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Liefste KSA-vriendjes, vriendinnetjes, mama’s, papa’s,
leiding, oud-leiding, enzovoort enzoverder…
In dit Kamperke staan de updates voor de volgende
paar weken.

We kunnen beginnen aftellen naar het kamp. Heel
de dag spelen, superlekker eten, je eens deftig vuil
maken, aan het kampvuur zitten, leuke herinneringen
maken die we nooit meer zullen vergeten,...

Wij kijken er alvast naar uit!

Maar eerst natuurlijk nog een jaar vol onvergetelijke
avonturen, ruige spelletjes, leuke namiddagen en
zoveel meer! Wij kijken ernaar uit, samen met jullie,
om er een geweldig jaar van te maken!

Verder in dit Kampertje vinden jullie nog alle uitleg
rond de activiteiten en verdere informatie die jullie
zeker zal interesseren.

De leiding heeft weer van alles in petto om voor jullie
weer de leukste activiteiten te bedenken!

Tot dan!

VOORWOORD



µ De activiteiten van de joro’s (1e – 6 e leerjaar)
gaan door op zaterdag van 13u30 tot 16u30.
De 12+ leiding laat tijdig aan hun leden weten
wanneer hun activiteiten doorgaan.

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 (Stef & Rinus). 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

INFO



Verkoop wafeltjes aan 
je vrienden & familie.
De beste 3 verkopers 

krijgen leuke prijzen!



Triangel
Beste joro's en ouders,

Het is weer even geleden dat we onze vrienden van over heel
Antwerpen-Brabant hebben gezien (4 jaar welgeteld), en daarom gaan
we dit jaar nog eens op Triangel op zondag 7 mei! Dat zal dit jaar
doorgaan in De Schorre in Boom, daarom gaan we dit jaar met de bus.
We vragen iedereen ten laatste om 8u45 aan het lokaal te zijn, zodat we
tijdig kunnen vertrekken. Op 17u40 zal iedereen (uitgeput door al het
plezier) terug aan het lokaal wachten op hun ouders.

Wat moet je meenemen? Een koek, een drankje, boterhammetjes om ‘s
middags op te eten en eventueel regenkledij voor als het zou regenen.
Vergeet ook zeker je sjaaltje niet!

Inschrijven kan door €10,00 over te schrijven op het rekeningnummer
BE08 7390 2054 5813 met vermelding van "Triangel" en de naam van
het lid voor 20 februari.

We hopen jullie natuurlijk allemaal te zien!
Lieve groetjes van jullie leiding.



Ahoy piraatjes!

Het is weer bijna zover,

Het ledenweekend komt er 

weer aan! 

Zoek alvast je zwaard & 

ooglapje want het thema 

van dit jaar is …

PIRATEN !



KSA Weekend
We verwachten iedereen op 24 maart 16:45u aan het station van
Herentals. Best heb je dan al iets gegeten. Bagage wordt apart
vervoerd door de leiding met de auto zodat de leden comfortabel de
trein kunnen nemen. Zondag komen we om 14:40u terug aan in Tielen.

Bedden zijn aanwezig dus je hoeft enkel een hoeslaken, slaapzak en
hoofdkussen mee te nemen.

Wat moet er  nog mee op weekend ?
- Aangepaste kledij (warme truien , regenjas , gepast schoeisel…)
- Eetgerief (bord , bestek , drinkbeker en handdoek)
- Toiletgerief (handdoek , zeep , washandje , tandpasta en 

tandenborstel
- Sjaaltje (aandoen bij vertrek!)
- Identiteitskaart of kids ID 
- Pantoffels , sloffen of crocs (om het zand buiten te houden)
- Verkleedkledij in thema mag maar moet niet

Kostprijs: €40 voor het eerste kind, €30 voor het tweede



JORO 1-2
Zaterdag 11 maart Schaatsen in Herentals

Zaterdag 18 maart Geen activiteit

Zaterdag 24-26 maart KSA weekend

Zaterdag 1 april 1000 sterren bij volle maan

Zaterdag 8 april Geen activiteit

Zaterdag 15 april Ra ra ra 

Zaterdag 22 april Crossen door de bossen

Zondag 23 april Spaghettidag in Ligahof

Zaterdag 29 april Geen activiteit

Zondag 7 mei Triangel

Zaterdag 13 mei Spiegeltje spiegeltje aan de 
wand 

Zaterdag 20 mei Geen activiteit

Zaterdag 27 mei Zet je beste beentje voor

Zaterdag 3 juni Rik is vermist!



