


Aan allen die dit boekje openen, proficiat! Aan allen die dit boekje niet openen,
ook proficiat! Je denkt waarschijnlijk: “Nu weer een boekje?”, “Nog steeds geen
KSA-activiteiten?” ...

Onze eerste corona-kalender ging tot 19 april omdat de Vlaamse Regering had
beslist dat er tot die datum geen activiteiten van jeugdbewegingen mochten
doorgaan. Nu blijkt dat het nog langer zal duren voordat we terug met zen allen
naar de KSA kunnen. Ook wij als leidingsploeg weten niet wanneer we de
activiteiten terug mogen hervatten en of ons kamp al dan niet zal mogen
doorgaan. Het is voor iedereen afwachten. Wij hebben alvast een extra kalender
gemaakt, zodat jullie je de komende periode nog kunnen bezig houden.

We vragen iedereen om het nieuws goed te volgen en de corona-maatregelen
strikt op te volgen. Houd ook onze website in het oog voor de updates over een
eventuele heropstart.

Deze kalender werkt op dezelfde manier als de vorige, maar we begrijpen het als
je nog eens een opfrisser kunt gebruiken: De kalender voorziet voor iedere dag
een leuke opdracht of uitdaging. Ook zijn er rode stickertjes meegeleverd
waarmee je de voltooide opdrachtjes kan beplakken.

Maak een parachute

1. Neem een servet. Vouw de servet open.

2. Prik er in het midden een gaatje in met een schaar.

3. Knip 4 touwtjes van 20 cm af.

4. Bevestig de touwtjes aan de hoeken van de servet en 

de andere uiteinden aan een kurken stop.

5. Je parachute is klaar! Laat hem vanop een afstand 

naar beneden zweven.



Met dit zonnige weer is het leuk om zelf

ijsjes te maken!

Benodigdheden

• Ijsvormpjes (indien je dit niet hebt kan je

yoghurtpotjes of papieren/plastic bekers gebruiken)

• Houten stokjes of rietjes

• Staafmixer

Bereiding

1. Kies je basisingrediënt (water, melk of yoghurt).

2. Voeg fruit toe en mix.

3. Voeg suiker of honing toe naar smaak.

4. Vul het vormpje voor 75%.

5. Dek de ijsjes af met plasticfolie en zet in de vriezer.

6. Na een uur of twee mag je de stokjes of rietjes door

de plastic folie steken en terug in de vriezer zetten.

7. Wanneer de ijsjes volledig bevroren zijn, zijn ze klaar

om op te eten.

TIP: Als je de ijsjes uit de vriezer haalt steek je ze best 30

seconden in warm water zodat ze los komen van hun

vorm.

Welk liedje haalt jou coolste grooves en

vlotste bewegingen naar boven? Laat dit

zien aan je ouders/broer/zus met een

leuk dansje dat je zelf hebt bedacht!



Lopen er bij jullie ook zoveel mensen

voorbij de deur? Dat het lijkt of je een

dier in de zoo bent. Doe een dier naar

keuze na, voor het raam en bekijk de

reacties van de voorbijgangers.

Ooit al van stokpaardrijden gehoord?

Een nieuwe discipline tussen de

sporten. Maak een eigen parcour met

stokken, kegels, stenen... en beleef de

nieuwe sport zelf met je eigen

stokpaard! (Heb je geen stokpaard?

Maak er zelf één en maak hem/haar

gerust met vlechtjes!)

Papieren vliegtuigjes-wedstrijd

1. Vouw zelf een papieren vliegtuig. Weet je niet goed

hoe je dit moet doen, op internet kan je

verschillende werkwijzen terugvinden.

2. Maak een kartonnen bord met gaatjes in. Schrijf bij

elk gat hoeveel punten dit waard is. Hoe kleiner het

gaatje, hoe hoger de score.

3. Hang het scorebord op in een deuropening en

probeer zoveel mogelijk punten te verzamelen.



Vouw een kikker met mama, papa, broer 

of zus en hou een race!
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Mooi weer buiten, dus ideaal om met het

hele gezin een mooie wandeling te

maken!

• Hebben jullie de wandelzoektocht van 75 jaar KSA

Lichtaart* al gedaan? Meer info vind je hier:

www.75jaarksalichtaart.be/zoektocht

• Stel je graag zelf een wandeling samen? Op

www.wandelknooppunt.be (7: Kempense Heuvelrug)

kan je zelf wandelroutes uitstippelen.

Stoepdarten

1. Iedere deelnemer neemt zijn eigen kleur steentjes.

2. Teken een dartbord van drie cirkels op de stoep. De

binnenste cirkel is 100 punten, de middelste 25 en

de buitenste cirkel is 10 punten.

