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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! Dit met heel wat gloednieuwe leiding! Zij kunnen niet
wachten om hun leden te ontmoeten. 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, wie je leiding is, hoe je deze kan contacteren,
wist-je-datjes en een kleurplaatje.

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 €0,50.
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 (Kyra & Lex). 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

Wist je dat …
De grote vakantie voorbij is?
Dit betekent dat we aan een nieuw KSA-jaar beginnen?
Het jaarthema dit jaar ‘geniaal digitaal’ is?
Dit het eerste Kamperke van het jaar is?
Hierin heel wat nuttige informatie staat?
De leiding er al heel veel zin in heeft?
We afscheid nemen van Joren, Giel, William en Alexander?
Er dit jaar heel wat nieuwe leiding zal zijn?
Dit niet enkel de aspiranten van het voorbije jaar zijn?
Arne Nys ook terug leiding komt geven?
We in totaal met 19 in de leidingsploeg zijn?
Wij er met alle leiding weer een megatof jaar van zullen maken?
We er helemaal klaar voor zijn?
Het zondag 10 september opendeurdag is in het KSA lokaal?
Je jezelf daar kan inschrijven?
Dat daar lekkere pannenkoeken te verkrijgen zijn?
Je daar ook gewoon kan komen genieten van een drankje?
Je daar sjaaltjes, hemden en schildjes (voor op je hemd) kan
kopen?
We vanaf dit werkjaar nieuwe rekeningnummers hebben?
Je deze kan terugvinden op onze website?
Dit ons laatste wist-je-dat’je was?

Nieuwe leiding
Bradley Helsen
Ik ben een echte zot, de tofste leiding in het KSA
kot. Bij mij is het altijd fun, al ben je dik of dun. Ik
aanvaard je hoe je bent en dat voor maar 10 cent.
Tweede jaar bij KSA Lichtaart
17 jaar oud
Leider bij joro 1-2

Annelien Jacobs
Hallo, ik ben Annelien. Ik woon in Gierle.
Mijn hobby's zijn voetbal, lopen en piano spelen.
Ik studeer Orthopedie.
Eerste jaar bij KSA Lichtaart
20 jaar oud
Leidster bij knim

Hanne Motten
Hallo ik ben Hanne. Dit is mijn eerste jaar bij de
KSA en ik heb er enorm veel zin in! We gaan er een
plezant jaar van maken en er met z'n allen een lap
op geven!
Eerste jaar bij KSA Lichtaart
19 jaar oud
Leidster bij joro 5-6

Seppe Nys
Ik ben Seppe en ik woon in Lichtaart. Op school
doe ik wetenschappen wiskunde in het college van
Herentals. Mijn hobby's zijn skaten, gamen en
natuurlijk de KSA!
11 jaar bij KSA Lichtaart
17 jaar oud
Leider bij joro 3-4

Lotte Rappé
Door studies en korfbal heb ik niet veel tijd meer
vrij, maar toch kunnen leidinggeven en nieuwe
vrienden er met veel plezier nog bij!
Eerste jaar bij KSA Lichtaart
18 jaar oud
Leidster bij joro 1-2

Thomas Van Den Plas
Hey, ik ben Thomas. Ik ben niet nieuw in de KSA, ik
heb namelijk al een aantal jaren in de KSA gezeten.
Ik ben 18 jaar en hou van sporten.
Derde jaar bij KSA Lichtaart
18 jaar oud
Leider bij joro 1-2

Berre Van Tillo
Wees uw eigen en niet de persoon wie de andere
wil dat je bent.
Negende jaar bij KSA Lichtaart
18 jaar oud
Leider bij joro 5-6
Ook willen wij graag de leiding waarvan we het afgelopen kamp
afscheid hebben moeten nemen nogmaals bedanken voor hun leuke
jaren in de KSA! Joren, Giel, William en Alexander:

DANKUWEL!

Nieuwe bankrekeningnummers
Tijdens de vakantie zijn wij veranderd van bank en dus zijn ook onze
rekeningnummers veranderd.
Betalingen kunnen overgeschreven worden op rekeningnummer
BE30 9731 8011 7011.
Het kamp betalen op het einde van het jaar kan op rekeningnummer
BE17 9731 8011 8021.

