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Voorwoord
De donkere, koude winterdagen komen er weer aan. Gelukkig brengt de
winter meer dan dat, de straten en de huizen worden mooi verlicht,
met Kerstmis krijgen we cadeautjes (en zitten we gezellig samen met de
familie), …
Na de kerstvakantie staan er ons dan weer superleuke activiteiten te
wachten. Begin maart gaan de joro’s op Triangel. Eind maart gaan we
met iedereen op weekend. In april gaan onze SJO’ers op Joepie, een 4daagse staptocht. Ook de aspifuif, onze spaghettidag en natuurlijk het
kamp staan in 2019 op onze agenda.
Alvast een vrolijk kerstfeest en we wensen iedereen een zalig nieuw(KSA)-jaar!
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, moppen, ….

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

Wist je dat …
Het bijna Kerstmis is?
Kerstmis steeds op 25 december valt?
Het einde van het jaar 2018 wel heel dichtbij komt?
We van 2019 weer een TOP-jaar zullen maken?
Wij op maandag 31 december warme chocomelk zullen uitdelen aan
Nieuwjaarszangers?
Jullie ons zullen kunnen terugvinden aan de kerk?
Lotte binnenkort naar Zuid-Afrika vertrekt?
Zij daar op buitenlandse stage gaat?
Zij daar gaat werken als maatschappelijk werker in een school en
opvang tehuis?
Wij haar heel erg zullen missen?
Zij eind mei terugkomt?
Zij dus wel mee op kamp zal kunnen gaan?
Wij nu al uitkijken naar het kamp?
Wij nog maar net een kampplaats gevonden hebben voor dit jaar?
Wij dit jaar op kamp zullen gaan naar Membre-sur-Semois?
Dit nabij de Franse grens gelegen is?
De SJO dus maar beter kan beginnen trainen?
Er in het vorige Kamperke een prijsvraag stond?
Laura en Daelynn als enigen een antwoord ingestuurd hadden?
Zij hiervoor beloond zullen worden met een cadeautje?
We dit jaar drie super toffe aspiranten hebben?
Zij Rik, Jens en Stef noemen?
Zij echter niet al te slim zijn?
Zij vaak lompe opmerkingen maken?
Je hen nog zal leren kennen tijdens de activiteiten?
Dit mijn laatste wist-je-dat’je was?

Leid(st)er van het trimester
Rinus Depraetere
Geboren op 16 juli 1999, hij
heeft dus al in twee eeuwen
geleefd
Leeftijd: 19 jaar
Studeert autotechnologie
Is al 3 jaar leiding bij KSA
Lichtaart
Zit al 13 jaar bij de KSA
Heeft basket gedaan
Broer van Jasper (de Sjappe)
Weetjes:
− Rinus was vroeger de beste basketter van zijn team.
(Beweert hij 😉)
− Rinus wordt heel boos als:
➢ Hij zijn tong verbrand
➢ Hij zijn kleine teen stoot
➢ De tandpasta van zijn tandenborstel valt
➢ Zijn sleutels uit zijn zak vallen
− Als hij moet kiezen tussen McDonald's, Quick of Burger King
kiest hij voor McDonald's

Cato Vroemans
Geboren op 12 juni 1995 te
Herentals
Leeftijd: 23 jaar
Heeft orthopedagogie
gestudeerd
3e jaar leiding
Zit al 11 jaar bij de KSA
Zus van Anton
Geeft leiding aan de SJO
Weetjes:
− Cato is bang van kikkers en slangen
− Cato houdt van:
➢ Lekker eten
➢ Gezellige avonden (onder een dekentje in de zetel)
➢ Thee
➢ Haar twee konijntjes
− Favoriete gerecht: Linguine met scampi en groentjes
− Hobby’s:
➢ Wandelen in de natuur
➢ Koken
➢ KSA natuurlijk!

Weekend
Het is weer zover! We gaan weer met z’n allen op weekend! Het moment waar
jullie allemaal naar hebben uitgekeken! Vrijdag 15 maart om 20u worden jullie
verwacht aan CJT Malou (Zwaluwstraat 2, 2490 Balen). 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!!!
Zondag 17 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 1-2-3
Joro 4-5-6
Knim
Sjo

Hanne: 0470/07.59.73
Anton: 0479/40.11.97
Kyra: 0494/11.63.87
Cato: 0477/69.86.21

Je kan ook altijd een berichtje sturen via facebook (facebook.com/ksalichtaart) of
een mailtje sturen naar info@ksa-lichtaart.be.