3. Ga op ongeveer 2 meter van de cirkels staan en

gooi nu één voor één de steentjes in de cirkels.

4. Na tien beurten worden alle punten opgeteld en

degene met de meeste punten heeft gewonnen.

Het evenement van 75 jaar KSA Lichtaart is uitgesteld naar 8 en 9 mei 2021

Vandaag leef je een hele dag in een

musical! Praten is verboden, zingen is

verplicht!



Tijd om met mama of papa de keuken in

te duiken! Vandaag maken we lekkere

tiramisu.

Benodigdheden

• 500 g mascarpone

• 150 g fijne suiker

• 2 pakjes boudoirkoekjes (of speculaas)

• 40 ml amaretto

• 3 eieren

• 2 zakjes vanillesuiker

• 3 kopjes sterke koffie

• Cacaopoeder

Bereiding

1. Splits de eieren. Meng de dooiers met de

mascarpone en de fijne suiker. Klop het eiwit stijf

samen met de vanillesuiker. Spatel het door de

mascarpone.

2. Meng de koffie met de amaretto. Dompel er de helft

van de koekjes in en schik ze in een schaal. Bestrijk

met de helft van de mascarponecrème.

3. Leg daarop de rest van de koekjes en bestrijk met de

rest van de crème. Zet 1 nacht in de koelkast.

4. Bestrooi je tiramisu met cacaopoeder als “kers op de

taart” en smullen maar!

Om de tiramisu kindvriendelijk te maken kan je de koffie en

likeur vervangen door chocolademelk of appelsap.



Puzzeltijd!

Wat nemen we allemaal mee als we op kamp gaan? Vul de woorden in. Als je

alle woorden juist hebt, vind je in de verticale kolom een locatie waar we naartoe

gaan.

1. Een pop of teddybeer die je mee op kamp neemt.

2. Een draagtas waar je eten en drinken in steekt en die je draagt als je op

dagtocht gaat.

3. Iets dat je aanhebt als je in de rivier gaat zwemmen.

4. Dit neem je zeker niet mee, want de kookploeg maakt altijd lekker eten

klaar.

5. Iets om in te slapen.

6. Een apparaatje om in het donker toch nog te kunnen zien.

7. Dit doe je rond je hals als je naar de kampformatie gaat.

8. Iets met veel lucht om op te slapen.

9. Dit plak je op de enveloppe van de brief die je naar huis schrijft.

10. Dit doe je aan je voeten als je op dagtocht vertrekt.
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Waar of niet waar?

1. KSA Lichtaart is ooit de groep geweest met de meeste ongevallen.

2. KSA Lichtaart heeft ooit een bos in brand gestoken met het kampvuur.

3. KSA Lichtaart heeft ooit de prijs gekregen van de meest succesvolle groep.

4. KSA Lichtaart heeft ooit een drone mee op kamp genomen.

5. KSA Lichtaart is ooit op kamp geweest in Spanje.

6. KSA Lichtaart heeft ooit KAJ Lichtaart genoemd.

1.WAAR:In1987zijnerheelveelongevallengebeurd.

2.NIETWAAR:Deleidingisaltijdheelvoorzichtigbijhetkampvuur.

3.WAAR:In2007werdKSALichtaartverkozentotdemeestsuccesvolleKSAgroepingans
België.

4.WAAR:In2018hadkookouderPatrickVerhaerteendronemeeopkamp.

5.WAAR:In1978gingendeoudstenopkampinMontsenyinSpanje.

6.NIETWAAR:KSALichtaartheeftalmeerderenamengekend,maarKAJLichtaartheeftnooit
bestaan.



Rupsen-race

Benodigdheden

• Gekleurd A4-papier

• Schaar

• Alcoholstift

• Rietje

Zo maak je een racende rups

1. Knip het papier in de lengte in vier stroken. Vouw de strook in twee zodat je

een kortere rechthoek krijgt. Vouw terug open.

2. Vouw iedere helft tot aan de streep die je in je vorige stap gecreëerd hebt.

Laat dicht en vouw nadien nog eens richting de vouwlijn.

3. Vouw nu de twee helften tegen elkaar zodat je een kleine rechthoek over

houdt. Neem een schaar en rond de hoeken af.

4. Vouw open tot je een lange rups hebt. Teken een gezichtje op het deeltje

dat bijna plat op de grond ligt. Rietje in de aanslag en je kunt met korte,

krachtige luchtstoten in de rug van je rups aan je race beginnen!

Bij jou loopt toch ook een huisdier?

Maak een filmpje met hem/haar waar

hij/zij de show steelt. Heb je geen

huisdier, maak er zelf een!

