
’t Kamperke 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaargang 41, 2e uitgave 

V.U. KSA Lichtaart, Molenstraat 56 bus 1, 2460 Lichtaart 

 



  



Voorwoord 
 
JOEPIE, de feestdagen zijn volop bezig! Wat wilt dat zeggen? VAKANTIE, 

ETEN (tot je niet meer kan), CADEAUTJES, FEEST! Spijtig genoeg 

betekent dit voor het merendeel van de leiding dat de examens eraan 

komen, en hiervoor moeten zij studeren. Er zullen dus de komende 

weken eventjes geen vergaderingen meer zijn. ‘OOH NEE, dit kan je niet 

menen!!!’, spijtig genoeg wel, maar geen paniek: eind januari vliegen 

we er met volle goesting met z’n allen terug in!  

Verder kunnen jullie alle info terugvinden over de vergaderingen op 

onze website (www.ksa-lichtaart.be) of op onze groep op facebook ‘KSA 

Lichtaart’. Je kan er terecht met vragen, complimentjes, … Als je echt 

met een dringende vraag zit kan je een belletje doen naar de leiding. 

Waar vind ik nu de nummers van de leiding? Wel, helemaal vanachter in 

dit Kamperke. Het is misschien een beetje te vroeg, maar we hopen er 

samen met jullie een fantastisch nieuw jaar van te maken. Wij hebben 

er alvast nu al 

SUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU 

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUPER veel zin in! Feestkusjes en vele 

knuffels van jullie liefste leiding. 

  



Info 
 
De vergaderingen van de joro’s (1e – 6e leerjaar) gaan door op zaterdag 
van 13u30 tot 16u30. De knim (1e en 2e middelbaar) en sjo (3e en 4e 
middelbaar) komen samen op zaterdagavond van 20u tot 22u.  
 
Om onze jeugdbeweging goed herkenbaar te maken is het verplicht om 
een sjaaltje te dragen. Een volledig uniform bestaat uit een rood sjaaltje 
en een blauw hemd. Vergeet deze dus zeker niet!  
 
Zorg ervoor dat je kind is aangepast aan het weer en de activiteiten 
(slechte kledij, regenkledij, …) We spelen veel buiten en worden af en 
toe ook weleens vuil.  
 
Elke vergadering krijgen de joro’s een vieruurtje van de leiding (een 
koek en water). Je mag hiervoor ook eventueel een hapje en een 
drankje meegeven. Knimmers en sjo’ers kunnen elke vergadering een 
drankje kopen voor €0,50.  
 
Dure spullen (zoals iPods, GSM’s en juwelen) horen niet thuis op de 
KSA. Ze kunnen enkel stuk of verloren gaan.  
 
Voor vragen, suggesties of opmerkingen kan je steeds terecht bij de 
leiding of de groepsleiding (Kyra & Lex). Je kan ook altijd een mailtje 
sturen naar info@ksa-lichtaart.be of een bericht sturen via de 
Facebook-pagina.  
 
Neem voor meer info ook zeker een kijkje op onze nieuwe website:  

ksa-lichtaart.be 

 

mailto:info@ksa-lichtaart.be


Wist je dat … 
 

  We het einde van 2017 naderen?  

  Dit betekend dat de feestdagen er aankomen?  

  Het dan twee weken (kerst)vakantie is? 

  Wij op zaterdag 30 december warme chocomelk uitdelen aan de 
Nieuwjaarszangers? 

  Zij dan allemaal welkom zijn aan het OCMW?  

  Alle 710 dozen wafels van de wafelverkoop verkocht geraakt  
zijn?! 

  Zoë (3-4), Til (3-4) en Rik (sjo) de meeste wafels verkocht hadden?  

  Zij hiervoor een prijzenpakket in ontvangst hebben mogen 
nemen? 

  Er in dit Kamperke een wedstrijd staat?  

  Je kans maakt op een prijs wanneer je hieraan deelneemt?  

  Mijn inspiratie op begint te raken?  

