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Het nieuwe jaar 2021 is begonnen. Ook het nieuwe werkjaar voor
ons is begonnen. Uiteraard is het een bewogen jaar geweest voor
iedereen, waar ook de leiding zichzelf heeft bewezen in hun
flexibiliteit. Door de Coronacrisis moesten er vaak last minute nog
oplossingen gezocht worden voor aangepaste maatregelen.

Onze kermisfuif heeft niet mogen plaatsvinden, maar in overleg
met de gemeente konden we op korte tijd nog wel een
coronaproof kermisterras in elkaar steken om toch wat geld in kas
te krijgen. Onze spaghettidag kon vorig jaar ook niet doorgaan,
waarna de leiding met een ontbijtverkoop als alternatief kwam.
De activiteiten voor knimmers, sjo’ers en aspiranten mogen niet
meer doorgaan, dus de leiding schakelde meteen over op online-
activiteiten.

De Coronacrisis vraagt veel inspanningen van de leiding, maar we
zijn blij dat ze telkens hun dienst konden bewijzen. Uiteraard
hopen we net zoals iedereen op een iets zekerder 2021, zodat we
snel terug gezellig samen kunnen komen zonder anderhalve meter
afstand of mondmasker.

Wij wensen iedereen alvast
veilige, gezellige feestdagen!



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



Sommige leden hadden het misschien opgemerkt maar leiders Rik, Cazi &
Anton waren een weekend niet op de activiteit. Hier hadden ze een heel
goede reden voor. Ze waren namelijk op kabelbanencursus. We hebben
hen gevraagd wat ze daar deden.

Anton: “Een kabelbaan bestaat uit een lange kabel, die is opgespannen
tussen twee punten van verschillende hoogte en waar leden vanaf kan
gaan. Natuurlijk mag niet iedereen dit opstellen want het moet gebeuren
volgens allerlei handelingen, zodat de leden op een veilige manier naar
bededen kunnen gaan.”

Cazi: “De cursus duurde het hele weekend. Vrijdagavond startten we al
direct met knopen leggen. Dat is het begin in het maken van een
kabelbaan. Zaterdagvoormiddag leerde we de verschillende onderdelen
van een kabelbaan. In de namiddag mochten we het kind in onszelf naar
boven halen, we moesten namelijk zelf van een kabelbaan gaan.”. Rik vult
aan: “Zondag begon het echte werk. We moesten nu een eigen kabelbaan
opzetten. Echt cool! We leerden wel enkel kabelbanen van een helling te
maken, wat we op kamp niet hebben. Als alles goed gaat, volgen we nog
een extra cursus om kabelbanen vanuit bomen op te zetten, voor het kamp.’

Rik: “De cursus was super leerrijk en kan niet wachten om een kabelbaan
op te stellen op kamp.” Anton: ”Het eten op kamp is beter.” Cazi: “Ik heb
mij goed geamuseerd met de andere cursisten.”



De 12+online activiteiten hebben ? 
De leiding van de knim, sjo en aspi’s heel graag 
terug leiding willen geven aan hun leden?
Sinterklaas op bezoek is geweest?
Iedereen lekkere chocolade heeft gekregen van de 
Sint?
De Sint over ieders wat te vertellen had?
Iedereen braaf is geweest?
Stef toch niet zo braaf was en met zijn eten speelt?
Hij daarom van de Sint zijn mond vol letterkoekjes 
moest stoppen?
Sinterklaas weer het land uit is? 
Wij allemaal ook naar Spanje willen waar de zon 
schijnt en het warm is? 
De Sint ons niet mag meepakken naar Spanje want 
dat is een rode zone? 
Wij iedereen een zalig kerstfeest wensen? 
Het jaar op zijn einde loopt? 
We dit niet erg vinden? 
Hopen dat 2021 een beter jaar wordt? 
Wij weer allemaal goede voornemens hebben? 
Deze voor de meeste niet gaan lukken?
Wij binnenkort op weekend gaan? 
Het weekend vorig jaar 2 dagen ervoor is afgelast?
Het weekend dit jaar coronaproof zal doorgaan?
We enorm blij zijn dat het weekend dit jaar wel zal 
kunnen doorgaan



Ook op de KSA moeten we ons aan bepaalde richtlijnen houden,
en dat geldt dus ook voor al onze leden en hun ouders. We
lijsten hier de Coronamaatregelen op die minstens tot 15 januari
gelden.

• Je blijft thuis als je ziek bent
• Wij organiseren onze activiteiten zo veel mogelijk in

buitenlucht dus kleed je warm aan
• We volgen de hygiënemaatregelen zoals het hoort
• De leiding en ouders dragen altijd een mondmasker

Op onze website vind je steeds de meest recente info. Volg ons
ook zeker op Facebook voor interessante updates en leuke
foto’s. Heb je toch twijfels of enkele vragen mag je ons altijd
aanspreken tijdens een activiteit, telefonisch, mail, chat, … wij
staan altijd klaar om jullie vragen te beantwoorden.



We zitten zeker tot 15 januari in code rood. Dit heeft
een grote impact op onze +12 groepen. We kunnen
namelijk niet met deze groepen samenkomen. Dat
betekent natuurlijk niet dat er geen KSA-activiteiten
meer georganiseerd worden. Voor deze groepen
organiseert de leiding online activiteiten. We halen al
onze creativiteit naar boven om er toch een leuke
activiteiten van te maken.

