooper.be/ksaherentals  
 
Surf eerst en vooral naar deze pagina. Op deze pagina
staan verschillende links naar webshops, zoals bv. naar
Zalando, HEMA, Coolblue, TakeAway, Cheaptickets, .... 

 
Als je via deze links op de Trooperpagina van KSA
Herentals naar de webshop surft, weet de shop welke
vereniging jij wil steunen. 
 
De link doet het werk, en jij kan gewoon shoppen zoals je
normaal shopt, zonder €1 extra uit te geven. 
 
Van elke aankoop die jij doet, gaat er een percentje naar
KSA Herentals. Iedereen blij! 

Wel dat kan via de Trooperpagina van KSA Herentals.
Voor je aan de slag gaat, is het belangrijk om te weten

hoe Trooper precies in elkaar zit.

Huh? Gratis KSA Herentals steunen?
Hoe kan dat?

P.S.: Je kan via onze Trooperpagina instellen om een melding
te krijgen wanneer je op een Trooperwebshop bent.



Hernieuwerprogramma 2e trimester 
 

Na een bangelijk eerste trimester gaan ook de Hernieuwers 2023 in met een trimester vol bangelijke 

activiteiten! Let wel op, we beginnen een weekje later dan de leden… Kan jij de morse-code 

ontcijferen om het programma te achterhalen? Succes!  

21/01: .- ..-. ... -.-. .... . .. -.. ... ..-. . . ... - .--- . / -. -

-- -. .- 

28/01: -.- ...-- / ... .--. . .-.. / ...- .- -. / -- .- .-. - / .... 

.- -. -. . / .--- ..- .-.. .. . 

04/02: ...- . .-. .--- .- .- .-. -.. .- --. ... ..-. . . ... - .--- . 

/ .-.. --- - - . 

11/02: .--- --- . -.-- / ... .--. . .-.. 

18/02: .-.. .- -. -.. . .-. / -- .- .- -.- - / . . -. / ... .--. . .-

.. 

25/02: -- .. - .-. .- .. .-.. .-.. . - - . ..-. --- .-- .- ..-. 

04/03: --.- ..- .. --.. -.- . / ...- .- -. / .--- .- -. .- / . -. / 

.... .- -. -. . 

11/03: -- . .-. .-.. .. .--- -. / . -. / --. .. -. --- / ... .--. . .-

.. 

18/03: ...- .- .--. . ... .--. . .-.. / -.. --- --- .-. / .-.. --- - - 

. / . -. / -.. --- -- .. 

25/03: -. .- -.-. .... - - --- -.-. .... - / .-.. . -..- / . -. / -- 

.. -.-. .... .. . .-.. 

01/04: .. / .-.. --- ...- . / .... . .-. - .- .-.. ... 

 

We wensen iedereen en gezond, sportief en vrolijk 2023! 

Groetjes, de Hernieuwers 


