
 

’t Kamperke 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Jaargang 43, 2e uitgave 

V.U. KSA Lichtaart, Molenstraat 56 bus 1, 2460 Lichtaart 



 

  



Voorwoord 
 
Het jaar 2019 loopt ten einde. De eerste vier KSA-maanden zitten er al 
weer op. De donkere, koude winterdagen komen er weer aan.  
Na de kerstvakantie staan er jullie weer superleuke activiteiten te 
wachten. In februari is het de vriendjesdag en kan je al je vriendjes 
en/of neven/nichtjes laten kennismaken met de KSA. In maart gaan we 
met z'n allen op weekend. Ook de aspifuif en de spaghettidag staan in 
2020 weer in onze agenda. Voor meer info blader je dus best even dit 
boekje door!  
 
We kijken er alleszins al naar uit om jullie in 2020 terug te zien, we 
kunnen ons geen betere leden wensen! 
 
We wensen iedereen een vrolijk kerstfeest en een zalig nieuw(KSA)-
jaar! 
 
Vele groetjes, knuffels en kusjes,  
De leidingsgroep 
 

 
 

 

 

 

  



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 alleen maar stuk of verloren gaan.  
 
Voor vragen, suggesties of opmerkingen kun 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 … 
 KSA Lichtaart volgend jaar zijn 75ste verjaardag viert? 

 We dit gaan vieren met een groot feest?  

 We al twee jaar bezig zijn met de voorbereiding hiervan?  

 De tong de sterkste spier is van het menselijk lichaam?  

 We dit jaar op kamp gaan naar Wallonië? 

 We de laatste 30 jaar altijd op kamp zijn gegaan naar de Walen?  

 We dit jaar vlak bij Durbuy een veld gevonden hebben om te 
kamperen? 

 Durbuy heel toeristisch is? 

 De bezoekdag in het weekend valt (za. 11 juli)? 

 We sinds kort een nieuwe aspirant hebben?  

 Haar naam Xante is?  

 Jullie de aspiranten beter zullen leren kennen verder in dit         
boekje?  

 Cato snel gestrest is?  

 De aspiranten hier soms het slachtoffer van zijn?  

 Zij hierdoor zeer stressbestendig zijn?  

 De oudste leider 26 jaar is?  

 Dit Sanchez is?  

 Hij heel graag tiramisu eet (hint hint)? 

 Hij eigenlijk alle desserts graag eet (hint hint)? 

 Anton eindelijk een vakantiejob gevonden heeft?  

 Hij hierbij geld moet inzamelen voor het goede doel? 

 Hij dit goed doet? (want hij is nog niet ontslage)  



Life hacks 
Kerstlampjes in de knoop? 
Ieder jaar is het een drama: de lampjes uit de knoop halen. Meestal 

worden ze vanaf de boom rechtstreeks in een doos gefrommeld en loop 

je volgend jaar weer tegen hetzelfde probleem aan.  

De volgende keer dat je de kerstboom afbreekt, wikkel de lampjes dan 

om een oude kleerhanger! Als je geen hanger hebt, kun je ook wat 

hoekjes uit een stuk karton knippen en wikkel je ze daar omheen. 

Knip jij je inpakpapier ook steeds te kort af?  

Het aller-, aller-, allervervelendste is een vel inpakpapier afsnijden en 

dan merken dat het toch net een tikkeltje te klein is om de inhoud van 

je zalige pakje te verbergen. Het resultaat? Gevloek, getier, frustraties 

en heel soms een geschenk dat tegen de grond vliegt.  

Hier is een trucje waardoor je vel cadeaupapier altijd rond je geschenk 

zal passen, tenzij je inschattingsvermogen echt nul komma nul is 

natuurlijk. Het is doodsimpel en je hoeft er zelfs niet eens speciaal iets 

voor te kopen of te maken. 

Het enige wat je moet 

doen, is het pakje diagonaal 

op het geschenkpapier 

leggen, et voilà! 

