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Nu de zomervakantie en de lockdown voorbij zijn, kan het nieuwe
schooljaar beginnen. Hopelijk eentje dat minder onverwachte
wendingen kent dan het voorbije. Wij zijn alleszinds héél blij dat wij aan
ons werkjaar kunnen en mogen starten. Wij kijken er naar uit jullie terug
wekelijks te mogen amuseren.

Omdat er dit jaar wat extra leiding bijgekomen is, zijn we terug in de
mogelijkheid om de joro-groepen op te splitsen. Zo kunnen we onze
activiteiten beter aanpassen aan de leeftijd van onze leden. Dit jaar zal
het dus terug joro 1-2, 3-4 en 5-6 zijn.

Ben je benieuwd naar wat wij jullie dit jaar te bieden hebben, blader dan
zeker verder!



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



Omdat een opendeurdag niet volledig noodzakelijk is voor onze werking,
en geen onnodige risico’s willen nemen, hebben we besloten dit jaar
geen opendeurdag te organiseren. We hebben corona-veilige
alternatieven gezocht voor alle administratie.

Pannenkoeken kun je eenvoudig zelf maken, je vindt honderden
recepten online!

Cato zal dit jaar in staan voor het bestellen van kleding. Na alle
activiteiten zal ze aanwezig zijn om mee te kijken welke kleren het best
passen en deze te bestellen. Probeer niet allemaal de eerste week te
bestellen, zeker als je al iets hebt. De eerste weken is het vaak nogal
druk, omdat nieuwe leden vaak iets willen kopen, en drukte willen we
nu zeker vermijden.

Inschrijven zal dit jaar online gebeuren, net zoals de kampinschrijvingen. 
Je surft naar onze website, waar duidelijke aanwijzingen zullen staan om 
in te schrijven.

We vinden persoonlijk contact met de ouders nog steeds enorm
belangrijk. We gaan er dan ook alles aan doen om dit jaar de
huisbezoeken te kunnen laten doorgaan. Voor en na iedere activiteit
kunnen er ook nog kort vragen gesteld worden aan de leiding, zorg
hierbij wel voor voldoende afstand en een mondmasker.
Voor simpele vragen kunnen jullie ook een berichtje sturen via
Facebook, een mailtje sturen, of eens bellen.



Dit de start van een nieuw KSA-jaar is?
Er dus weer wat nieuwe leiding bij zal zijn?
Hannes, Cazi, Emilie en Xante hun eerste jaar 
leiding zullen zijn?
Pieter en Rinus na enkele sabbatjaren ook terug 
leiding zullen geven?
Zij de KSA zo hard misten dat ze beslisten om terug 
te komen? 
Sanchez, Giel en Cato definitief afscheid nemen als 
leiding? 
De corona-crisis vorig jaar heel wat roet in het eten 
gooide? 
Wij hierdoor heel wat inkomsten mislopen 
hebben? 
Wij daarom ontbijtmanden zullen verkopen? 
Wij hopen op jullie steun? 
Jullie ons ook kunnen steunen via Trooper? 
Er meer dan 600 troopershops zijn?
Je Botje de Trooperbot maar beter installeert?
Botje je eraan zal herinneren wanneer je op een 
partnershop bent?
Lotte en Emilie bijna vermoord werden door een 
wild beest? 
Dit eigenlijk gewoon een invalide wesp was?
Hanne een nieuwe job heeft?
Ze hier ook een nieuwe wagen voor heeft
gekregen?



Schouders eronder! Dat is de slogan van jaarthema 2020-2021
waarmee we het engagement van KSA’ers in de kijker zetten.

Engageren is je vrijwillig inzetten voor KSA. Zo leren we
verantwoordelijkheid dragen en keuzes maken, waardoor we
met volle goesting elke KSA’er een zinvolle vrije tijd bezorgen.

Als jonge KSA’er engageer je je om er elke week te staan op de
activiteit, en speel je vol enthousiasme mee om een prins te
helpen of een land te veroveren. Steeds meer groei je verder in
je engagementen. Je zet je in om pesten in je groep tegen te
gaan en helpt de leiding bij het opruimen van het lokaal. Stap
voor stap krijg je steeds meer verantwoordelijkheden zoals zorg
dragen voor andere leden of helpen op een evenement.



De dag van de jeugdbeweging zal dit jaar doorgaan op 
vrijdag 23 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. 

Vorig jaar organiseerden we samen met KLJ Lichtaart 
een gratis ontbijt voor alle leerlingen die in uniform 
naar school kwamen. We hopen dit dit jaar opnieuw te 
kunnen organiseren maar bekijken de mogelijkheden 
nog i.v.m het corona-virus. Info volgt!



