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Het KSA-jaar loopt stilletjes aan ten einde. Over een kleine drie
maanden gaan we al op kamp! Feest!
Maar voor dat het zover is, staan er nog enkele toppers op het
programma:
Op za. 30 april is het kampavond. Op zondag 24 april is het onze
jaarlijkse spaghettidag. Nodig al je vrienden, vriendinnen en
familieleden maar uit om te genieten van onze overheerlijke
spaghetti/macaroni. Op zaterdag 21 mei gaan we op groepsuitstap
(waarheen blijft nog een verrassing).

In ‘t Kamperke vind je veel nuttige informatie, zoals alle datums
waarop je naar de KSA kan komen, wie je leiding is, hoe je ze kan
contacteren, wist-je-datjes, spelletjes, en veel meer….

Ben jij benieuwd wat we allemaal gaan doen? Lees dan zeker
verder!
Wij hebben er al vast super veel zin in.
Jullie ook?



µ De activiteiten van de joro’s (1e – 6 e 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 €0,90. 

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 & Lotte). 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



We op weekend zijn geweest? 
Dit super leuk was? 
Dat het eten door de aspi’s is klaar gemaakt? 
Dat dit eigenlijk wel lekker was? 
Dat wij niet konden geloven dat de aspi’s konden 
koken? 
1-2 niet bang is voor kikkers? 
De sjo wel bang is voor kikkers? 
Dat dit op weekend getest is? 
Het op zondag 24 april onze spaghetti dag is? 
Je hier overheerlijke spaghetti kan komen eten? 
Deze door de kookploeg wordt gemaakt? 
Je je hiervoor kan inschrijven? 
Je hier meer info over vind in ‘t Kamperke? 
We 21 mei op groepsuitstap gaan? 
De leiding al weet waarheen? 
We het voor jullie nog even geheim houden? 
Een geheim niet meer een geheim is als iedereen 
dit al weet? 
We daarom jullie nog niets gaan vertellen? 
Je nog een brief gaat krijgen met alle informatie? 
Ik eigenlijk niet meer weet wat ik moet schrijven? 
Het eigenlijk best moeilijk is om wist je datjes te 
bedenken? 
Dit mijn voorlaatste weetje is? 
Dit mijn laatste wist-je datje was? 



Op 5 februari zijn wij met heel de KSA gaan
schaatsen. Heel de schaatsbaan stond vol met
blauwe hemden. Ben jij mee gaan schaatsen? Zoek
jezelf dan zeker op de foto’s. Kon je er niet bij zijn?
Na het zien van de foto’s wil je volgend jaar vast ook
mee! Vind je jezelf niet op de foto’s terug? Dan kan
je ook altijd eens op de website kijken waar alle
foto’s staan ksa-lichtaart.be.









Het kamp komt in aanzicht en ieder jaar hebben wij ook een
kampleider. Afgelopen jaren heeft leidde Anton het kamp steeds
in goede banen. Dit jaar is het tijd om de fakkel door te geven en
iemand anders de kans te geven om het kamp te leiden. Beeld je
nu in dat er trommels aan het trommelen zijn want de nieuwe
kampleider is …… STEF. Stef zal de leidingsgroep dit kamp
aansturen en ondersteunen zodat alles zeker goed verloopt. Wij
zijn er van overtuigd dat hij dit super goed gaat doen. Misschien
ken jij Stef nog niet zo goed, en daarom stellen we graag onze
nieuwe kampleider even voor.

- Geboren op 22 oktober 2002
- Studeert: Integrale Veiligheid
- Aantal jaren bij de KSA: 13 Jaar
- Aantal jaar leiding bij de KSA: 3 jaar
- Schoenmaat 45

Weetjes over Stef:
- Heeft een duikersdiploma
- Eet heel graag spaghetti
- Vindt leiding geven heel leuk
- Zijn lievenlingskleur is rood
- Wil later graag brandweerman worden
- Lust geen mayonaise



Op zaterdag 30 april is het weer kampavond. Eindelijk mag
deze nog eens live doorgaan. Je kan dan vanaf 16u30 (vlak
na de joro-activiteit) terecht in het KSA-lokaal. We starten
om 16u40. Je komt hier te weten waar we op kamp gaan,
wat het kampthema van dit jaar zal worden en allerlei
andere interessante informatie.

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 komen drinken.

Hopelijk tot dan!



Op vrijdagavond vertrokken we met heel de KSA op weekend naar
het Jagershuis in Tessenderlo. De leiding was super enthousiast en
waren klaar om de leden te ontvangen. Om 20u stonden de leden
aan de verblijfplaats. Alle leden zaten vol energie. Wanneer de
bedjes geïnstalleerd waren, konden de ouders vertrekken. De leden
waren nog niet moe waardoor elke groep nog een spelletje kon
spelen waarna het tijd was om te gaan slapen.