  



Voorstelling aspiranten 
 

Sara Dierckx 

 

Studeert publiciteit 
Zit al 11 jaar bij de KSA  
Als ik een beetje stink dan duw ik 
mensen onder mijn oksels 
Film waarbij ik moest huilen: Hachi 
Als ik zou terugkeren na de dood als 
een dier, dan was ik een dolfijn 
Favoriete KSA-spel: omgekeerd 
verstoppertje 
Ik wil graag leiding worden omdat ik 
als kind zelf altijd veel plezier had op de 
KSA en andere kinderen dit ook gun 

 

Xante Govaerts 

 

Studeert humane wetenschappen 
Aantal jaar in KSA: nog maar net 
Favoriete WC-lectuur: Twitter 
Als ik een uitvinder was, dan vond ik 
een draagbaar bed uit 
Beste liedje: Dua Lipa – Don’t start 
now 
Favoriete KSA-spel: balleke stamp 
Ik wil graag leiding worden want ik vind 
omgaan met kinderen heel leuk 

 
 
 
 
 
 
 



 

Cazi Ruelens 

 

Studeert voor slager 
Levensmotto: als een potvis in een 
pispot pist, zit de pispot vol met potvis-
pis 
Favoriete liedje: Used – Come Back 
Home 
Het eerste wat ik doe als ik opsta is op 
snooze duwen 
Favoriete KSA-moment: op kamp ’s 
avonds rond het kampvuur 
Ik wil graag leiding worden want ik ben 
heel graag bezig met de KSA en wil 
daar dan ook 100% voor gaan. 

 

Hannes Vangeel 

 

Studeert: elektrotechnieken 
Levensmotto: Leef het moment 
Als ik electronica was, dan was ik een 
box want ik wil de sfeer erin houden 
Als ik 30 sec. de aandacht kreeg van de 
hele wereld, dan zou ik alle oorlog 
eindigen 
Favoriete KSA-moment: 
leidingsweekend 
Ik wil graag leiding worden want ik vind 
KSA geweldig! 

 

  



Rebus 

-ER            Y = W +  Y = S           

-RK  -BE L  -AZ 

 -B      -DOL +E      +T     -P 

 -D          D=U K  P=G 

 -S J  P=R ! 

 

*TIP:  = YEN 

 



Activiteiten joro 1-2-3 
4 januari     Geen activiteit 

11 januari    Ruiltocht 

18 januari    Film-namiddag 

25 januari    Geen activiteit 

1 februari    Vriendjesdag 

8 februari    Valentijn 

15 februari   Geen activiteit 

22 februari   Wafelverkoop 

29 februari   Boetseren 

7 maart    Geen activiteit 

14 maart    KSA-weekend 

21 maart    Stratego 

28 maart    Geen activiteit 



Recept: driekoningentaart 
4 personen – 30 tot 60 minuten 

Ingrediënten: 

• 500g banketbakkersroom 

• 2 grote ronde vellen bladerdeeg 

• 150g broyage (half bloemsuiker / half amandelpoeder) 

• 1 eigeel 

• 1 boon 

• Extra bloemsuiker 

Bereiding: 

1. Meng de banketbakkersroom en de broyage tot een glad geheel. 

2. Plaats het bladerdeeg in een ronde vorm, prik veelvuldig gaatjes 

met een vork en besmeer met de crème patissier. Duw de boon in 

het mengsel. 

3. Bedek de taart met nog een vel bladerdeeg en maak bovenaan 

een gaatje. Versier met het overgebleven deeg (snij in 

sterretjes,...) Bestrijk met eigeel 

4. Bestrooi rijkelijk met bloemsuiker en bak de taart ongeveer 35 

minuten op 180 °C. 

 

 

  



Terugblik naar de ouderdag 
Op 19 oktober was het voor de joro’s de jaarlijkse ouderdag. Vele leden 

hadden hun mama, papa, broer of zus kunnen overtuigen om een 

namiddag mee te komen spelen. We speelden een Trivial Pursuit KSA-

editie. In het lokaal lag een groot speelbord met vakjes in zes 

verschillende kleuren. Elke kleur stond voor een bepaalde categorie van 

opdrachten: horen, zien en zwijgen; koppie koppie; verrassing; binnen de 

minuut; lalala en knip en plak. De groep werd opgedeeld in kleinere 

groepjes en kreeg elks een cirkel. De bedoeling was om zo snel mogelijk 

zes verschillende partjes te verzamelen en zo het spel te winnen.  