  Het oog van een struisvogel groter is dan zijn hersenen?  

  Het onmogelijk is om aan je elleboog te likken? 

  Een goudvis wit wordt wanneer je hem in een donkere kamer 
zet?  

 Dolfijnen en walvissen met één oog open slapen?  

  Olifanten de enige dieren zijn die niet kunnen springen?  

  Coca Cola oorspronkelijk groen was?  

  Mijn inspiratie nu echt op is? 

  Dit mijn laatste wist-je-datje was?  



Kerstkoekjes maken 
Benodigdheden:  

350 gram bloem  

250 gram boter  

120 gram suiker 

1 zakje vanillesuiker 

2 eierdooiers  

Bereiding:  

Meng de bloem en suiker in een kom. Voeg de eierdooiers en de boter 

toe en kneed tot een glad deeg. Zet het deeg één uur in de koelkast. 

Verwarm de oven voor op 175°C.  

Rol het deeg uit op een met bloem bestrooid werkblad (ongeveer 4mm 

dik) en steek de vormpjes uit.  

Leg de koekjes op een met bakpapier beklede bakplaat en bak ze in +/- 

13 min. lichtbruin.  

Laat afkoelen op een rooster.   

SMAKELIJK! 

  



Moppentrommel 
Wat eet de sneeuwman op zijn brood? 

 

Wat heb je in december wat je niet hebt in een 

andere maand? 

 

Pieter wilt aan de overkant van de kilometer-brede 

rivier een appel van een boom plukken. De rivier is 

bevroren maar te dun om erover te lopen. Hoe 

komt Pieter bij de appels? 

 

Hoe komt een konijn uit de sneeuw? 

 

Waarom vliegen vogels in de winter naar het zuiden? 

 

 

Bradley wilt midden in de winter gaan vissen. Omdat het vriest neemt 

hij een bijl mee. Na een tijdje lopen stopt hij en begint hij in het ijs te 

hakken. Opeens hoort hij een stem: "Er is hier geen vis.". Hij kijkt om, 

ziet niemand en besluit verder te lopen. Even verder begint hij terug te 

hakken. Vlak daarna hoort hij dezelfde stem zeggen dat er geen vis is. 

Weer ziet hij niemand en loopt hij een beetje verder. Hij begint terug te 

hakken en hoort weer een stem zeggen dat er geen vis is. Bradley vraagt 

"Is hier iemand? God, ben jij dat?". Hij hoort "Neen, dit is de speaker 

van de schaatsbaan in Turnhout". 

  

Er groeien geen 

appels in de 

winter 

 

 

De letter D 

 

Sneeuwvlokken 

Wit 

Het is te ver 

om te lopen 



Kleurplaat 

  



Vergaderingen joro 1-2 
6 januari     KSA rock 

13 januari    Geen activiteit 

20 januari    Op, op, alles is op 

27 januari     Vriendjesdag 

3 februari     Geen activiteit  

10 februari   Wij willen voetballen 

17 februari  Had je tien miljoen wat zou jij dan doen? 

24 februari    Geen activiteit 

3 maart     Het kasteel van koning Thomas 

9-10-11 maart    KSA-weekend 

17 maart     Geen activiteit 

24 maart     Olé pistolé 

31 maart     Jiepie-ja-hee 

 

 

 

  



Vergaderingen joro 3-4 

6 januari     één, twee, drie vier, hoedje van papier 

13 januari    Geen activiteit 

20 januari    Ikkeltje, Kramikkeltje 

27 januari     Vriendjesdag 

3 februari     Geen activiteit  

10 februari   Handjes draaien, koekebakkevlaaien 

17 februari    In het bos daar staat een huisje 

24 februari    Geen activiteit 

3 maart     In een klein stationneke 

9-10-11 maart    KSA-weekend 

17 maart     Geen activiteit 

24 maart     Klap eens in de handjes 

31 maart     ‘k Zag twee hazen, vlak voor Pasen 

 

  



Vergaderingen joro 5-6 

6 januari     Sneeuwballengevecht 

13 januari    Geen activiteit 

20 januari    Monopolyreis rond de wereld 

27 januari     Vriendjesdag 

3 februari     Geen activiteit  

10 februari   Gewoon gaan met die banaan! 