OPENDEURDAG
Dames en heren, jongens en meisjes, opa’s en oma, broers en zussen,
enzovoort enzoverder! KSA Lichtaart zet op zondag 10 september zijn
deuren weer wagenwijd open van 13u tot 18u om jullie allemaal te
verwelkomen op onze jaarlijkse opendeurdag! Iedereen is welkom!
Ben je benieuwd wie jou nieuwe leiding zal zijn? Wil je je inschrijven
voor weer een superleuk KSA jaar? Wil je jezelf misschien een nieuw
uniform aanschaffen om weer te blinken elk weekend? Dan ben je op
onze opendeurdag aan het juiste adres! Hier kan het allemaal!
Je kan zelfs genieten van een hapje en een drankje en wie weet wat
voor lekkers er nog zal zijn! We nodigen jullie allemaal uit om een kijkje
te komen nemen!
De kampfoto’s van ons vorige kamp in Bomal zal er ook te bekijken zijn!
Zeker komen dus.Wij hebben er alvast héél veel zin in!

Nieuwe website
Met trots kunnen wij onze nieuwe website voorstellen, Anton heeft de
laatste weken zijn uiterste best gedaan om hem op tijd af te krijgen
voor het nieuwe jaar. Buiten de nieuwe lay-out heeft de kalender een
update gekregen, en is deze meer dan ooit up-to-date. Ook vindt je er
alle foto’s terug die ook op de facebookpagina staan. De website is nog
steeds te bereiken via www.ksa-lichtaart.be!

Mopjestijd
Er waren twee kinderen aan het picknicken en er was nog maar één
koekje over.
Zegt het 1e kind tegen het 2e kind: "Zal ik het koekje doormidden
breken??"
Zegt het 2e kind: "Nee hoor, ik eet het zo wel op."

Een moeder vertelt haar dochtertje dat ze volgende week waarschijnlijk
de geboorte van een kalf zal meemaken.
"Eerst komen de voorpoten, dan de kop, dan de schouders, vervolgens
het lijf en tenslotte de achterpoten", legt moeder alvast uit.
Vraagt Bieke: "En wie zet het dan in elkaar?"

Jantje bestelt een pizza. De verkoper vraagt: "Wil je hem in 6 stukken
gesneden hebben, of liever in 12?"
Jantje antwoordt: "Doe maar in 6, want 12 stukken krijg ik nooit op."

Ma: "Hoe durf je tegen tante Ina te zeggen dat ze dom is? Zeg
onmiddellijk dat het je spijt!"
Pieter: "Tante, het spijt me verschrikkelijk dat u zo dom bent."

Jantje vraagt aan de leraar: "Meneer, kan iemand ook gestraft worden
voor iets wat dat hij niet gedaan heeft?"
Leraar: "Nee, dat is niet eerlijk. Maar waarom vraag je dat?"
Jantje: "Ik heb mijn huiswerk niet gemaakt meneer."

Kleurplaat

Vergaderingen Joro 1-2
9 september

Startdag

16 september

Geen activiteit

23 september

Dorpsspel (Info volgt)

30 september

Pirateneiland in zicht

7 oktober

Geen activiteit

14 oktober

Cowboys en indianen

21 oktober

Reis rond de wereld

28 oktober

Geen activiteit

4 november

De magische reis naar de griezelwereld

11 november

Kunstenzootje

18 november

Geen activiteit

25 november

Boefjes en politie

2 december

Sinterklaasfeestje (info volgt)

9 december

Geen activiteit

16 december

Kerstfeestje (info volgt)

23 december

De ridders van de ronde tafel

Groetjes van jullie leiding,
Kyra, Thomas, Lotte en Bradley

Vergaderingen Joro 3-4
9 september

Startdag

16 september

Geen activiteit

23 september

Dorpsspel (info volgt)

30 september

één, twee, drij, wie zijde gij?

7 oktober

Geen activiteit

14 oktober

We gaan op berenjacht!

21 oktober

Vetzakkerij!
slechte + reserve kleding, zwemgerief

28 oktober

Geen activiteit

4 november

Griezelen

11 november

De grote schattenjacht

18 november

Geen activiteit

25 november

Laddercompetitie

2 december

Sinterklaasfeestje (info volgt)

9 december

Geen activiteit

16 december

Kerstfeestje (info volgt)

23 december

Autootje autootje aan de wand, wie is het
mooiste van het land?

