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Voorwoord
De lente is weer bijna in het land. De vogeltjes fluiten, het zonnetje
schijnt en de bloempjes steken hun kopjes terug boven de grond. Maak
een einde aan je winterslaap, gooi je winterkleren op de zolder en begin
al maar te stretchen en die stramme spieren terug los te werken!
Het is met andere woorden weer bijna tijd om waterspelletjes,
paracommandotochten, dood-of-levend en nog een hele hoop andere
spelletjes te spelen. En om er in te komen, raad ik je aan om dit Kamperke
met de nodige lentekriebels te lezen, te lachen met de moppen, de lifehacks op de proef te stellen en je hoofd te breken met de rebus!
Veel plezier!

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 …
We aan de vriendjesdag ook een nieuwe leider hebben overgehouden?
Zijn naam Alexander is?
Hij heel lang geleden nog lid was van KSJ Lichtaart?
Hij samen met Anton leiding zal zijn van joro 4-5-6?
De Sjappe (of Jasper) dit jaar kampleider zal zijn en Anton hulp leider?
Het oog van een struisvogel groter is dan zijn hersens? (Zo ken ik nog
mensen 😉)
De aspi’s enkele weken geleden een supertoffe fuif hebben gegeven in
het KSA lokaal?
Er niet één correct Nederlands woord rijmt op “twaalf”?
Er dit jaar weer een kampavond zal zijn?
Hier alle info over het kamp gegeven zal worden?
Deze avond op 4 mei zal doorgaan?
Het een goed idee is om hierheen te gaan?
We met de wafelverkoop veel geld bijeengespaard hebben?
We 602 dozen wafels verkocht hebben?
We met dit geld een deel van jullie kamp betalen?
Als je een boterham met een dikke laag choco van hoog genoeg laat
vallen op de grond, dat deze bijna altijd met de choco naar de grond
valt?
Dat als je dit uitprobeert het niet de schuld van de KSA is?
Je dit dus best niet probeert?
De aspi’s in de paasvakantie op leidingscursus gaan?
Zij hier hopelijk veel zullen bijleren?
Mijn blad bijna vol is?
Dat wel tijd werd?
Ik ermee klaar ben?
Ik jullie nog veel leesplezier wens?

Nieuwe leider
Alexander Claes
Woonplaats: Lichtaart
Ik eet graag pastagerechten
Mijn geld geef ik het liefst uit aan Pokémon kaarten
Ik ben bang voor rosse mensen
Mijn lievelingsdier is een dolfijn

Hoi, Alexander hier!
Ik heb vroeger al 10 jaar bij de KSA gezeten, toen nog KSJ, en ik heb
eindelijk de weg terug gevonden. Ik ben 24 jaar en heb veel ervaring
met kinderen van Kazou tot speelpleinwerking en nog vele andere. Ik
geef dit jaar leiding aan joro 4-5-6 samen met Anton.

Leid(st)er van het trimester
Jasper Depraetere
Geboren op 26 september
1997
Leeftijd: 21 jaar
Studeert procestechnologie
Is al 5 jaar leiding bij KSA
Lichtaart
Zit al 15 jaar bij de KSA
Schoenmaat 41
Broer van Rinus
Weetjes:
− Jasper speelt gitaar
− Jasper is 5 jaar leiding bij de Speelvogels geweest
− Jasper lust niet zo graag tomaten
− Jasper zijn favoriete superheld is Batman
− Stapt dit jaar voor 3e keer Joepie mee

Hanne Motten
Geboren op 25 oktober
1998
Leeftijd: 20 jaar
Afkomstig van Gierle
Studeert bouwkunde in Geel
2e jaar leiding bij KSA
Lichtaart
Geeft leiding aan joro 1-2-3
Weetjes:
− Hanne eet graag groenten en fruit, vooral spruitjes!
− Ze speel graag buiten
− Tomatensoep met balletjes vind ze kei lekker!
− Ze speelt graag met vuur
− Is ros
− Is stiekem verlieft op onze nieuwe leider

Vergaderingen joro 1-2-3
6 april

Het grote mysterie…

13 april

Geen activiteit

20 april

Paashaas waar ben je?

27 april

K2 zoekt K3

4 mei

Geen activiteit

11 mei

Een reisje rond de wereld

18 mei

Groepsuitstap

25 mei

Geen activiteit

1 juni

Spiegeltje spiegeltje aan de wand, wie zijn
de beste ridders van het land?

8 juni

De gekste balspelen

Rebus

Vergaderingen joro 4-5-6
6 april

Holderdebolder op de zolder

13 april

Geen activiteit

20 april

Waar hebben we zin in? Daar hebben we zin in!

27 april

We gaan op koeienjacht

4 mei

Geen activiteit

11 mei

Takkie Pakkie

18 mei

Groepsuitstap

25 mei

Geen activiteit

1 juni

Crossen door de bossen

8 juni

Alle eendjes zwemmen in DE water

Koken: pizza margherita

Ingrediënten
−
−
−
−
−

150 gr tarwebloem
80 ml lauw water
Zout
12 gr bakkergist
Tomatensaus

−
−
−
−

Basilicum
Mozzarella
Olijfolie
Kersttomaatjes (optioneel)

Bereiding
1. We starten met het maken van het pizzadeeg. Plaats de bloem in
een piramidevorm in een kom en maak in het midden een kuiltje.
Voeg in dit kuiltje langzaam de gist toe en enkele druppels water.
Strooi er wat zout omheen. Als de gist dunner wordt, mag je de
bloem met de gist bedekken door de bloem van de buitenkant
naar de binnenkant te duwen. Laat het meel daarna een 20
minuten rusten.
2. Wacht tot het oppervlak van het meel gaat borrelen door de
activiteit van de gist. Maak vervolgens het kuiltje dieper, voeg
beetje bij beetje het lauwe water toe en kneed het deeg. Bedek

het deeg met een handdoek en laat het 45 minuten rusten tot het
deeg in volume verdubbeld is. Rol daarna het deeg uit met een
deegroller.
3. Bedek de pizzabodem met tomatensaus. Snij de mozzarella in
plakjes en verspreid ze over de pizza. Leg enkele basilicumblaadjes
op de pizza en wat gehalveerde kerstomaatjes. Besprenkel de
pizza met olijfolie. Verwarm de oven voor op 220° C.
4. Vet de ovenplaat in met wat olijfolie en plaats de pizza 25 minuten
in de oven.

