
’t Kamperke 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jaargang 44, 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, voorstelling van de leiding, contactgegevens, 

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 & Hanne). 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 … 
  Het schooljaar weer gestart is? 

  De KSA dus ook weer begint? 

  De leiding heel blij is om jullie terug te verwelkomen? 

  Jens, Stef en Rik dit jaar ook leiding worden?  

  Zij vorig jaar nog aspirant waren?  

  We dit jaar weer drie nieuwe aspiranten hebben?  

  Jullie hen wel zullen leren kennen doorheen het jaar?  

  Laura ook nieuw is in onze leidingsploeg? 

  Zij helemaal vanuit Leuven komt om ons team te versterken?  

  Het bijna opendeurdag is? 

  Die op zondag 8 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? 

  Wij op 21 september de spiegeltent inpalmen?  

  Wij hier in de namiddag ons kermiscafé zullen openhouden?  

  We ’s avonds een topper van een fuif geven?  

  Iedereen hier welkom zal zijn?  

  Wij 10 cent per verkocht bonnetje aan de Fanfarathon zullen 
schenken?  

  Wij dus hopen op jullie steun?  

  Dit mijn laatste wist-je-dat’je was? 

  



Kleurplaat  



Voorstelling leiding 
Joro 1-2-3 
Alexander Claes 

 

Geboortedatum: 5/7/1995 
Werkt als begeleider 
Als ik een beetje stink… dan gebruik ik 
deo 
Film waarbij ik moest huilen:  
Finding Nemo 
Als ik zou terugkeren na de dood als 
een dier, dan was ik een clownvis 
Favoriete KSA-spel: balleke stamp 

 
Rik Puts 

 

Geboortedatum: 1/10/2002 
Studie: elektronica ICT 
Favoriete WC-lectuur: YouTube en 
Netflix 
Als ik een uitvinder was, dan vond ik 
een computerspel uit 
Beste liedje: K3 – 10.000 
luchtballonnen 
Favoriete KSA-spel: Woudloperskeuken 

 
Jens Van der Spiegel 

 

Geboortedatum: 22/10/2002 
Studie: elektrotechnieken 
Levensmotto: KSA for life 
Favoriete liedje: plopdans 
Het eerste wat ik doe als ik opsta is… 
mijn tanden poetsen 
Favoriete KSA-moment: 2-daagse met 
de SJO 

 



Joro 4-5-6 
Hanne Motten 
Geboortedatum: 25/10/1998 
Werkt als werfleider 
Levensmotto: Een dag niet gelachen is een 
dag niet geleefd 
Beste liedje: Spring – Spring 
Beschrijf je medeleiding: Stef kan alles… tot 
het tegendeel bewezen is 
Favoriete KSA-moment: Dit jaar op kamp, 
kampen bouwen in de bossen  
 
Stef Van der Spiegel 
Geboortedatum: 22/10/2002 
Studie: Elektriciteit 
Ik ben een vouwer 
 Als ik een beetje stink dan… heb ik 
waarschijnlijk te dicht bij Anton gestaan 
Beschrijf je medeleiding: een toffe ginger 
die goed leiding kan geven 
Tofste KSA-spel: nachtspel  

 
KNIM 
Lotte van Eccelpoel 

 

Geboortedatum: 15/10/1997 
Studie: toegepaste psychologie 
Beste liedje: Hoe Het Danst van Armin van 
Buuren, Davina Michelle en Marco Borsato 
Als ik 30 seconden de aandacht kreeg van 
de hele wereld, dan zou ik vertellen dat 
oorlog moet stoppen 
Film waarbij ik moest huilen: Hachi: A Dog’s 
Tale 
Tofste KSA-spel: dikke Bertha 

 



SJO 
Laura Daneels 
Geboortedatum: 24/10/1995 
Werk: laborante bij brouwerij Hoegaarden 
Als ik een beetje stink dan ga ik mij wassen 
Favoriete wc lectuur: facebook scrollen 
Als ik zou terugkeren na de dood als een 
dier, dan was ik een paard (vrij in de 
natuur) 
Favoriete KSA-moment: kampvuur op het 
einde van een zware dag  

 
Anton Vroemans 
Geboortedatum: 28/04/1999 
Studie: toegepaste informatica 
Levensmotto: Het leven is zoals een 
curryworst, je moet het zelf speciaal 
maken. 
Als ik een huishoudapparaat was, dan was 
ik een gasvuur omdat ik watervrees heb 
Als ik 30 sec. de aandacht kreeg van de hele 
wereld, dan zou ik een mop vertellen 
Favoriete KSA-moment: in openlucht slapen 
op 2-daagse 

