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Jaargang 42, 1e uitgave 

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

 



  



Voorwoord 
 
Voor sommigen misschien niet zo leuk, maar de school is weer 
begonnen… Maar treur niet, dat betekent dat er weer een supercool 
KSA-jaar begint! Zit je nog niet in de KSA en twijfel je toch nog een 
beetje? Dan kan je alsnog een keertje of twee gratis mee komen doen!  
 
In ’t Kamperke vind je veel nuttige info, zoals alle datums waarop je 

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

wist-je-datjes en een wedstrijd. 

 

 

 

  



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 €0,60.  
 
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 (Anton & Jasper). 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 … 
  De grote vakantie voorbij is? 

  Dit het eerste kamperke van het het schooljaar is? 

  Het bijna opendeurdag is? 

  Die op zondag 9 september is? 

  Je je daar kan inschrijven? 

  Er lekkere pannenkoeken zullen zijn? 

  Je er ook kan genieten van een drankje? 

  We hopen dat het goed weer wordt? 

  We van veel leiding afscheid moeten nemen? 

  De huidige leiding er toch een mega tof jaar van gaat maken? 

  Dit het elfde wist-je-datje was? 

  Hier meer informatie in staat dan je denkt? 

  Je niet hebt gemerkt dat er in het tweede wist-je-datje 2 keer 
'het' staat? 

  Ik niet zeker ben of je het gemerkt hebt of niet? 

  Ik niet veel inspiratie over heb nadat ik dit gemaakt heb? 

  Ik toch mijn best ga doen om nog 5 interessante wist-je-datjes te 
maken? 

  Een varken niet naar de lucht kan kijken? 

  Het merendeel van de rode lippenstiften visschubben bevatten? 

  Een krokodil zijn tong niet kan uitsteken? 

  Olifanten de enige dieren zijn die niet kunnen springen? 

  Dit mijn allerlaatste wist-je-datje was?  



Nieuwe leiding 
 

Lotte van Eccelpoel 

  

  Woonplaats: Ranst 
  Studie: maatschappelijk werk 
  Lievelingseten: frietjes 
  Mijn geld geef ik het liefst uit aan: 
voetbalkleren 
  Ik ben bang voor: wespen 
  De mooiste plek op aarde waar ik al ben 
geweest is Kroatië omdat ik daar dolfijnen 
heb gezien 

 
Ook willen wij graag de leiding waarvan we het afgelopen kamp 

afscheid hebben moeten nemen nogmaals bedanken voor hun leuke 

jaren in de KSA! Lotte, Thomas, Pieter, Jonas, Berre, Annelien, Marie, 

Kobe, Lex en Loeka: 

DANKUWEL! 

   



Jaarthema: er was eens … 
Er was eens een ieniemienie klein rupsje zonder kleur. Dat rupsje kon je bijna niet zien. 
Zo onopvallend was het. 
Het kroop wat rond op zoek naar eten. Om te groeien. Maar het vond niet meteen iets 
lekkers. 

Op een dag kroop het rupsje over een KSA-plein. Overal speelden kindjes en maakten ze 
heel veel plezier. Dat vond het rupsje wel leuk! En het begon te eten: eerst alles wat de 
kleinsten deden, daarna alles wat de iets grotere kindjes deden, dan alles wat de nog 
grotere en zelfs alles wat de grootste kinderen deden! 
Terwijl het rupsje at, kreeg het wat kleur. Wat geel, wat oranje, wat rood, wat paars, wat 
groen en wat bruin! Waauw, wat werd dat rupsje mooi! 
Na het bezoek aan KSA had het rupsje heel veel stralende kleuren. Daar kon je niet naast 
kijken! Maar het rupsje was ook niet meer klein. Het was groot en lang. Het vel van de 
rups stond op springen. Het rupsje wou precies uit zichzelf groeien! 