Bij het einde van de activiteit werd er zoals gewoonlijk met z'n allen een 

formatie gehouden. 

We hebben genoten van jullie talrijke aanwezigheid en kijken al uit naar 

de volgende editie! 

 



  

   



Activiteiten joro 4-5-6  
4 januari     Geen activiteit 

11 januari    KSA @ the movies 

18 januari    Was ’t nu na links of na rechts? 

25 januari    Geen activiteit 

1 februari    Vriendjesdag 

8 februari    Valentijn 

15 februari   Geen activiteit 

22 februari   Wafelverkoop 

29 februari   Kaarsen maken 

7 maart    Geen activiteit 

14 maart    KSA-weekend 

21 maart    Ik zie niks meer 

28 maart    Geen activiteit 

  



Ledenweekend 
Het is weer zover! We gaan weer met z’n allen op weekend! Het moment waar 

jullie allemaal naar hebben uitgekeken! Vrijdag 13 maart om 20u worden jullie 

verwacht aan kamphuis het Jagershuis (Jagersweg 8, 3980 Tessenderlo). 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/identiteitskaart  

✓ Denk eraan dat dure spullen kapot kunnen gaan!!!  

Zondag 15 maart mogen jullie om 13 uur weer opgehaald worden!  

Kostprijs:  

30€, voor het 1ste kind en € 25 voor het 2de, 3de,... Gelieve dit over te schrijven voor 

6 maart op het rekeningnummer BE30 9731 8011 7011.  

Extra info: 

De leiding komt in februari ook zeker nog op huisbezoek. Bij vragen, aarzel niet 

om de leiding te contacteren!  

Joro 1-2-3 (Alexander: 0493 19 94 91)  

Joro 4-5-6 (Hanne: 0498 86 01 04)  

Knim (Lotte: 0478 08 70 74)  

Sjo (Anton: 0479 40 11 97)  

Aspi (Cato: 0477 69 86 21)  

Je kan ook altijd een berichtje sturen via facebook (fb.com/ksalichtaart) of een 

mailtje sturen naar info@ksa-lichtaart.be.   



Activiteiten knim 
4 januari     Geen activiteit 

11 januari    Neem-je-verstand-mee activiteit 

18 januari    Neem-een-slaapzak-mee activiteit 

25 januari    Geen activiteit 

1 februari    Neem-een-vriendje-mee activiteit 

8 februari    Neem-een-zaklamp-mee activiteit 

15 februari   Geen activiteit 

22 februari Wafelverkoop 

Uitzonderlijk van 13u30 tot 16u30 

29 februari Neem-een-foto-van-toen-je-een-baby-was-

mee activiteit 

7 maart    Geen activiteit 

14 maart    KSA-weekend 

21 maart    Neem-een-knuffelbeer-mee activiteit 

28 maart    Geen activiteit 

  



Moppen en raadsels 
Op een middag zitten 2 vleermuizen in het park.  

Zegt de ene tegen de andere: “Ik heb honger, ik ga wat bloed zuigen”. 

Even later komt hij terug met bloed aan zijn mond. 

Vraagt de andere: “Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?” 

“Nou, zie je die paal daar? Ja? Die zag ik dus niet.” 

Hanne is met haar moeder in een groentewinkel. Als moeder heeft 

afgerekend, zegt de groenteman: "Pak maar een handje nootjes!" 

Hanne kijkt naar de nootjes, maar doet niets. Dan zegt de groenteman 

het nog een keer. Hanne doet nog steeds niets. De groenteboer loopt 

naar de kist, pakt een hand vol nootjes en geeft ze aan Hanne.  

Buiten vraagt haar moeder: "Waarom nam je die nootjes niet zelf?" 

Hanne: "Omdat de groenteboer veel grotere handen heeft dan ik!" 