 

 
 

  



ASPI 
Gerbren Puts 

 Geboortedatum: 19/6/1993 
Werk: betonwerken Puts for life 
Levensmotto: Hakuna Matata 
Als ik uitvinder was, dan zou ik een machine 
uitvinden waarbij je op een display een 
gerecht kunt selecteren en waarbij dit er 10 
seconden later klaargemaakt uitkomt. 
Het eerste wat ik doe als ik opsta is… 
snoozen 
Favoriete KSA-moment: Trip-trap 2010 

 

Ook willen wij graag de leiding waarvan we het afgelopen kamp 

afscheid hebben moeten nemen nogmaals bedanken voor hun leuke 

jaren in de KSA! Seppe, Rinus, Bradley, Kyra, Arne, Cato & Jasper:  

 

  



Jaarthema: Tien op Team 
Tien op Team, dat krijg je als KSA’(st)er als je inzet op samenwerking! 
In KSA werken we samen, helpen we elkaar, rekenen we op elkaar en 
vinden we steun bij elkaar. Als lid gebeurt dat bij het uitvoeren van 
opdrachten, het plezier maken en het spelen tijdens uitdagende 
activiteiten. Als leiding werk je samen aan activiteiten, projecten en 
evenementen. Gaandeweg versterk je de band tussen de teamleden en 
ontstaan er hechte vriendschappen voor het leven. 
In KSA sta je nooit alleen. We mogen dankbaar rekenen op de steun 
van talloze supporters. Niet in het minst oud-KSA’ers, maar ook ouders, 
familie, vrienden, buren en andere sympathisanten zorgen voor de 
nodige aanmoedigingen en creëren in nood een veilig vangnet. 
Het netwerk strekt zich verder uit. De ene keer slaan we de handen in 
elkaar met stedelijke of gemeentelijke partners, de andere keer zetten 
we een samenwerking op met organisaties of de buurt. En sowieso 
vinden we steun bij de koepel. 
KSA staat voor grote verbondenheid, dankzij alle samenwerkingen. We 
zijn steeds op zoek naar nieuwe verbindingen, naar wie het pad naar 
KSA nog niet gevonden heeft. Dat daagt ons uit, samen gaan we voor 
Tien op Team!  
 

   



Wedstrijd 
Om deel te nemen dien je de oplossing door te mailen naar info@ksa-

lichtaart.be. De winnaars zullen op 16 november getrokken worden en 

zullen bekend gemaakt worden in het volgende Kamperke! 

Joro’s 

 

Anton en Hanne gaan samen 
wandelen in de bergen. Zoals 
gewoonlijk neemt Anton geen andere 
kleding mee. Hun rugzak weegt nu 10 
kilo. Hanne struikelt onderweg en valt. 
Er vallen spullen uit de rugzak met een 
gewicht van 4 kilo. Hoeveel kilo zit er 
dan nog in de rugzak? 

 

 

Knim & Sjo 

1, 2, 3, 4 & 5 zijn de cijfers die je moet gebruiken. Elk cijfer mag maar 

één keer voorkomen. Welke maaltafel zoeken we?  

? * ?? = ?? 

  



Activiteiten joro 1-2-3 
7 september     Startdag  

15 september Levende stratego 

Uitzonderlijk op zondag omwille van Fanfarathon  

21 september   Geen activiteit 

28 september   Aaaah, de herfst 

5 oktober    Eén tegen allen 

12 oktober   Geen activiteit 

19 oktober   Ouderdag 

26 oktober                             De tovenaar en de ketel 

2 november   Geen activiteit 

9 november   De kabouters vragen om hulp 

16 november   Wat zie ik, wat zie ik niet?  

23 november   Geen activiteit 

30 november Sinterklaasfeest 

In OC Lichtaart van 13u30 – 16u00 // Inschrijven is verplicht (0479/40.11.97) 

7 december   Vossenstrijd 

14 december   Geen activiteit 

21 december   Kerstfeestje 

Neem een cadeautje mee van max. €5 

28 december   Geen activiteit 



Terugblik naar het kamp 
Zoals elk jaar na het kamp, hadden we ook dit jaar een kamp-BBQ om 

leiding en kookploeg te bedanken voor hun aanwezigheid en inzet 

gedurende het kamp. Als extraatje kregen we allemaal een muziek box 

cadeau en de kookploeg kreeg nieuwe keukenschorten. 

 

 

  

 

  



Activiteiten joro 4-5-6 
7 september     Startdag  

15 september Maffia-L. 