Het besloot eventjes te rusten en wat te slapen. Het kroop in een cocon en begon te 
dromen van alles wat het in KSA gezien had: originele spelletjes, hechte vriendschappen, 
samenwerking, schitterende decors, mateloos enthousiasme, plezier... Wat was het leuk 
om in KSA op te groeien! 
De volgende ochtend wou de rups zich uitstrekken. Maar het voelde wat vreemd aan. De 
rups moest wat draaien en keren om zich los te wrikken uit de cocon. Door het geduw en 
getrek van de rups barstte de cocon open! De rups sloeg twee vleugels uit en kon een val 
naar beneden maar nipt vermijden… 

Euuuh … een rups heeft toch geen vleugels? Ah nee, uit de cocon kroop geen rups, maar 
fladderde een kleurrijke vlinder weg. De rups was uitgegroeid tot een pracht van een 
vlinder. Een vlinder die uitstraalt wat KSA is. Zo kan de vlinder andere KSA’ers inspireren 
en begeleiden om op een dag uit zichzelf te groeien… 
 

   



Wedstrijd 
Om deel te nemen dien je de oplossing door te mailen naar 

cato.vroemans@hotmail.com. De winnaars zullen op 24 november 

getrokken worden en zullen bekend gemaakt worden in het volgende 

Kamperke! 

Joro’s: wie is wie? 

 

− Toon draagt geen lange broek. 

− De jongen met de bril heet niet Bas. 

− Tine moet van de oogarts een bril dragen. 

− Louise staat naast haar vriendje Bas. 

− Lukas staat naast Toon. 

 

Knim & Sjo: droedel 

 



Vergaderingen joro 1-2-3 
8 september     Startdag  
15 september   Geen activiteit  

22 september   Pim Pam Pet Roulette 

29 september   Wie niet waagt, wie niet wint 

6 oktober    Geen activiteit 

13 oktober   Levende jorobingo 

20 oktober   ’s Werelds coolste knikkerbaan 

27 oktober                             Geen activiteit   

3 november   Reuze-halloween-spel 

10 november   Sponzenspel 

17 november   Geen activiteit 

24 november   Meneer properwas en mevrouw wasvuil 

1 december Sinterklaasactiviteit 

Aan het OC te Lichtaart, inschrijven verplicht 

8 december   Geen activiteit 

15 december   Wafelverkoop 

22 december   Kerstfeestje 

     Neem een cadeautje mee van max. €5 

29 december   Geen activiteit 

 



Vergaderingen joro 4-5-6 
8 september     Startdag  

15 september   Geen activiteit  

22 september   Wat krom is, is meestal niet recht 

29 september   Wat je zelf doet, doe je meestal beter 

6 oktober    Geen activiteit 

13 oktober   Lui zijn we niet, we besparen energie 

20 oktober Eigenwijs zijn we niet, maar onze manier is 

beter 

27 oktober                             Geen activiteit   

3 november   Van delen wordt niemand arm 

10 november   Als ge loslaat hebde twee handen vrij 

17 november   Geen activiteit 

24 november   Wie geen fouten maakt, maakt meestal niets 

1 december   Sinterklaasactiviteit 

Aan het OC te Lichtaart, inschrijven verplicht 

8 december   Geen activiteit 

15 december   Wafelverkoop 

22 december   Kerstfeestje 

     Neem een cadeautje mee van max. €5 

29 december   Geen activiteit 



Moppertjes 
Rinus gaat naar de bibliotheek en besteld een grote durum cocktail. De 

bediende zegt "Dit is een bibliotheek". Rinus antwoord "Oh sorry" en 

fluistert dan "Ik wil graag een grote durum cocktail". 

Twee apen liggen te luieren in hun kooi in de dierentuin. Zegt de ene 

tegen de andere: “Zielig he, al die mensen achter tralies.” 

Kyra is op het strand aan het spelen. Plots loopt ze naar haar moeder en 

vraagt: “Mama, daar staat een arme man te roepen, mag ik hem wat 

geld geven?”. “Hier heb je 5 euro.”, zegt mama. “Wat roept die arme 

man eigenlijk?” “Lekkere ijsroom, ijslolly’s, …” antwoordt Kyra. 

