
  



  

Aan allen die dit boekje openen, proficiat! Aan allen die dit boekje niet 

openen, ook proficiat! Jullie hebben het waarschijnlijk al opgemerkt, maar er 

zullen op zaterdagen geen activiteiten meer zijn tot al zeker 19 april. Nu is 

het natuurlijk geen KSA meer dat vinden wij als leiding super jammer. Maar 

niet alleen wij missen de KSA, we begrijpen dat dit voor jullie ook niet leuk 

is. Daarom willen wij jullie met dit boekje toch dat KSA gevoel geven. 

Hopelijk zien we jullie zo snel mogelijk terug! Maar onthoud vooral, blijf in 

je kot! 

Onze kalender loopt maar tot 19 april. Dit is omdat de Vlaamse Regering 

heeft beslist om alle activiteiten van jeugdbewegingen tot dan te schrappen. 

Nu we deze kalender aan het maken zijn is dat het huidige advies, wat dus 

nog steeds kan veranderen. We hopen natuurlijk dat iedereen de week erop 

al terug naar de KSA kan komen, maar dat kan niemand nog met zekerheid 

zeggen. We vragen iedereen graag om het nieuws goed te volgen, en ook 

onze website in de gaten te houden om zo als eerste ingelicht te worden 

wanneer we onze wekelijkse activiteiten terug kunnen starten. 

We hebben deze kalender gemaakt zodat niemand 

zich hoeft te vervelen, nu we allemaal binnen moeten 

zitten. Met een beetje creativiteit zijn ook binnenshuis 

genoeg plezante dingen te doen, zonder meteen achter 

de televisie te kruipen en volledige dagen series te kijken. 

Deze kalender voorziet voor iedere dag een leuke opdracht of uitdaging. 

Ook zijn er meegeleverd waarmee je de voltooide 

opdrachtjes kan beplakken. Kan jij alle opdrachten voltooien? Stuur ons via 

sociale media hoe ver je staat!  
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Draai een rondje, telkens als je door een 

deuropening gaat 

 

Lees vandaag een boek! Hier zijn alvast 3 

KSA verhalen. Weet jij welk van deze 3 

verhalen niet echt is? 

De leiding heeft ooit een tent over een auto van de politie 

gezet. De bedoeling was om die auto droog te houden, want 

het begon te regenen en de deuren stonden open. De politie 

kon hun auto niet meer terugvinden en vond dat helemaal niet 

leuk. De leiding heeft de tent toen maar terug weggehaald. 

 

Leden van de KSA hebben ooit heel veel vis kunnen eten op 

het kamp. Ze moesten daarvoor wel een visvijver laten 

leeglopen. Dat was dus niet zo slim, want de eigenaar van de 

visvijver kon daar echt niet mee lachen. De KSA heeft toen nog 

heel veel geld moeten sparen om de vissen terug te kunnen 

betalen. 

 

Het regende hard op het kamp, maar dan echt heel veel en heel 

hard. De leiding heeft toen een afgod gemaakt om beter weer 

te krijgen: de Gudde. De joro's moesten de Gudde 

boterhammen met choco geven, en liedjes zingen. Het weer 

begon nog beter te worden ook, maar de SJO heeft toen de 

Gudde in een kist verstopt. De Gudde was toen zo slecht 

gezind dat het heel het kamp geregend heeft. De camion voor 

het vervoer is toen zelfs vastgereden in de modder. 

 

Meer verhalen zoals dit? Bestel ons jubileumboek op 

75jaarksalichtaart.be! 

Verrassing: Al de verhalen zijn waargebeurd 



  

Maak een handpop met oude sokken. 

Je kan zowel met stiften als oude lapjes 

stof werken om de popjes tot leven te 

laten komen. 

 

Verzin personages en een scenario. Je 

knutselt een decor en je personages. 

Daarna kan je een stop-motion video 

maken. 
Je beweegt telkens je personages een klein beetje waarna 

je een foto neemt. Door al deze foto's achter elkaar te 

plakken creëer je je eigen filmpje en lijkt het alsof je 

personages echt bewegen! Vraag je ouders of je hun GSM 

of tablet hiervoor kan lenen, er zijn vele apps waarmee je 

stop-motion filmpjes kan maken. 

Stuur een brief en/of tekening naar je 

grootouders om hen te herinneren dat 

je zo snel mogelijk nog eens langskomt. 

 

Speel 3D-twister! Laat iemand 

willekeurige kleuren en ledematen 

zeggen, en test zo jezelf. 

 



  

Speel het KSA bordspel! We maakten een 

bordspel om reeds in de kampstemming 

te geraken. 

Zoek een dobbelsteen en pionnen voor alle spelers. Wees 

creatief, een balpendopje of muntstuk kunnen ook perfect 

als pion dienen. Het spelbord zit in het midden van dit 

boekje. Gooi om de beurt met de dobbelsteen en verschuif 

je pion het aantal zetten dat je gooide. Probeer als eerste 

bij onze lekkere spaghetti te geraken! Speciale spelregels: 

4:  Je wandelt richting de HUDO, maar ziet iemand 

 met hetzelfde plan! Lopen! Loop snel door naar de 

 HUDO. 