Wat kan de wereld rondreizen, terwijl het in de hoek blijft? 

een postzegel 

Als ik het heb, deel ik het niet. Als ik het deel, heb ik het niet. Wat is 

dat? 

een geheim 

Wat heeft een hals maar geen hoofd?  

een fles 

Waarom is een aardbei rood?  

hij schaamt zich voor zijn puistjes 

 

  



Activiteiten sjo 
4 januari     Geen activiteit 

11 januari    Kzie niks nimmer 

18 januari    Bowlen  

     Inschrijven verplicht => 0479 40 11 97 

     Neem een zakcentje mee 

25 januari    Geen activiteit 

1 februari    Vriendjesdag 

8 februari    Sjo'rtcut 

     Activiteit kan uitlopen 

15 februari   Geen activiteit 

22 februari Wafelverkoop  

Uitzonderlijk van 13u30 tot 16u30 

29 februari   Highlandgames 

7 maart    Geen activiteit 

14 maart    KSA-weekend 

21 maart    Sjoers > aspiranten 

28 maart    Geen activiteit 

  



Terugblik naar de casinoavond 
Op zaterdag 30 november was het eindelijk zo ver. De casinoavond van 

KSA lichtaart.  

Nadat we door onze leiding al waren getriggerd met een promofilm op 

facebook, kunnen we eindelijk zelf gaan spelen in het casino. Met onze 

schoonste kleren aan reden we richting de KSA. Waar we werden 

onthaald op de rode loper en met security zoals echte vips. 

Eenmaal binnen kregen we een speciale bankkaart met geld erop. 

Des te mooier de outfit,  des te meer geld je kreeg om mee te gaan 

gokken. 

Met een mocktail in onze handen konden we eraan beginnen. 

Na anderhalf uur te hebben gegokt op paardenraces, berekend winnen 

met blackjack en iedereen te hebben verbluft tijden poker, was het wel 

duidelijk wie de grote winnaars en de verliezers waren. 

De Winnaars hadden geluk: die konden met hun verdiende geld allerlei 

lekkernijen kopen bij de receptie van het casino. De verliezers moesten 

met lege handen naar huis.  



Dag van de vrijwilliger 
Wist je dat de leiding niet betaald wordt?  

Ze steken iedere week uren tijd in het geven van activiteiten, maar ook 

achter de schermen in het voorbereiden van de activiteiten, 

administratie, het organiseren van evenementen om geld in de kas te 

halen, etc. En dit allemaal volledig gratis, omdat ze dit graag doen! 

Iedereen in de KSA werkt hier vrijwillig. 

Hoe je ze kan bedanken? Met een complimentje! Niets motiveert beter 

als het horen dat de leden de activiteit tof vonden. Dit kan ook online via 

een review, zo zien geïnteresseerden ook meteen wat andere ouders en 

kinderen van ons vinden. We willen namelijk zo veel mogelijk kinderen 

zo goed mogelijk animeren. 

Bedankt aan alle vrijwilligers! 

  



Activiteiten aspi 

4 januari     Geen activiteit 

11 januari    Rood 

18 januari    Oranje 

25 januari    Geen activiteit 

1 februari    Geel 

8 februari    Groen 

15 februari   Geen activiteit 

22 februari   Blauw 

29 februari   Indigo 

7 maart    Geen activiteit 

14 maart    KSA-weekend 

21 maart    Violet 

28 maart    Geen activiteit 

 

  



Aspifuif 
 
 

  



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 
Giel Lenaerts 0479/84.60.52 

 
Sjo  
Anton Vroemans 0479/40.11.97 
Laura Daneels 0487/68.28.15  
 

Aspi 
Cato Vroemans 0477/69.86.21 
Sanchez 0494/91.00.11 
 
 

 
  



Save the date 
 

Nieuwjaarszingen 31 december 
Ieder jaar staan de sjo-ers s ’ochtends van 8 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 
 
Aspifuif 22 februari 
 
KSA-weekend 13 – 15 maart 
Van 13 tot 17 maart gaan we met zen allen op weekend naar Tessenderlo. 
 
Spaghettidag 26 april  
Op zondag 26 april zal de jaarlijkse spaghettidag plaats vinden in het Ligahof. 
 
Bazooka Kapauw 10 mei 
Info volgt 

 
Groepsuitstap Datum volgt  
 
Kamp 2 – 11 juli 
 
Meer info over deze evenementen kan je vinden op onze website en 
onze Facebookpagina.  
 