“Seg Anton, gij ziet zo bleek, zijde ziek?” 

- “Nee, ik voel me kiplekker, ik heb me vanmorgen gewoon nog eens 

gewassen.” 

Kyra vroeg laatst lippenstift aan Joran. Hij gaf per ongeluk lijm aan. Kyra 

praat nog steeds niet tegen hem… 

Er komt een man bij de dokter. “Is vergif dodelijk?”, vraagt hij.  

“Ik denk het niet”, antwoordt de dokter. “Ik heb nog nooit een patiënt 

horen klagen daarover.” 

Wat doet een pizza als hij ziek is? 

Hij gaat naar Dr. Oetker. 

Wat is de originele kleur van gips?  

Gebroken wit 

Waarom zet een dom blondje lege flessen in de frigo? 

Voor de gasten die niets willen drinken



Enkel voor de slimme kindjes 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Als je alle cijfers 

optelt, weet je 

hoe oud ik ben! 

Ik eet graag 

worteltjes. Kan jij 

mij helpen? 



Vergaderingen knim 
8 september     Startdag  

15 september   Geen activiteit  

22 september   Dropping 

29 september   Fear Factor 

6 oktober    Geen activiteit 

13 oktober   Duo cantus 

20 oktober   Escape room 

27 oktober                             Geen activiteit   

3 november   Movie night 

10 november   Zoals die nacht van toen 

17 november   Geen activiteit 

24 november   Mocktail night 

1 december Girls vs boys 

8 december   Geen activiteit 

15 december   Wafelverkoop  

     Uitzonderlijk van 13u30 tot 16u30    

22 december   Kerstfeestje 

  Uitzonderlijk van 13u30 tot 16u30 

  Neem een cadeautje mee van max. €5 

29 december   Geen activiteit   



Vergaderingen sjo 
8 september     Startdag  

15 september   Geen activiteit  

22 september   SJO of duty 

29 september   Hoedje op! 

6 oktober    Geen activiteit 

13 oktober   Kill the queen 

20 oktober   Weg met die vaten 

27 oktober                             Geen activiteit   

3 november   Get out! 

10 november   Bommies en bompies 

17 november   Geen activiteit 

24 november   Is er wifi in Lichtaart 

1 december Mens erger je niet 

8 december   Geen activiteit 

15 december   Wafelverkoop 

     Uitzonderlijk van 13u30 tot 16u30 

22 december   Kerstfeestje 

     Uitzonderlijk van 13u30 tot 16u30 

     Neem een cadeautje mee van max. €5 

29 december Geen activiteit  



Koken Zonnige speculaastrifle 

 

Ingrediënten 

− 4 sinaasappelen 

− 250g mascarpone 

− 250g griekse yoghurt 

− 120g speculaaskoekjes 

− 4 eetl. Choco Crispies (chocoladebolletjes) 

− 2 eetl. vloeibare honing 

− 1 eetl. bloemsuiker 

Voorbereiding (15 min.) 

− Snij bovenaan een stukje van de schil van de sinaasappelen en pel 

ze. Trek de partjes uit elkaar. Snij de partjes daarna in kleine 

stukjes en haal er de pitjes uit. Trek ook zo veel mogelijk velletjes 

af.  



− Snij 2 sinaasappelen in 2 en pers het sap eruit.  

− Doe de speculaaskoekjes in het plastic zakje. Leg het zakje op je 

tafelblad en rol er met je deegrol over tot alle koekjes helemaal 

verkruimeld zijn. Er mag geen stukje meer te zien zijn. 

Bereiding (30 min.) 

1. Doe het sinaasappelsap in een steelpannetje en roer er 2 eetlepels 

vloeibare honing onder. 

2. Laat je hulpkok het sinaasappelsap al roerend op een matig vuur 

inkoken tot een stroperig sausje. Daarna mag het pannetje van het 

vuur, zodat het sinaasappelsausje kan afkoelen.   