17 februari    Chinese muur afbreken 

24 februari    Geen activiteit 

3 maart     Ik verklaar oorlog aan… 

9-10-11 maart    KSA-weekend 

17 maart     Geen activiteit 

24 maart     Het grote levenswegbord 

31 maart     Balleke stamp à la KSA 

 

 

 

  



Vergaderingen knim 

6 januari     Take care of your egg 

13 januari    Geen activiteit 

20 januari    KSA got talent 

27 januari     Vriendjesdag 

3 februari     Geen activiteit  

10 februari   Bazooka Kapauw 

     Meer info volgt 

17 februari    Deze vergadering is mega geheim 

24 februari    Geen activiteit 

3 maart     Mister Knim 

9-10-11 maart    KSA-weekend 

17 maart     Geen activiteit 

24 maart     Laddercompetitie 

31 maart     Vetzakkerij à la knim 

 

  



Vergaderingen sjo 

6 januari     Sjonnys en marrinas 

13 januari    Geen activiteit 

20 januari    SJO you think you can dance 

27 januari     Vriendjesdag 

3 februari     Geen activiteit  

10 februari   Hot SJOts 

17 februari    SJOrren 

24 februari    Geen activiteit 

3 maart     SJOrry voor de rommel 

9-10-11 maart    SJO-weekend 

17 maart     Geen activiteit 

24 maart     SJO doe je dat! 

31 maart     ModeSJOw 

 

  

  



Weekend 
Het is weer zover! We gaan weer met z’n allen op weekend! Het moment waar 

jullie allemaal naar hebben uitgekeken! Vrijdag 9 maart om 20u worden jullie 

verwacht aan Jeugdkamp De Maat (De Maat 4, 2400 Mol). Er moet zelf voor 

vervoer gezorgd worden. Er zijn bedden voorzien (een luchtmatras of veldbed is 

overbodig) maar breng wel zeker een hoeslaken mee!  

Wat moeten jullie dus zeker meebrengen? 

✓ Slaapgerief: hoeslaken, slaapzak, kussen... 

✓ Kledij: slechte & warme kledij, sokken, ondergoed, schoenen... 

✓ Toiletgerief: een handdoek, zeep, tandenborstel, tandpasta, washandje...  

✓ Eetgerief: een gamel, keukenhanddoek, bestek, drinkbeker...  

✓ Kids-ID of ISI+-kaart 

✓ Denk eraan dat dure spullen kapot kunnen gaan!!!  

✓ Verkleedkledij (dieren) 

Zondag 11 maart mogen jullie om 13 uur weer opgehaald worden! 

KOSTPRIJS: €25, gelieve dit over te schrijven voor 6 maart op het rekeningnummer 

BE30 9731 8011 7011 

EXTRA INFO? 

De leiding komt tussen half januari en half februari ook zeker nog op huisbezoek. 

Bij vragen, aarzel niet om de leiding te contacteren!  

Joro 1-2 Kyra: 0494/11.63.87 

Joro 3-4 Cato: 0477/69.86.21                         

Joro 5-6 Anton: 0479/40.11.97 

Knim Kobe: 0470/95.72.55 

Sjo Jasper: 0471/45.64.51 

Je kan ook altijd een berichtje sturen via facebook (facebook.com/ksalichtaart) of 

een mailtje sturen naar info@ksa-lichtaart.be. 

  



Wedstrijd 
Dit keer hebben we ook een prijsvraag opgenomen in ons Kamperke!  
Om deel te nemen dien je de oplossing van de woordzoeker/sudoku 
door te mailen naar prijsvraag@ksa-lichtaart.be. De winnaars zullen op 
27 januari getrokken worden en zullen bekend gemaakt worden in het 
volgende Kamperke!  