Bijnaam: Tielen
Studie: Sociaal technisch wetenschappen
Lievelingsdier: Kat en hond
Lievelingseten: Spaghetti
Lievelingsactiviteit: Gezamenlijke dag op kamp
Hobby’s: KSA en korfbal
Favoriete film: Call Me by Your Name
Ik ben goed in: Mopjes maken
Ik ben niet zo goed in: Geduldig zijn
Ik ben bang van : Spinnen
Iets dat niemand over mij weet:

Ik ben niet echt blond
Mijn allergrootste droom is:

Rijk worden
Mijn leukste KSA herinnering:

Kamp
Levensmotto: Levensgenieter ☺



Bijnaam: De witte
Studie: Beenhouwerij
Lievelingsdier: Hond
Lievelingseten: Friet met biefstuk
Lievelingsactiviteit: Dropping
Hobby’s: KSA en werken
Ik ben goed in: Sjorren en gamen
Ik ben niet zo goed in: Frans
Ik ben bang van: Geesten
Iets dat niemand over mij weet:

Ik heb hoogtevrees maar woon op
de 1e verdieping

Mijn allergrootste droom is:
Succesvol worden

Mijn leukste KSA herinnering:
12+ kamp

Levensmotto: Goede wijn is nog geen bier



Bijnaam: Semelie
Studie: Hotel
Lievelingsdier: Kat
Lievelingseten: Ovenschotel met brocoli
Lievelingsactiviteit: Dropping
Hobby’s: KSA en boogschieten
Favoriete film: The Lion King
Ik ben goed in: Koken
Ik ben niet zo goed in: Wiskundige dingen
Ik ben bang van: Onweer en spinnen
Iets dat niemand over mij weet:

Dat ik twee kleine duimen heb
Mijn allergrootste droom is:

Succesvol worden en gelukkig zijn
Mijn leukste KSA herinnering:

Kamp
Levensmotto: Carpe diem



Bijnaam: Kroket 
Studie: 6e jaar elektromechanica 
Lievelingsdier: Slang 
Lievelingseten: Biefstuk met frieten 
Lievelingsactiviteit: Ballekestamp
Hobby’s: KSA & DJ 
Favoriete film: Lion King 
Ik ben goed in: Computers 
Ik ben niet zo goed in: Wiskunde 
Ik ben bang van: Rijstwafel 
Iets dat niemand over mij weet:

Ik  verdien bij als fotomodel 
Mijn allergrootste droom is:

Rijk worden 
Mijn leukste KSA herinnering:

Vlottentocht 
Levensmotto: Je leeft maar 1 keer









De maanden voor het kamp was alles nog heel
onduidelijk en was er veel onzekerheid. Zouden
kampen wel mogen plaatsvinden? Aan welke
maatregelen zullen we ons moeten houden?
Enkele weken voor vertrek kwam het goede nieuws
dat kampen toch zouden mogen plaatsvinden onder
strikte voorwaarden. We sprongen direct een gat in de
lucht. De grootste aanpassing was toch wel de bubbels
van 50. Voor ons betekende dit dat we op kamp gingen
in drie bubbels: -12, +12 en kookploeg. Handen wassen
en ontsmetten werd onze prioriteit. Ondanks alles zijn
we er toch in geslaagd om voor iedereen een tof kamp
te organiseren.





Stef en Anton gaan op vakantie. Stef neemt de televisie mee. Anton:

"Hebben we nog iets nodig?’ Stef: 'Ja, 150 kilometer verlengsnoer.’

Twee baby's liggen naast elkaar in het ziekenhuis. Zegt de ene baby

tegen de andere: 'Hoe laat ben je geboren?’ Zegt de ander baby: ‘Om

12 uur ’s nachts.’ Zegt de ene baby: ‘Wauw, mocht je dan zo lang nog

opblijven?’

'Mama, ik heb een complimentje van de juf gehad', zegt Jantje.

'Wat zei ze dan?', vraagt zijn moeder. 'Nou, de juf zei dat alle leerlingen

sufferds zijn, maar dat ik de grootste ben.'

Een oen staat onder de douche en vraagt: 'Mam, waar staat de

shampoo?' 'Op de bovenste plank in de groene tube', zegt zijn moeder.

Dan zegt de oen: 'Die is voor droog haar en mijn haar is al nat.'

Twee cementzakken lopen over straat. Zegt de ene tegen de andere:

'Het gaat zo hard regenen.' Zegt de andere: 'Maakt niet uit. Daar word

je hard van!'

Rik: ‘Papa, toen ik geboren werd, wie heeft mij toen verstand

gegeven?’ Antwoordt zijn vader: ‘Vast en zeker je moeder, want ik heb

mijn verstand nog!’

Wat krijg je als je kak omdraait?

Wat is klein en werkt in het leger?

Vieze vingers

Eenminitair









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



Hanne Motten
0470/93.55.38

Xante Govaerts
0495/72.77.54

Hannes Vangeel
0476/20.84.34

Alexander Claes
0493/19.94.91

Rik Puts
0468/15.37.49

Stef Van der Spiegel
0496/20.98.04

Anton Vroemans
0479/40.11.97

Cazi Ruelens
0497/50.29.67

Emilie van Hove
0477/40.65.75



Laura Daneels
0487/68.28.15

Jens van der Spiegel
0495/18.60.40

Rinus Depraetere
0478/09.96.66

Pieter Nys
0470/12.06.55

Lotte van Eccelpoel
0474/08.70.74



Dag van de jeugdbeweging 23 oktober

Nieuwjaar zingen 31 december
Ieder jaar staat de KSA 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.

75 jaar KSA Lichtaart 8 – 9 mei
Meer info op “www.75jaarksalichtaart.be”

Kamp 2 – 11 juli