7:  Je hebt te weinig geld om met de boot te gaan. Sla 

 één beurt over om klusjes te doen. 

12: Je bent de weg kwijt. Ga terug naar vakje 3. 

14:  Doe vlottentocht naar vakje 17. 

17:  Doe vlottentocht terug naar vakje 14. 

21:  Je vertrekt op Trip Trap naar vakje 27. 

23:  Op het strand liggen mooie schelpen. Sla één 

 beurt over om er ze te verzamelen 

28:  Je bent in koeienstront getrapt, sla 2 beurten over 

 om je schoenen te kuisen. 

Je moet wel precies op vakje 30 eindigen, anders moet je 

een stukje teruglopen. 

 

Vandaag naai je eindelijk al je 

mouwschildjes op je hemd. Je hebt nu 

ook je schildje van dit jaar gekregen, 

leer samen met je ouders hoe je dit zelf 

kan doen. 

 



 

  Het is goed weer, perfect dus om een 

dagje buiten te gaan krijten! Maak de 

mooiste tekeningen, of speel deze leuke 

spelletjes: 

• Teken een autoweg om op te spelen met 

speelgoedautootjes 

• Teken een fietsparcours en kijk hoe snel je deze kan 

uitfietsen 

• Maak een hinkel pad 

• Vond je 3D-twister leuk? Nu kan je je eigen 2D twister 

tekenen 

• Teken een golfbaan 

Wij zijn benieuwd naar jullie creaties, deel ze zeker via 

sociale media! 

Leer origami. Met 

simpele papiertjes 

kan je allerlei 

mooie vormen 

vouwen. Hier is 

een voorbeeld om 

je op weg te 

helpen, maar 

online vind je nog 

veel meer 

instructies! 
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Tijdens de kerstdagen versieren we onze 

kerstboom, maar wist je dat bij een echt 

paasfeest ook een paasboom hoort? 

Vandaag is Paaszondag, een mooie dag 

om hem te plaatsen dus. 

1. Zoek verschillende takken in je tuin of maak een 

wandeling naar het bos. Vervolgens plaats je de 

takken in een vaas. Zie zo de basis is klaar, nu is het 

tijd om de paasboom te versieren. 

2. Prik met een naald of een ander scherp voorwerp een 

gaatje in de boven- en onderkant van een ei. Blaas 

aan de bovenkant, zodat de inhoud van het ei eruit 

komt. Je kunt dit opvangen en er een heerlijke omelet 

van bakken. Zorg ervoor dat het ei volledig leeg is en 

spoel eventueel met een beetje water. (je kan altijd je 

mama of papa vragen dit voor jou te doen)  

3. Plaats het ei op het wc-rolletje, zo is het makkelijker 

te beschilderen. 

4. Schilder het ei in de kleur die jij wil. Je kunt natuurlijk 

ook kiezen voor patronen of zelf een leuke tekening 

maken op je ei. Laat de verf drogen. 

5. Doe een beetje lijm op de bovenkant van het ei en 

plak hiermee het lintje in een lus aan het ei vast. 

6. Doe een beetje lijm op de bovenkant van het ei en 

plak hiermee het lintje in een lus aan het ei vast. 

   
Bestekloze dag! Maak spaghetti samen 

met je ouders, en eet deze dan -net zoals 

op kamp- zonder bestek op! 

Vergeet jouw creaties niet via sociale media te delen met ons! 



  



 

 

  



  

Tijd om de keuken in te duiken! Vandaag 

maken we lekkere boterkoekjes. Ze zijn 

niet alleen lekker, je kiest ook zelf in 

welke vorm je ze maakt! 

Benodigdheden 

• 1 ei 

• 1 eidooier 

• 225g boter 

• 300g zelfrijzende bloem 

• 175g suiker 

Bereiding 

1. Roer de boter met de suiker tot een glad mengsel. 

Voeg het ei en de zelfrijzende bloem toe. Meng en 

kneed tot een deegbal. Wikkel in vershoudfolie en laat 

30min rusten in de koelkast. 

2. Verwarm de oven voor op 180°C. 

3. Rol het deeg uit op een met bloem bestoven werkvlak. 

Steek er met verschillende vormpjes koekjes uit. Je 

kan ook zelf vormpjes uit het deeg snijden. Leg ze op 

een met bakpapier beklede ovenplaat. Roer de 

eierdooier los met een koffielepel. 

4. 4.Strijk met een borsteltje de bovenkant van de 

koekjes in met het ei. Bak de koekjes gedurende 12 

à 15 minuten in de voorverwarmde oven. Laat 

afkoelen op een rooster. 