Vergaderingen joro 1-2-3
5 januari

De olympische spelen

12 januari

Schaatsen

Uitzonderlijk van 14u00 tot 17u00 aan schaatsbaan Herentals, vergeet
geen handschoenen en 4EUR!
19 januari

Geen activiteit

26 januari

Komen eten!

2 februari

Vriendjesdag

9 februari

Geen activiteit

16 februari

Liefde is in the air

23 februari

Wafelverkoop

2 maart

Triangel

9 maart

Schattenzoektocht

15-17 maart

KSA-weekend

23 maart

Geen activiteit

30 maart

Ouderdag

Vergaderingen joro 4-5-6
5 januari

Lolympische spelen

12 januari

Schaatsen

Uitzonderlijk van 14u00 tot 17u00 aan schaatsbaan Herentals, vergeet
geen handschoenen en 4EUR!
19 januari

Geen activiteit

26 januari

Vliegen, duiken, vallen & weer opstaan!

2 februari

Vriendjesdag

9 februari

Geen activiteit

16 februari

Casino (dress to impress)

23 februari

Wafelverkoop

2 maart

Triangel

9 maart

Anton Aus Tirol

15-17 maart

KSA-weekend

23 maart

Geen activiteit

30 maart

Ouderdag

Moppertjes
Een olifant en een zebra willen oversteken, maar de zebra blijft staan.
De olifant vraagt: ‘Waarom sta je stil?’
De zebra zegt: ‘Ik ga niet over mijn familie lopen!’
Jantje zit in de klas en de juf vraagt: 'Wat is de grootste oceaan?'
Jantje zegt: 'Weet ik niet, maar mag ik naar de wc?'
De juf zegt: 'Nee, eerst wil ik een antwoord op mijn vraag.'
Een paar minuten later vraagt de juf het nog keer en Jantje weet het
nog steeds niet.
Een paar minuten later vraagt de juf weer hetzelfde en Jantje zegt:
'Onder mijn stoel, juf!'
Wat is groen en vliegt door de kerk?

Een heilig boontje

Er komt een man bij de dokter. Hij laat een briefje zien waarop staat:
‘Help, ik kan niet praten!’ De dokter denkt even na. Dan zegt hij: ‘Leg uw
hand maar hier op tafel.’ Dat doet de man. De dokter pakt een grote
hamer en slaat daarmee op de hand van de man. ‘Aah!’, roept de man.
Dan zegt de dokter: ‘Goed zo, morgen leren we de B!’
Tekenleraar vraagt aan Joep: 'Wat heb je getekend?'
Joep antwoordt: 'Deze tekening stelt een grazende koe voor, meneer.'
Tekenleraar: 'Waar is het gras dan?'
Joep: 'Dat heeft de koe opgegeten, meneer'
Tekenleraar: 'En waar is de koe dan?'
Joep: 'Denkt u nou echt dat een koe in een wei blijft staan waar
helemaal geen gras meer is?'

Vergaderingen knim
5 januari

Nieuwjaarke zoeten

12 januari

Schuren, schuren, schuren, het blijft maar
duren.

19 januari

Geen activiteit

26 januari

Wie heeft er de plakband gezien?

2 februari

Wie krijgt er de pot verf open?
(Vriendjesdag)

9 februari

Geen activiteit

16 februari

Paletten en gereedschap…

23 februari

Wafelverkoop
Uitzonderlijk van 13u30 tot 16u30

2 maart

Geen activiteit

9 maart

Welke zetel zit het best?