3. Jij kan intussen de crème maken: doe de mascarpone in een 

mengkom en roer goed los met een eetlepel. Meng met de 

Griekse yoghurt tot je een gladde crème hebt. Daarna roer je de 

bloemsuiker onder de crème om hem zoeter te maken.  

4. Zo, het harde werk zit erop. Nu is het tijd voor het fijne werk. 

Neem 4 glaasjes en strooi de helft van de verkruimelde 

speculaaskoekjes op de bodem van elk glaasje. 

5. Leg enkele partjes sinaasappel op de speculaaskoekjes. Lepel wat 

sinaasappelsaus over de stukjes fruit. 

6. Schep de helft van de mascarponecrème op de saus. Je eerste laag 

is klaar. Nu mag je net hetzelfde doen voor de tweede laag. 

7. Nog snel 1 eetlepel chocoladebolletjes over elk glaasje strooien en 

je bent klaar. Als je de trifle niet meteen opeet, dek het glaasje 

dan af met vershoudfolie en zet het in de koelkast tot je er wel zin 

in hebt.  



Vergaderingen aspi 

8 september     Startdag  
15 september   Geen activiteit  

22 september   Ochtendgymnastiek 

29 september   Alles is op 

6 oktober    Geen activiteit 

13 oktober   Samsonrock 

20 oktober   Er zit meer in een liedje 

27 oktober                             Geen activiteit   

3 november   10 miljoen 

10 november   In de disco 

17 november   Geen activiteit 

24 november   Roeien 

1 december Wij zijn bij de brandweer 

8 december   Geen activiteit 

15 december   Wafelverkoop 

     Uitzonderlijk van 13u30 tot 16u30 

22 december   Kerstfeestje 

29 december   Geen activiteit   



Spiegeltent 

Ook dit jaar palmen we de spiegeltent weer een dag in. In de namiddag 
ben je vanaf 14h welkom om iets te komen drinken in ons kermiscafé.  
’s Avonds om 20h gaat de kermisfuif van start. Dit met DJ Bart Barocci. 
 
 

  



Contact 
 
Joro 1-2-3  
Hanne Motten 0470/07.59.73  
Seppe Nys 0479/39.97.88 

 
Joro 4-5-6  
Anton Vroemans 0479/40.11.97 
 

Knim 

Rinus Depraetere 0478/09.96.66  

Bradley Helsen 0495/48.48.89  

Kyra Van Doninck 0494/11.63.87 

 
Sjo  
Arne Nys 0489/11.81.16  
Lotte Van Eccelpoel 0474/08.70.74 
Cato Vroemans 0477/69.86.21 
 

Aspi 
Jasper Depraetere 0471/45.64.51 
 
 

Dit jaar zijn Anton & Jasper hoofdleiding. 

 
  



Save the date 
 

Opendeurdag        9 september 
Zondag 9 september ben je tussen 14 en 18h welkom in ons lokaal. Op 
de opendeurdag kan je jezelf komen inschrijven en een KSA-uniform 
aanschaffen. Je kan ook komen genieten van een pannenkoek en een 
drankje.  
 
Kermiscafé & kermisfuif     15 september 
 
Vriendjesdag        2 februari 
 
KSA-weekend        15 – 17 maart 
Van 15 tot 17 maart gaan we met z’n allen op weekend naar Balen.  

 
Ouderdag        30 maart 
 
Spaghettidag         28 april  
Op zondag 28 april zal de jaarlijkse spaghettidag plaats vinden in het 
Ligahof. 

 
Groepsuitstap        18 mei 
Info volgt 

 
Kamp           Datum volgt 
Het kamp zal dit jaar zoals andere jaren doorgaan in Wallonië. Het kamp 
zal plaatsvinden tijdens de eerste helft van juli. 
 
Meer info over deze evenementen kan je vinden op onze website en 
onze Facebookpagina.  