(Vraag gerust hulp aan mama of papa

om te helpen bij het maken van het

filmpje)



Simpel maar plezant: knutselen met 

zoutdeeg

Benodigdheden

• 1 kop zout

• 3 koppen bloem (geen zelfrijzende bloem)

• 1 kop water

• 1 el olie (zonnebloem, maïs of olijf)

• Grote, stevige kom

Zo maak je het

1. Meng het water en het zout in de kom.

2. Voeg beetje bij beetje bloem toe en kneed het

deeg met je handen.

3. Giet een el olie op het deeg en kneed alles goed

samen.

4. Als het geheel te korrelig en droog is, voeg dan

nog enkele druppels water toe. Als het deeg te nat

is, voeg dan een heel klein beetje bloem toe.

5. Gebruik vormpjes of gewoon al je fantasie en maak

de leukste figuurtjes uit het deeg. De losse deeltjes

verbind je door ze tegen elkaar te drukken of door

een vochtig penseel.

TIP: Je kan het zoutdeeg kleuren met plakkaatverf of

voedingskleurstof.



Ontcijfer onze geheime boodschap

Benodigdheden

• Een A4-papier

• Een schaar

• Een stift

• Een meetlat

• Een wc-rol zonder papier

• Plakband 

#hoedoededa

1. Knip 3 stroken van 1 cm breed en de lengte van 

het papier lang.

2. Kleef de 3 stroken aan elkaar zonder overlap.

3. Meet vanaf de bovenkant telkens stukken van 13 

cm.

4. Verdeel telkens 6 letters over de 13 cm.

Plaats deze letters van boven tot onder op het 

lint: 

W – E – E – A – J – E – I – N – S – R – E – I – J – J 

– U – D – S – D – M – U – P - ! - , - I – I – L – E –

K – D – N – S – L – R – U – E – G – S – I – H – S –

L 

5. Rol de strook papier rond een wc-rol en lees wat 

er staat.



Leer vandaag jongleren. Heb je geen

jongleerballen? Wees creatief! Je kan

bijvoorbeeld gebruik maken van

tennisballen maar ook kiwi’s, appelen, ...

Maak een tekening of schilderij over hoe

jouw perfecte kamp er uit zou zien!

We zijn nu 1,5 maand ver sinds het

begin van de lock-down. Je zal je

grootouders, vriendjes ... wel enorm

missen.

Maak zelf kaartjes en stuur ze op!
(Op Pinterest kan je veel toffe ideetjes opdoen)



Vandaag bakken we poppentaartjes!

Benodigdheden

Bereiding

1. Verwarm de oven voor op 175°C.

2. Roer de boter of margarine schuimig en voeg 

geleidelijk aan suiker, vanillesuiker en eieren toe.

3. Vermeng de bloem met het bakpoeder en roer dat 

door de boter.

4. Meng de hazelnoten en de melk erdoor.

5. Roer tot slot de chocolade door het beslag.

6. Zet de bakvormpjes op een bakplaat en verdeel het 

beslag in gelijke porties over de vormpjes.

7. Bak de cakejes 20 min (afhankelijk van je oven) in 

het midden van de oven en laat ze afkoelen op een 

taartrooster.

8. Roer het citroensap door de poedersuiker. Bestrijk 

de cakejes hiermee en versier ze met gekleurd 

strooisel, hagelslag of snoepjes.

125 g boter of margarine

150 g suiker

1 zakje vanillesuiker

2 eieren

150 g bloem

2 theelepels bakpoeder

7 eetlepels melk

100g gemalen hazelnoten

50 g chocolade-hazelslag

25 papieren bakvormpjes 

150 g poedersuiker

2 eetlepels citroensap

Gekleurd suikerstrooisel

Snoepjes

Hagelslag 



Slijm maken

Benodigdheden

• 2 kopjes maïszetmeel

• 1 kopje water

• Voedingskleurstof 

• Grote, stevige kom

#hoedoededa

Om slijm te maken doe je twee kopjes maïszetmeel in een grote kom. Voeg een 

kopje water toe en twee druppels voedselkleurstof.

1. Meng maïszetmeel, kleurstof en water met je handen door elkaar. Het duurt 

een paar minuten voor alles samenkleeft.

2. Rol het mengsel tot een bal. Wat gebeurt er als je stopt met rollen?

3. Druk op het mengsel. Hoe voelt het? Neem het in je handen en laat het 

tussen je vingers wegsijpelen. Hoe voelt het nu? 

Vandaag is het moederdag!

Leg je mama vandaag extra in de

watten. Verras haar met een ontbijt op

bed, een mooie tekening of

knutselwerkje, een bloemetje,

complimentje,...