15-17 maart

KSA-weekend

23 maart

Geen activiteit

30 maart

Maartse buien en aprilse grillen

Vergaderingen sjo
5 januari

Spider-man

12 januari

Black Panther

19 januari

Geen activiteit

26 januari

Doctor Strange

2 februari

Vriendjesdag

9 februari

Geen activiteit

16 februari

The Avengers

23 februari

Wafelverkoop
Uitzonderlijk van 13u30 tot 16u30

2 maart

Geen activiteit

9 maart

Iron Man

15-17 maart

KSA-weekend

23 maart

Geen activiteit

30 maart

The Incredible Hulk

Vergaderingen aspi
5 januari

Karma

12 januari

Karma

19 januari

Geen activiteit

26 januari

Karma

2 februari

Vriendjesdag

9 februari

Geen activiteit

16 februari

Karma

23 februari

Wafelverkoop
Uitzonderlijk van 13u30 tot 16u30

2 maart

Geen activiteit

9 maart

Karma

15-17 maart

KSA-weekend

23 maart

Geen activiteit

30 maart

Chameleon

Life hacks
Hoe maak je van een ei een hartvormig ei?
Benodigdheden: ei, pan, water, stuk stevig karton, schaar, twee
elastiekjes, satéstokje
1. Om het ei de vorm van een hart te kunnen geven is het belangrijk
dat hij hardgekookt is. Doe hiervoor een ei in de pan en zorg
ervoor dat deze onder water staat. Breng het water aan de kook
(vraag hiervoor hulp aan mama
of papa) en laat het ei
vervolgens tien minuten koken.
(In tegenstelling tot 'normaal'
laat je dit keer het ei niet
schrikken. Doe je dit wel, dan
kan je het ei niet vervormen.)
2. Na het koken is het tijd om het ei
te pellen. Omdat je het ei niet
hebt laten schrikken, kan het
heet zijn.
3. Doe het gepelde ei in het stuk
karton. Duw nu het stokje voorzichtig horizontaal in het ei. Doe
om beide uiteinde een elastiekje. Op deze manier kan het ei goed
tot een hartje worden gevormd.
4. Leg het ei (met constructie) in de koelkast zodat er een mooi
hartje gevormd kan worden.

Tennisbal sleutelhouder
Eentje voor sloddervossen die hun sleutels keer op keer verliezen.
Benodigdheden: tennisbal, cuttermes, knutsellijm, wiebeloogjes, vijs,
boormachine
1. Neem een tennisbal en maak een snede op de plaats waar de
mond van de smiley moet komen.
2. Neem de vijs en duw deze via de mond doorheen de achterkant
van de tennisbal.
3. Zoek een goede
plaats om de
sleutelhouder
op te hangen
aan de muur.
4. Neem de
boormachine en
bevestig de
tennisbal op de
gekozen plaats.
(Vraag hiervoor
hulp aan mama
of papa)
5. Plak de wiebeloogjes mooi boven de mond zodat je een mooie
smiley krijgt.
6. Klaar voor gebruik! Steek vanaf nu je sleutels in smiley’s mond.

Spaghettidag
Naar jaarlijkse traditie gaat onze spaghettidag ook dit jaar terug
door in het Ligahof in Lichtaart. Hier kan je à volonté spaghetti of
macaroni eten aan een schappelijke prijs, met dit jaar zelfs een
gratis dessert! Met de inkomsten kunnen we de prijzen van onze
werking en het kamp zo laag mogelijk houden. Reserveren is
aangeraden! Reserveren kan in 1-2-3 via onze website.

Contact
Joro 1-2-3
Hanne Motten
Seppe Nys

0470/07.59.73
0479/39.97.88

Joro 4-5-6
Anton Vroemans

0479/40.11.97

Knim
Rinus Depraetere
Bradley Helsen
Kyra Van Doninck

0478/09.96.66
0495/48.48.89
0494/11.63.87

Sjo
Arne Nys
Lotte Van Eccelpoel
Cato Vroemans

0489/11.81.16
0474/08.70.74
0477/69.86.21

Aspi
Jasper Depraetere

0471/45.64.51

Save the date
Vriendjesdag

2 februari

Triangel
2 maart
Triangel is dé buitenspeeldag voor al de -12-jarigen en hun leiding!
Info volgt
KSA-weekend
15 – 17 maart
Van 15 tot 17 maart gaan we met z’n allen op weekend naar Balen.
Ouderdag
Joepie
4-daagse staptocht voor SJO’ers
Aspifuif in OC Kasterlee

30 maart
16 – 19 april

20 april

Spaghettidag
28 april
Op zondag 28 april zal de jaarlijkse spaghettidag plaats vinden in het
Ligahof.
Groepsuitstap
Info volgt

18 mei

Kamp
2 – 11 juli
Het kamp zal dit jaar doorgaan in Membre-sur-Semois. De joro’s
vertrekken de 4de juli, knim en sjo vertrekt 2 juli.
Meer info over deze evenementen kan je vinden op onze website en
onze Facebookpagina.