Zaterdag was iedereen vroeg uit zijn bed om de dag te beginnen.
Voor we gingen ontbijten, hebben we eerst onze beetjes nog
opgewarmd met ochtendgymnastiek. Vervolgens konden we gaan
ontbijten. Wanneer iedereen klaar was met ontbijten, konden we
de dag beginnen met een ochtendformatie. Hierna speelden alle
groepen een spel met hun leiding. Na lekkere wentelteefjes gegeten
te hebben, vertrokken we met iedereen naar de speeltuin waar we
een grote uitkijktoren op konden klimmen. We sloten de nammidag
af met een voetbalmatch. Na een korte terugwandeling richting het
verblijf kon iedereen hun maagjes vullen met verse spaghetti. De
avond sloten we af met het junglefeest, waar iedereen zich leuk
voor had verkleed. Zaterdagavond viel iedereen snel in slaap, door
de drukke en vermoeiende dag.

Zondag liep het weekend al op zijn einde, en moest iedereen
inpakken. We hadden allemaal langer willen blijven, maar uiteraard
was het maandag al terug school. Dan maar wachten op het kamp,
dan kunnen we een week lang genieten in pure natuur!















Kan jij de dino tot bij de

vlinder brengen?







We hebben al even een nieuwe, digitale manier om ons te steunen. Nu
onze spaghettidag en kermisfuif niet hebben kunnen doorgaan, kan je
ons steunen door je online-aankopen via www.trooper.be/ksalichtaart te
doen. Je betaald hier niets voor bij, je moet gewoon via onze Trooper-
pagina naar je favoriete webshop gaan.

Hoe werkt Trooper?
1. Je gaat naar onze pagina op Trooper (www.trooper.be/ksalichtaart).
2. Je kiest je shop en klikt op de banner. De link weet dat jij ons wil 

steunen.
3. Je doet gewoon je aankoop zoals altijd, zonder een euro extra te 

betalen.
4. De shop betaalt een percentje aan ons. Gemiddeld krijgen wij €5 per 

aankoop van €100.

Via Trooper kan je heel wat meer kopen dan wafels...
• Massa’s electronica & veel meer in één van de 323 webshops 

(Coolblue)
• Het meest fantastische speelgoed (Fun / Bart Smit / Maxitoys)
• Een leuk weekendje weg (Booking.com, Brussels Airlines, Travelbird, 

Expedia, Cheaptickts, of Sunweb)
• Mooie kleren (JBC, De Bijenkorf, CKS, Torfs, E5 Mode….)
• Een lekkere Parfum / mooie make-up (ICI Paris XL, Apotheek-Online)
• Een cadeautje (L’Occitane, Proxis)
• Een aantal goeie flessen wijn (Wijnbeurs)
En nog veel meer…

Je hebt ongetwijfeld wel IETS nodig op dit moment. Koop dit al eens via 

www.trooper.be/ksalichtaart



Jens van der 
Spiegel

0495/18.60.40

Cazi Ruelens
0497/50.29.67

Dorien Bax
0478/40.77.39

Jill Cleas
0472/02.37.23

Miro Smolders
0493/38.32.55

Emilie van 
Hove

0477/40.65.75

Febe Van
Genechten 

0468/12.11.06

Joren Moonen
0468/12.65.83

Joppe Shaeken
0472/46.47.05

Lix Hu 
0468/12.15.04

Rik Puts
0468/15.37.49

Xante Govaerts
0495/72.77.54

Fran Van Asten
0468/33.37.73

Michiel Nys
0494/68.22.22

Zeb Haelen
0489/40.97.21



Berre Van Tillo
0499/11.34.78

Hannes Vangeel
0476/20.84.34

Rinus Depraetere
0478/09.96.66

Lotte van Eccelpoel
0474/08.70.74 

Pieter Nys
0470/12.06.55

Stef Van der Spiegel
0496/20.98.04

Anton Vroemans
0479/40.11.97



Spaghettidag 24 april
Ieder jaar organiseren we een spaghettidag met heerlijke
spaghetti en macaroni die -net zoals op kamp- door onze
ervaren kookploeg wordt gemaakt.

Kampavond 30 april
Op de kampavond informeren we iedereen hoe alles juist
werkt. In tegenstelling tot het weekend slapen we met
z’n allen in tenten, en wassen we ons in de rivier. Stef zal
hier ook het kampthema uit de doeken doen.

Groepsactiviteit 21 mei
Als het einde van het werkjaar nadert, gaan we voor we
op kamp vertrekken nog 1 keer samen op stap. Waar we
dit jaar heen gaan blijft nog een verrassing, maar 21 mei
kan je alvast omcirkelen in je agenda.

Kamp 4 – 11 juli
De oudere knimmers en sjo’ers vertrekken al op 2 juli
met hun fiets.