Kampavond
Zaterdag 4 mei is het weer kamp-avond! Je kan dan vanaf 18u30
terecht in het KSA-lokaal om te weten te komen waar we op kamp gaan
en wat het kampthema van dit jaar is.
Je kan er ook terecht met al je vragen over kamp, komen kijken naar de
eerste foto’s van de kampplaats of gewoon gezellig iets drinken.

Yee-Haw

Tot dan!!!!!!

Foto's

Moppertjes
Anton en Rinus gaan naar zee.
Zegt Rinus tegen Anton: “Kijk, nog een vuurtoren”.
Weet je waarom ouders zo raar zijn?
Eerst leren ze je praten en lopen en later zeggen ze: “Mond houden en
zitten”.
Er zaten eens twee vliegen in een confituurpot. Zegt de ene tegen de
andere: “Wanneer mag ik eens aan het raam zitten?”
Op nummer 52 woont Batman, op nummer 54 woont Superman en op
nummer 58 woont Spiderman. Wie woont er op nummer 56?
Buurman
Seppe zijn vader zit te wachten tot dat Seppe thuiskomt van school. Na
een uur is Seppe nog altijd niet thuis dus gaat zijn vader maar eens
kijken waar hij blijft. Bij school treft hij Seppe aan op de stoep. Vader
vraagt waarom hij niet naar huis is gekomen, antwoord seppe : “ nouw
papa bij aardrijkskunde hebben we geleerd dat de aarde rond draait.
Dus zit ik te wachten tot ons huis voorbijkomt.
Wat is het verschil tussen een piano en een viool?
Een piano brand langer.
Het is rond en het zegt ik ben een appelsien, ik ben een appelsien.
Een mandarijn met een dikke nek.

Vergaderingen knim
6 april

Barbecuen
Uitzonderlijk van 19-21u

13 april

Geen activiteit

20 april

Temptation Island

27 april

Zo plat als ne pannenkoek

4 mei

Geen activiteit

11 mei

Bos, bos, bos, den Anton is ros

18 mei

Groepsuitstap

25 mei

Geen activiteit

1 juni

De wereld ligt aan mijn voeten

8 juni

1000 sterren bij volle maan

Vergaderingen sjo
6 april

Hittentit

13 april

Geen activiteit

20 april

Zonder pracht, zonder praal

27 april

Rikke Tikke Tik

4 mei

Geen activiteit

11 mei

Madammen met een bontjas

18 mei

Groepsuitstap

25 mei

Geen activiteit

1 juni

Moeke medelij

8 juni

De Scratchin' Zwaantjes

Vergaderingen aspi
6 april

200 gram boter

13 april

Geen activiteit

20 april

200 gram zelfrijzend bakmeel

27 april

200 gram suiker

4 mei

Geen activiteit

11 mei

8 gram vanillesuiker

18 mei

Groepsuitstap

25 mei

Geen activiteit

1 juni

4 eieren

8 juni

Snufje zout

Life hacks
Muziek-versterker
Als de muziek op je telefoon niet luid genoeg is om het samen met je
vrienden te beluisteren, dan is deze hack perfect voor jou.
Benodigdheden: gsm, wc-rolletje, mes, 4 punaises
1. Maak een gleuf in het wc-rolletje dat groot genoeg is om je gsm in
te steken.
2. Prik de punaises in het rolletje zodat het stil blijft liggen.

Tandpasta leegmaken
Benodigdheden: mes, tandpasta, lege zeepfles met drukknop
1. Was de zeepfles grondig uit.
2. Snijd het bovenste deel van de fles eraf (zie foto) maar zorg ervoor
dat je het buisje eraan laat hangen.

3. Snijd het bovenste deel van de tandpasta eraf.

4. Plaats het bovenste deel van je zeep fles op het onderste van je
tandpasta en je bent klaar.

Spaghettidag
Op zondag 28 april 2019 vindt naar jaarlijkse gewoonte onze
spaghettidag plaats om onze werking te steunen.
Prijzen (spaghetti bolognaise/vegetarisch of macaroni kaas en hesp):
€10,00 voor de kinderen
€12,00 voor volwassenen (à volonté)
Drinken te betalen met bonnetjes die je daar kan kopen, dessert
inclusief
Inschrijven kan via deze link: bit.do/spaghetti2019

Contact
Joro 1-2-3
Hanne Motten
Seppe Nys

0470/07.59.73
0479/39.97.88

Joro 4-5-6
Alexander Claes
Anton Vroemans

0493/19.94.91
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
Joepie
4-daagse staptocht voor SJO’ers

16 – 19 april

Spaghettidag
28 april
Op zondag 28 april zal de jaarlijkse spaghettidag plaats vinden in het
Ligahof. Reserveer voor 8 personen en maak kans op 1 gratis kamp
t.w.v. €115,00.
Kampavond
4 mei
Vanaf 18u30 is iedereen welkom in ons lokaal. Er zal info gegeven
worden over het kamp en kampthema en er kan iets gedronken
worden.
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.