Uitzonderlijk op zondag omwille van Fanfarathon  

21 september   Geen activiteit 

28 september   Hoe vettiger, hoe prettiger 

5 oktober    Het mysterieuze doolhof 

12 oktober   Geen activiteit 

19 oktober   Ouderdag 

26 oktober                             Ha-Ha-Halloween 

2 november   Geen activiteit 

9 november   Voor een appel en een ei 

16 november   Monopoly Lichtaart 

23 november   Geen activiteit 

30 november Sinterklaasfeest 

In OC Lichtaart van 13u30 – 16u00 // Inschrijven is verplicht (0479/40.11.97) 

7 december   De Indianenstrijd 

14 december   Geen activiteit 

21 december   Kerstfeestje 

Neem een cadeautje mee van max. €5 

28 december   Geen activiteit  



Dag van de jeugdbeweging 
De dag van de jeugdbeweging zal dit jaar doorgaan op vrijdag 18 

oktober.  

Op DVDJB komen we als jeugdbeweging gezamenlijk naar buiten. We 

komen ook letterlijk naar buiten, in de publieke ruimte, in uniform, om 

jeugdbewegingen en iedereen die lid is in de kijker te zetten. Op deze 

dag worden er op diverse plaatsen acties op poten gezet zoals: ontbijt, 

4-uurtje, spel, fuif,… 

Op de website “dagvandejeugdbeweging.be” vind je meer info en kan je 

acties bij jouw in de buurt terugvinden.  

  



Activiteiten knim 
7 september     Startdag  
15 september Woudloperskeuken 

Uitzonderlijk op zondag omwille van Fanfarathon  

21 september   Geen activiteit 

28 september   Pimp my room 

5 oktober    The bucket list 

12 oktober   Geen activiteit 

19 oktober   Een bekertje water 

26 oktober                             Halloween is mijn favoriete feest!  

2 november   Geen activiteit 

9 november   Dress to impress 

16 november   Rond de kerktoren plakken 

23 november   Geen activiteit 

30 november Tik tak boem 

7 december   Ra ra ra 

14 december   Geen activiteit 

21 december   Kerstfeestje 

Van 13h30 tot 16h30 // Neem een cadeautje mee van max. €5 

28 december   Geen activiteit 

  



Moppen en raadsels 
Anton, Hanne en Jens vlogen met hun raket in de ruimte. Anton en 

Hanne waren aan het bekvechten voor hun volgende bestemming. “We 

gaan naar de maan” zei Hanne, terwijl Anton riep “we gaan naar Mars”. 

Plotseling roept Jens “stop, we gaan naar de zon”. De 2 andere lachten 

hem uit, je kan toch niet naar de zon dat is veel te warm. Jens 

antwoorde “niet als je s ’nachts gaat”! 

Als er een gat in zit, zit er geen gat in. Zit er geen gat in dan zit dan zit er 

een gat in. Wat is het?        een WC bril 

Het is wit en het vliegt omhoog?    Een dom sneeuwvlokje 

Stef zit met zijn mama in de trein. Hij zit constant met zijn hoofd uit het 

raampje te hangen. Doe dat nou niet, zegt mama, straks waait je petje 

weg! Maar Stef luistert niet en gaat gewoon door. Een man ziet het en 

pakt Stef zijn petje af en verstopt het snel achter zijn rug. Stef roept: 

"huh, wat heb je met mijn petje gedaan? 

Oh, zegt de man, dat heb ik weggetoverd. “Nou, tover het dan meteen 

terug!” zegt Stef. De man zegt “Oke, doe je ogen maar dicht”. Stef doet 

zijn ogen dicht, waarop de man zegt: “Hokus pokus pas..." en hij haalt 

het petje tevoorschijn. Stef doet zijn ogen open, pakt het petje, gooit 

het uit het raam en zegt: Nog een keer! 

Twee onderbroeken liggen in een wasmand. Zegt de ene tegen de 

andere ga jij niet op reis? “Nee” zegt de andere “ik ben al bruin 

genoeg”. 

Anton en Jens gaan naar het ziekenhuis waar hun juf ligt.  

Ik zal eerst naar binnengaan. zegt Anton. Even later komt hij weer naar 

buiten met tranen in zijn ogen. Wat is er, Anton? vraagt Jens. Het is 

hopeloos, morgen komt de juf weer les geven.  



