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Voorwoord 
 
Het KSA-jaar loopt stilletjes aan ten einde. Over een kleine drie 

maanden is het kamp al achter de rug en trekt de leiding er even 

tussenuit. Maar voor dat het zover is, staan er nog enkele toppers op 

het programma.  

Op zaterdag 21 april is het bij de joro’s ouderdag. Die dag mogen zij hun 

ouders meepakken naar de KSA en gaan we ons met zen allen 

amuseren. Op zondag 29 april is het onze jaarlijkse spaghettidag. Nodig 

al je vrienden, vriendinnen en familieleden maar uit om te genieten van 

onze overheerlijke spaghetti/macaroni. Op zaterdag 12 mei gaan we op 

groepsuitstap (waarheen blijft nog een verrassing).  

In ’t Kamperke vind je veel nuttige info, zoals alle datums waarop je 

naar de KSA kan komen, wie je leiding is en hoe je deze kan 

contacteren. Verder vind je in dit Kamperke ook nog enkele wist-je-

datjes, moppen en raadsels en een kleurplaatje.  

 

 

 

 

  



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 website:  

ksa-lichtaart.be 

 

mailto:info@ksa-lichtaart.be


Wist je dat … 
 

  Laura Van Gorp (1-2) en Cazi (sjo) de winnaars zijn van de  prijsvraag uit het 
vorige Kamperke? 

  Zij hiervoor beloond zullen worden?  

  Bazooka Kapauw dit jaar in Aarschot was? 

  Deze activiteit enkel voor knimmers was? 

  Er knimmers waren vanuit heel de provincie Antwerpen en Brabant? 

  Ze er gelasershoot hebben?  

  Er een kabelbaan was? 

  Dit een superleuke dag was?  

  We met zen allen op weekend gingen naar De Maat?  

  Iedereen zich hier super geamuseerd heeft?  

  Het op zaterdag 21 april ouderdag is?  

  Alle joro’s hun ouders die dag mogen meenemen naar de activiteit?  

  Zij zo kennis kunnen maken met het verloop van een activiteit en de 
leiding?  

  Het op zondag 29 april spaghettidag is?  

  Je hier overheerlijke spaghetti of macaroni kan komen eten?  

  Deze gemaakt zal worden door onze geweldige kookploeg?  

  Je hiervoor kan inschrijven via de website?  

  We op 12 mei op groepsuitstap gaan? 

  De leiding al weet waarheen?  

  We het voor jullie nog even geheim gaan houden?  

  Dit mijn laatste wist-je-dat’je was?  

  



Moppentrommel 
De moeder van Anton zet een bord soep voor hem op tafel. Ze zegt: “Ik 

heb het tafelkleed net gewassen, dus maak het niet vies! Anders houd ik 

per vlek twee euro op je zakgeld in.” Vervolgens gaat ze de keuken weer 

in. Als ze terugkomt, ziet ze Anton met zijn lepel soep uitsmeren over 

het tafelkleed. Woedend schreeuwt ze: “Anton! Wat ben je aan het 

doen, viespeuk?!” Anton: “Ik maak van drie vlekken één vlek.” 

Moeder stuurt Jantje met zijn zusje naar de winkel. Ze zegt tegen Jantje: 

“Ga naar de winkel en neem alles mee wat op het lijstje staat.”  

Jantje komt terug van de winkel met de spullen maar zonder zijn zusje. 

Moeder: “Waar is je zusje?” 

Jantje: “Stond niet op het lijstje.” 

Twee moeders en twee dochters gaan uit eten.  

Iedereen eet één hamburger. Toch worden er  

maar drie hamburgers gegeten. Hoe kan dat?  

Als ik jong ben, ben ik lang. Als ik oud ben,  

ben ik kort. Wat ben ik?  

Het begint met een ‘t’, er zit ‘t’ in  

en het eindigt met een ‘t’. Wat is dit?  

Wat is de overeenkomst tussen de nummers  

11, 69 en 88? 

  

Het waren een groot- 

moeder, moeder en 

kleindochter 

Een kaars 

Een theepot 

Je kan ze ook 

ondersteboven lezen 



Kleurplaat 

  



Vergaderingen joro 1-2 
7 april   Geen activiteit 

14 april   Boefjes en politie 

21 april    Ouderdag 

28 april   Geen activiteit 

5 mei   Geen activiteit 

12 mei   Groepsuitstap 

19 mei   Geen activiteit 

26 mei   Ergens in de lucht 

2 juni    Ver, ver van hier 

9 juni   Geen activiteit 

16 juni   4 op een rij 

 

 

  



Vergaderingen joro 3-4 

7 april   Geen activiteit 

14 april   Laddercompetitie 

21 april    Ouderdag 

28 april   Geen activiteit 

5 mei   Geen activiteit 

12 mei   Groepsuitstap 

19 mei   Geen activiteit 

26 mei   Pumpkin Attack 

    13h30 – 16h30: vertrek/aankomst aan VVV-kantoor 

2 juni    Masterchef 

9 juni   Geen activiteit 

16 juni   1-2-3 Rikke Tikke Tik 

 

  



Vergaderingen joro 5-6 

7 april   Geen activiteit 

14 april   Omgekeerde dag 

21 april    Ouderdag 

28 april   Geen activiteit 

5 mei   Geen activiteit 

12 mei   Groepsuitstap 

19 mei   Geen activiteit 

26 mei   Pumpkin attack 

    13h30 – 16h30: vertrek/aankomst aan VVV-kantoor 

2 juni    Pim pam pet, kheb men klakske opgezet 

9 juni   Geen activiteit 

16 juni   Can you escape?  

 

  



 

 

 

  



Vergaderingen knim 

7 april   Geen activiteit 

14 april   Vuur ofwa?? 

21 april    Laddercompetitie 

28 april   Geen activiteit 

5 mei   Geen activiteit 

12 mei   Groepsuitstap 

19 mei   Geen activiteit 

26 mei   Pimp my knim lokaaltje 

2 juni    Knim escape 

9 juni   Geen activiteit 

16 juni   Knimmers nemen afscheid 

 

 

  



Vergaderingen sjo 

7 april   Geen activiteit 

14 april   Interactieve machoquiz 

21 april    SJO doe je dat! 

28 april   Geen activiteit 

5 mei   Geen activiteit 

12 mei   Groepsuitstap 

19 mei   Geen activiteit 

26 mei   De vakman verdwijnt wanneer den tec7 verschijnt 

2 juni    SJO is PRO 

9 juni   Geen activiteit 

16 juni  Hej man, koop een nieuwe jas man, koop hem bij 

de Zeeman 

 

 

 

  



Foto’s in de spotlight 
 

 

   



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 0494/04.15.25 
Loeka Jacobs 0495/67.18.81  



Save the date 
 
Ouderdag  21 april 
Op zaterdag 21 april mogen de joro’s hun ouders meepakken naar de 
activiteit. Zo kunnen ook zij een dagje KSA’er zijn! 
 

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.  
 
 