Wat is wit en gaat 
omhoog?

een stout sneeuwvlokje

Er komt een goudvis bij de dokter. De dokter 
werpt één blik op hem en zegt: ‘Ik zie het al. Uit 
de kom.’

Hoe noem je een 
framboos met een 
goed humeur?

een framblij



JORO 3-4
Zaterdag 11 maart Schaatsen in Herentals

Zaterdag 18 maart Geen activiteit

Zaterdag 24-26 maart KSA weekend

Zaterdag 1 april Wie word superster?

Zaterdag 8 april Geen activiteit

Zaterdag 15 april Zoals een echte politieman

Zaterdag 22 april De grote zoektocht

Zondag 23 april Spaghettidag in Ligahof

Zaterdag 29 april Geen activiteit

Zondag 7 mei Triangel

Zaterdag 13 mei Riddersweg 

Zaterdag 20 mei Geen activiteit

Zaterdag 27 mei Goed genoeg

Zaterdag 3 juni Allesbal 



Dit jaar gaan we weer met zen alle 

schaatsen! Zorg zeker dat je warme kledij 

aandoet en vergeet je handschoenen 

niet. Tot dan

Wist je dat…
o het KSA weekend steeds dichterbij komt?
o de leiding voor het eerst in 7 jaar een leefweek

gehouden heeft?
o we toen een week lang op de KSA hebben gewoond?
o we toen ook elke dag zelf moesten koken?
o Dorien en Fran de Kamperkes maken?
o de oudste leiders al werken?
o de jongste leiding nog naar school gaat?
o 3 van de 8 aspiranten slagerij studeren als 

studierichting?
o de kookploeg van op kamp ook op onze spaghettidag

zal koken?
o de Mount Everest ieder jaar 4 millimeter hoger groeit?
o we met de trein en de tram naar de zee zullen gaan?
o we iedere dag liedjes zingen op kamp?
o de flex leiding zorgt dat we elke activiteit vieruurtjes 

hebben?
o we wel 60 liter chocomelk hebben uitgedeeld met 

Nieuwjaar?
o de leiding binnenkort op kampweekend gaat?
o dit een verkennend weekend is op

het kampterrein van dit jaar?
o we daar contacten zoeken met de

lokale slager, bakker en gemeente?
o we daar alvast een dagtocht

uitstippelen voor op kamp?



JORO 5-6
Zaterdag 11 maart Schaatsen in Herentals

Zaterdag 18 maart Geen activiteit

Zaterdag 24-26 maart KSA weekend

Zaterdag 1 april Claes baas 

Zaterdag 8 april Geen activiteit

Zaterdag 15 april Van Hove in den oven 

Zaterdag 22 april Haelen ga da halen

Zondag 23 april Spaghettidag in Ligahof

Zaterdag 29april Geen activiteit

Zondag 7 mei Triangel

Zaterdag 13 mei Moonen naar de hockey

Zaterdag 20 mei Geen activiteit

Zaterdag 27 mei Van Geel komt niet uit Geel

Zaterdag 3 juni Te laat ik ben te laat



Piraat



Beertje



Doolhof



ASPI’S
Zaterdag 11 maart Schaatsen in Herentals

Zaterdag 18 maart Geen activiteit

Zaterdag 24-26 maart KSA weekend

Zaterdag 1 april Improvisatie gezocht

Zaterdag 8 april Geen activiteit

Zaterdag 15 april Stef de pinus

Zaterdag 22 april Nee das Rinus

Zondag 23 april Spaghettidag in Ligahof

Zaterdag 29april Geen activiteit

Zaterdag 6 mei Deadline gemist...