Activiteiten sjo 
7 september     Startdag  
15 september Alles waar je van dromen kon 

Uitzonderlijk op zondag omwille van Fanfarathon  

21 september   Geen activiteit 

28 september   Pakken wat je pakken kan 

5 oktober    Samen gaat alles beter 

12 oktober   Geen activiteit 

19 oktober   Kwiez 

26 oktober                             Wie is gejost?  

2 november   Geen activiteit 

9 november   Dress to impress 

16 november   Franske van den Daf 

23 november   Geen activiteit 

30 november Netflix & chill 

7 december   Fake it or make it 

14 december   Geen activiteit 

21 december   Kerstparty 

Van 13h30 tot 16h30 // Neem een cadeautje mee van max. €5 

28 december   Geen activiteit 

  



Fanfarathon 
De fanfares van Kasterlee, Lichtaart en Tielen bereiden zich voor op een 

marathon. Onder de naam Fanfarathon willen ze alle inwoners uit hun dorpen 

betrekken in een muzikale benefiet-optocht. 

Op 14 september 2019 organiseert dit team een marathon-mars waarbij alle 

inwoners uit de drie deelgemeenten betrokken worden. Elke fanfare legt een 

individueel parcours van 13 km af door zijn dorp en de andere deelnemers volgen. 

Langs het parcours zullen er diverse sponsoracties en recreatieve haltes zijn. Om 

halfzes komen zij samen met alle Groot-Kastelse verenigingen in hun kielzog en 

trekken zij naar de KSA en KLJ-pleinen in Lichtaart. Daar is er de ganse avond 

muziek, lekker eten en drank. De Fanfarathonmars wordt er gespeeld. 

Dit alles is een benefietactie van alle verenigingen en scholen van Groot-Kasterlee 

ten voordele van de Kinderkankerfondsen van Gent en Leuven. 

Wij roepen ook graag iedereen op om mee te wandelen en naar het 

slotevenement te komen, in KSA uniform natuurlijk. Zelf wandelen we trotst mee 

met de KSA vlag en sponseren we ook een deel van de winst van onze kermisfuif. 

 

LET OP: Door de Fanfarathon is de activiteit uitzonderlijk op zondagnamiddag 15 

september geplaatst. Dit zowel voor joro's als voor knim en sjo. 

  



Activiteiten aspi's 

7 september     Startdag  
13 september Closer 

Uitzonderlijk op vrijdag omwille van Fanfarathon  

21 september   Geen activiteit 

28 september   Feest Waarvan Ik Morgen Niks Meer Weet 

5 oktober    Day n night 

12 oktober   Geen activiteit 

18 oktober   DVDJB 

26 oktober                             Route 66 

2 november   Geen activiteit 

9 november   Dress to impress 

16 november   Pinball Machine 

23 november   Geen activiteit 

30 november I Will Be Heard 

7 december   Movie Star 

14 december   Geen activiteit 

21 december   All I Want For Christmas Is You  

Neem een cadeautje mee van max. €5 

28 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 Cmon en DJ 
duo Wasper & Jannes. 
 

  



Contact 
 
Joro 1-2-3  
Alexander Claes   0493/19.94.91 
Rik Puts     0468/15.37.49 
Jens Van der Spiegel   0495/18.60.40 
 

Joro 4-5-6  
Hanne Motten     0498/86.01.04 
Stef Van der Spiegel   0496/20.98.04 
 
Knim 

Lotte Van Eccelpoel   0474/08.70.74 

 
Sjo  
Anton Vroemans   0479/40.11.97 
Laura Daneels    0487/68.28.15  
 

Aspi 
Sanchez     0477/69.86.21 
 

 
Hoofdleiding 
Als je bij de leiding van je groep niet terecht kan voor 
antwoorden kan je altijd de hoofdleiding contacteren: Hanne of 
Anton.  



Save the date 
 

Opendeurdag 8 september 
Zondag 8 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.  
 

Fanfarathon 14 september 
 
Kermiscafé & kermisfuif 21 september 
 
Dag van de jeugdbeweging 18 oktober 
 
Ouderdag (enkel joro’s) 19 oktober 
 
Nieuwjaar zingen 31 december 
Ieder jaar staan de sjo-ers s’ochtends van 8u tot 12u in het centrum van Lichtaart 
klaar om alle zangertjes te voorzien van een lekker warme chocomelk in de kou. 
Voor de ouders is er ook glühwein.  
 
Vriendjesdag 1 februari 
 
KSA-weekend Datum volgt 
 
Spaghettidag 26 april  
 
Kamp 2 – 11 juli 
 
Meer info over deze evenementen kan je vinden op onze website en 
onze Facebookpagina.  