Schrijf een review met wat je het meest 

mist, zo zien nieuwe leden meteen waarom 

ze ook bij de KSA moeten komen!  



Vandaag probeer je de grootst mogelijke 

kettingreactie op te stellen. Maak een zo-

lang-mogelijke dominorij. Wees creatief 

met het materiaal je gebruikt, maar zorg 

dat je niets kapot maakt! Stuur je ons een 

video met het resultaat? 

v

Tijd voor een TV-marathon. Er zijn bijna 

300 afleveringen van F.C. De 

Kampioenen, die je online allemaal gratis 

kan terugkijken!  

www.fcdekampioenenafleveringen.be 

Herbekijk oude kampfoto's. Hoeveel ben 

je afgelopen 5 jaar gegroeid? En weet 

je nog hoe grappig je beste vriendje er 

vroeger uit zag? Op onze website vind 

je allerlei oude foto's! 



Bowlingbanen zijn helaas gesloten, maar 

dat hoeft geen probleem te zijn! Je kan 

thuis ook gewoon bowlen, zoek wat 

waterflessen en een bal om mee te 

kegelen. Je kan de scores hier bijhouden. 

Oefen KSA-liedjes! Ken jij ze allemaal al? 

Oefen ze alvast voor aan het kampvuur, we 

hebben onze bekendste liedjes online 

gezet met melodiën. Kennen jullie deze 

klassiekers al? 

• Tante in Marokko 

• Neje, neje, neje 

• Annemarie-Katrien 

• Clementine 

• De zevensprong 

• My bonnie 

• The lion sleeps tonight 

• Potteke vet 

dd 
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De vloer is lava! Probeer de vloer 

vandaag zo min mogelijk aan te raken. 

Laat ons weten op welke creatieve manier 

jij dit aanpakt! 

Vouw een papieren bootje. Of beter nog: 

knutsel het grootste piratenschip dat je 

kan bedenken! Je kan het testen in de 

gootsteen of badkuip. 
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Raak jij ook zo gestresseerd van dat 

thuisblijven? Ontstres met een leuke 

zelfgemaakte Emoji-stressbal. 

1. Teken jouw favoriete Emoij op een lege ballon 

2. Vul de ballon met rijst of bloem (best met een 

trechter) 

3. Knoop de ballon 

Niets leuker dan lekker picknicken! 

Vandaag eet je op een dekentje in de tuin 

in plaats van de keuken. Geen goed weer? 

Geen probleem, picknick gezellig binnen! 

Maak een bucket-list met alle dingen die 

je zeker nog wilt doen als we niet meer in 

ons kot moeten blijven. Wij helpen je al 

vast op weg. 

1. Eindelijk nog eens naar de KSA gaan! 

2. ______________________________________________ 

3. ______________________________________________ 

4. ______________________________________________ 

5. ______________________________________________ 

6. ______________________________________________ 

7. ______________________________________________ 

8. ______________________________________________ 

9. ______________________________________________ 

  



Even ontspannen met deze woordzoeker. Vind jij de 

verstopte boodschap? 

Hoera, weekend! Intussen is het ook al 

wat beter weer, perfect dus om in je tuin 

te kamperen! 

  

W I R U G Z A K J M I B O E K Z S 

S F H N B O O T L I E D J E S O E 

N O U I J N U V A K A N T I E N L 

J R D F M O L E N S T R A A T N N 

O M O O L L I T Z W E M B A D E E 

R A V R I J E T I J D . S W D B B 

O T K M A S P I K K H K J A U R A 

S I A U L L T A D O K E B I R I R 

D E M L E W O H N I O E M A B L B 

A S P I R A N T E N N K R D U N E 

G L V C B T E N T N E G P T Y D C 

T I U H O E E D O O P K E L J N U 

O P U T S R L Z K N I M O & O E E 

C P R A S I T O S R I V I E R E N 

H E T A P J J U B I L E U M K A G 

T R Y R E S E K A M P E R E N E S 

A S F T L E S ! G R A S V E L D N 
 

ASPIRANTEN 
BARBECUEN 
BOEK 
BOOT 
BOSSPEL 
DAGTOCHT 
DOOP 
DURBUY 
FORMATIE 
GRASVELD 
HEMD 
HUDO 
JOROS 
JUBILEUM 
KAMPEREN 
KAMPVUUR 
KNIM 
KOOKPLOEG 
KSA 
LEIDING 

LICHTAART 
LIEDJES 
MOLENSTRAAT 
PANNEKOEKEN 
RIVIER 
RUGZAK 
SJO 
SLIPPERS 
TENT 
TIKKERTJE 
TONEELTJES 
UNIFORM 
VAKANTIE 
VRIJETIJD 
WATERIJS 
ZON 
ZONNEBADEN 
ZONNEBRIL 
ZWEMBAD 

 
Oplossing: 

                                                      
                             

                                             
 

We hopen dat jullie je wat hebben kunnen amuseren. Stuur ons jullie 

plezante foto's via sociale media.  



 