 
Joro’s 
Streep onderstaande woorden weg. De woorden staan zowel horizontaal, 
verticaal als diagonaal. De overgebleven letters vormen de oplossing van deze 
woordzoeker.  

 
CHOCOLADEMELK KERSTMIS SNEEUW 
ERWTENSOEP KRUIK SNEEUWPOP 
GLÜHWEIN LANGLAUFEN SNOWBOARDEN 
HAGEL MUTS TRUI 
HANDSCHOENEN OORWARMERS VORST 
IGLO SJAAL WANTEN 
IJS SKIËN WINTERSLAAP 
IJSBAAN SLEE WIT 



Knim & sjo 
 

 
 

 

51.234AB, 4.920CD 
Vervang de letters in bovenstaande coördinaten met de gevonden 
getallen uit de sudoku-puzzel. Op deze locatie zal je na goed zoeken een 
zak vinden met een telefoonnummer. Stuur je naam naar het 
telefoonnummer en maak kans op een KSA-prijs! 
 
Tip: Je kan de gevonden coordinaten ook ingeven op Google maps. 
Regels: Laat de gevonden zak op zijn plek liggen, en geef geen 
antwoorden door aan andere KSA'ers want zo maak je zelf ook minder 
kans. 

C 

A 

B 

D 



Foto in de spotlight 

 

Joro 3-4 verwarmt zich met warme chocomelk die ze 

gevonden hadden met hun schattenjacht. Arrrgh!  



 
  



Contact 
 
Joro 1-2  
Bradley Helsen  0495/48.48.89 
Lotte Rappé  0496/82.66.54 
Thomas Van Den Plas 0491/55.28.71 
Kyra Van Doninck 0494/11.63.87 

 
Joro 3-4  
Pieter Nys 0470/12.06.55 
Seppe Nys  0479/39.97.88 
Jonas Van den Schoor  0478/74.09.24 
Cato Vroemans 0477/69.86.21 

 
Joro 5-6  
Rinus Depraetere  0478/09.96.66 
Hanne Motten  0470/07.59.73 
Berre Van Tillo 0499/11.34.78 
Anton Vroemans 0479/40.11.97 

 
Knim 
Annelien Jacobs 0485/43.99.81 
Marie Jacobs 0499/63.45.85 
Arne Nys 0489/11.81.16 
Kobe Van Pelt 0470/95.72.55 

 
Sjo  
Jasper Depraetere 0471/45.64.51 
Lex Haelen 0471/34.75.77 
Loeka Jacobs 0495/67.18.81  



Save the date 
Chocomelk voor de Nieuwjaarszangers  30 december 
Naar jaarlijkse gewoonte zullen wij ook dit jaar weer aan het OCMW 
staan voor de Nieuwjaars-zangers te voorzien van warme chocomelk!  
Omdat 31 december dit jaar op een zondag valt, wordt het ‘nieuwjaar-
zingen’ vervroegd.  

 
Vriendjesdag 27 januari 
Breng jullie vriendjes of vriendinnetjes maar naar de KSA! 
 

Bazooka Kapauw 10 februari 
Een BOMbastische dag voor Knimmers! Steek Triangel samen met een 
vleugje avontuur in de mixer en je krijgt: BAZOOKA KAPAUW! 
 
KSA-weekend 9 – 11 maart 
Van 9 tot 11 maart gaan we met z’n allen op weekend naar De Maat in 
Mol.  

 
Spaghettidag  29 april  
Op zondag 29 april zal de jaarlijkse spaghettidag plaats vinden in het 
Ligahof. 

 
Groepsuitstap  12 mei 
Info volgt 

 
Kamp  1 – 10 juli 
Het kamp zal dit jaar doorgaan in Stavelot. De joro’s vertrekken de 3de 
juli. Knim en sjo vertrekt 1 juli.  
 
Meer info over deze evenementen kan je vinden op onze website.  