Zaterdag 13 mei Eigen schuld dikke bult

Zaterdag 20 mei Geen activiteit

Zaterdag 27 mei Mega mindy je tijd is bijna 
om

Zaterdag 3 juni Hahaha



TROOPER
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



Schaatsen
Op zaterdag 11 maart gaan we met z’n allen
schaatsen in Herentals. We verwachten iedereen
op 14:00u aan de schaatsbaan. Neem zeker
handschoenen en een sjaaltje mee! Om 16:30u is
de activiteit afgelopen. Vervoer moet je dus zelf
regelen.

Om in te schrijven betaal je €3,00 op onze
rekening voor woensdag 8 maart en stuur je een
berichtje naar Stef (0496 20 98 04).





Als je een clubje van toffe jongeren ziet,
Van je heidel diedel doedel diedel da.
En je hoort van ver reeds een vrolijk lied,
Van je heidel diedel doedel diedel da.

Refrein:
Holahi! Holaho! 
Holahi! Holaho!
Dat is de ksa! KSA!
Straffe stoten, toffe spelen,
Vrienden die nooit gaan vervelen,
Van je heidel diedel doedel diedel da.

Is er één bedroefd, 't is ons aller leed,
Van je heidel diedel doedel diedel da.
En met ieders vreugd, juichen allen mee,
Van je heidel diedel doedel diedel da.

Zijn er lang en dik, klein en dunnen bij,
Van je heidel diedel doedel diedel da.
Eén van hart en ziel, altijd even blij,
Van je heidel diedel doedel diedel da.

Samen uit en thuis, samen groots en 
sterk,
Van je heidel diedel doedel diedel da.
Met het blauwe hemd, altijd opgemerkt,
Van je heidel diedel doedel diedel da.

KSA-LIED



Leidster van het trimester
Febe

Leiding van: Joro 3-4
Studies: Chemie

Lievelingseten: Lasagne
Leukste vakantie: Kamp in Bohon

Hondje: Theo (2 jaar oud)
Grootste angst: Spinnen
Geheim talent: Gelukspoppetjes maken &

kerstballen breien
Febe haar echte grootste angst is Stef maar dat mochten we eigenlijk niet doorvertellen



CONTACT
JORO 1-2

JORO 3-4

JORO 5-6

Fran Van Asten
0468/33.37.73

Rik Puts
0468/15.37.49

Dorien Bax
0478/40.77.39

Xante Govaerts
0495/72.77.54

Febe Van Genechten 
0468/12.11.06

Berre Van Tillo
0499/11.34.78

Anton 

Vroemans

0479/40.11.97

Hannes 

Vangeel

0476/20.84.34

Joren 

Moonen

0468/12.65.83

Jill Claes

0472/02.37.23

Zeb Haelen

0489/40.97.21



12+

Aspi’s

Rinus Depraetere

0478/09.96.66

Pieter Nys

0470/12.06.55

Stef Van der Spiegel
0496/20.98.04

CONTACT

FLEX

Jens van der 
Spiegel

0495/18.60.40

Miro Smolderen
0493/38.32.55

Emilie van Hove
0477/40.65.75

(Vult aan wanneer nodig)

Michiel Nys
0494/68.22.22

Cazi Ruelens
0497/50.29.67



K(S)ALENDER
Schaatsen Zaterdag 11 maart

Zaterdag 11 maart gaan we schaatsen. Schrijf je

zeker in!

Wafelverkoop 18 & 19 maart

Via ksa-lichtaart.be kan je wafels bestellen die de

leiding aan huis aflevert. Als je bij de top 3

verkopers zit mag je toffe prijzen verwachten.

KSA weekend 24-26 maart

We gaan met z’n allen op piratenweekend naar

zee! Kom je mee?

Spaghettidag Zondag 23 april

Onze heerlijke spaghetti en macaroni zijn weer

verkrijgbaar in het OC van Lichtaart. Reserveer

alvast online.

Waterputfestival Donderdag 18 mei

Het Waterputfestival in Lichtaart, steevast op

Hemelvaartsdag, wordt georganiseerd door een

aantal verenigingen. De KSA helpt zoals ieder jaar

mee met de kinderanimatie en bediening aan de

toog.

Kamp 4 – 11 juli

Het kamp gaat ieder jaar door van 4 tot 11 juli in

Wallonië.
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