Groetjes van jullie leiding,
Cato, Jonas, Pieter, Seppe

Vergaderingen Joro 5-6
9 september

Startdag

16 september

Geen activiteit

23 september

Dorpsspel (info volgt)

30 september

Wie niet waagt, niet wint!

7 oktober

Geen activiteit

14 oktober

Competitie à la KSA

21 oktober

Het verre Egypte

28 oktober

Geen activiteit

4 november

’s werelds coolste knikkerbaan

11 november

Iemand is hem, niemand is hem

18 november

Geen activiteit

25 november

Omgekeerde dag

2 december

Sinterklaasfeestje (info volgt)

9 december

Geen activiteit

16 december

Kerstfeestje (info volgt)

23 december

Bunker bouwen en vouwen

Groetjes van jullie leiding,
Hanne, Anton, Rinus en Berre

Vergaderingen Knim
9 september

Startdag

16 september

Geen activiteit

23 september

Dorpsspel (info volgt)
uitzonderlijk van 13u30 – 16u30

30 september

Masterchef

7 oktober

Geen activiteit

14 oktober

Hou uwe pis in!

21 oktober

Vind uwe weg

28 oktober

Geen activiteit

4 november

Creepen

11 november

Den Bear Grylls van lichtert

18 november

Geen activiteit

25 november

Vuur ofwa??

2 december

Van die leuke spellekes!

9 december

Geen activiteit

15 december

Kerstfeestje (info volgt)

23 december

Dorpsspel

Groetjes van jullie leiding,
Marie, Annelien, Kobe en Arne

Vergaderingen Sjo
9 september

Startdag

16 september

Geen activiteit

23 september

Dorpsspel (info volgt)
uitzonderlijk van 13u30 – 16u30

30 september

PIKSAsso
slechte + reserve kleding

7 oktober

Geen activiteit

14 oktober

Bear Grylls vs. Rambo

21 oktober

I will look for you, I will find you and I will kill
you

28 oktober

Geen activiteit

4 november

Halloweentocht

11 november

War Of The KSA

18 november

Geen activiteit

25 november

Interactieve machoquiz

2 december

I know what you did last Sinterklaas

9 december

Geen activiteit

15 december

Kerstfeestje (info volgt)

23 december

All I want for Xmass is veel geld
Casino-outfit

Groetjes van jullie leiding: Jasper, Loeka en Lex!

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-duo Babes &
Bullets en later op de avond Wasper en Jannes.

Contact
Joro 1-2
Bradley Helsen
Lotte Rappé
Thomas Van Den Plas
Kyra Van Doninck

0495/48.48.89
0496/82.66.54
0491/55.28.71
0494/11.63.87

Joro 3-4
Pieter Nys
Seppe Nys
Jonas Van den Schoor
Cato Vroemans

0470/12.06.55
0479/39.97.88
0478/74.09.24
0477/69.86.21

Joro 5-6
Rinus Depraetere
Hanne Motten
Berre Van Tillo
Anton Vroemans

0478/09.96.66
0470/07.59.73
0499/11.34.78
0479/40.11.97

Knim
Annelien Jacobs
Marie Jacobs
Arne Nys
Kobe Van Pelt

0485/43.99.81
0499/63.45.85
0489/11.81.16
0470/95.72.55

Sjo
Jasper Depraetere
Lex Haelen
Loeka Jacobs

0471/45.64.51
0471/34.75.77
0495/67.18.81

Save the date
Opendeurdag

10 september

Zondag 10 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.

Kermiscafé & kermisfuif

16 september

KSA-weekend

9 – 11 maart

Van 9 tot 11 maart gaan we met z’n allen op weekend naar De Maat in
Mol.

Spaghettidag

29 april

Op zondag 29 april zal de jaarlijkse spaghettidag plaats vinden in het
Ligahof.

Groepsuitstap

12 mei

Info volgt

Kamp

1 – 10 juli

Het kamp zal dit jaar doorgaan in Stavelot. De joro’s vertrekken de 3de
juli. Knim en sjo vertrekt 1 juli.
Meer info over deze evenementen kan je vinden op onze website en
onze Facebookpagina.