Houdt de website en sociale media in de gaten voor
updates.



Op vrijdag 23 oktober was het dag van de
jeugdbeweging (DVDJB). Het was voor onze
leidingsploeg dit jaar een heel gepuzzel om toch iets te
organiseren. Na lang overleg met de gemeente en het
in spanning afwachten op de nieuwe maatregelen
konden we eindelijk de knoop doorhakken: een take-
away lunchpakket. Samen met onze buren, de KLJ,
maakte we een standje aan de kerk waar de leden een
gratis smosje kregen. Velen vertrokken iets eerder naar
school, om in de ochtend een smosje te kunnen komen
halen. We hebben dan toch onze dag kunnen vieren!
Aan allen die gekomen zijn proficiat, aan alle die niet
zijn gekomen, jullie hebben een lekker smosje gemist!



Door het Coronavirus zijn er dit jaar veel van onze evenementen
geannuleerd zoals onze spaghettidag en de spiegeltentfuif. Hierdoor
verloren we een groot deel van onze inkomsten. Wij stelden onszelf de
vraag: “Wat gaan we doen om toch geld in te zamelen voor onze
jeugdbeweging?” We brainstormden en kwamen tot verschillende
mogelijke oplossingen. Uiteindelijk besloten we ontbijtmanden te
verkopen. Dankzij de steun van verschillende lokale handelaars konden we
dit realiseren. Toen we aan onze verkoop begonnen, dachten we niet meer
dan 150 bestellingen binnen te krijgen. Dit veranderde er echter steeds
meer. We kregen in totaal meer dan 700 bestellingen binnen. Dit hadden
we niet zien aankomen. Dankjewel aan iedereen die ons hierbij gesteund
heeft.

Om 04:30 stond alle leiding aan het lokaal. Dit was heel vroeg voor
iedereen dus hadden we koffie voorzien. Nadat iedereen de nodige cafeïne
binnen had, konden we eraan beginnen. We vormden een treintje
waardoor het inladen van de dozen snel vooruitging. Vervolgens stonden de
chauffeurs klaar die de dozen gingen rondbrengen. De eerste zondag
moesten we meer dan 400 dozen rondbrengen. Een goede planning was
dus een vereiste. We vroegen hulp aan onze oud-leiding en kookploeg. Alles
is super vlot gelopen en iedereen had zijn ontbijt op het juiste tijdstip. We
willen iedereen ook graag bedanken voor de complimenten!



Op 7 november kreeg Anton telefoon. Het was het OC dat belde. “Dag
Anton, helaas zal de Sint dit jaar niet in het OC kunnen langskomen.” Anton
vertelde in volle paniek tegen de andere leiding dat de Sint niet zou
komen.
Wat moesten we doen? Een jaar zonder Sinterklaas? Er was 1 ding dat we
konden proberen, zelf een brief naar de Sint sturen met de vraag of hij
toch langs kon komen. Iedereen helpt mee aan de brief. Cazi bedacht een
mooie tekst om de Sint te overtuigen naar de KSA te komen. Hanne zorgde
ervoor dat de brief mooi geschreven was en Xante zorgde ervoor dat de
brief mooi versiert was met glitters, stickers, … zodat de brief goed zou
opvallen bij de Sint. Maar toen kwam Stef met een zeer goede opmerking:
“Hoe gaat onze brief bij de Sint komen?” “Geen stress”: riep Alexander. “Ik
denk dat ze bij de post wel weten hoe onze brief bij de Sint geraakt.”

Dus de volgende dag gingen Emilie en Hannes naar de post. Emilie vroeg
vervolgens: “Dag postbode, wij moeten dringend een brief sturen naar de
Sint, gaat dit?” “Wij willen graag aan de Sint vragen om op bezoek te
komen” voegde Hannes er aan toe. De postbode keek enthousiast naar
Emilie en Hannes en zegt: “Geef jullie brief maar aan mij, ik zorg er voor
dat deze bij de Sint terecht komt.”

Het was vrijdagavond 21 november en de leiding wist nog steeds niet of de
Sint hun brief wel ontvangen had. Anton lag in zijn bed en kon niet slapen,
hij was namelijk bang dat de Sint volgende week niet zou komen. Wat
moesten ze dan doen? Toen hij bijna aan het slapen was, hoorde hij lawaai
op zijn dak. Hij sprong wakker. Hij liep naar zijn ouders’ slaapkamer en zei
dat er inbrekers waren, maar zijn ouders geloofden hem niet. Dan ging hij
zelf maar op onderzoek. Hij was heel stilletjes naar beneden geslopen,
opende de deur en met een mond vol tanden bleef hij staan. Er lag een
brief, bedoelt voor de leiding van KSA Lichtaart. Anton opende de brief en
leest dat de Sint zaterdag 28 november ging langskomen op de KSA.
Gelukkig!





Jammer genoeg kon de Sint niet bij de leden van de +12
langsgaan. De Sint vroeg of de leiding dit in zijn plaats kon doen.
Natuurlijk vond de leiding dit een goed idee. Blijkbaar zijn er
ook brave kindjes bij de 12+.









Een stok 











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



Vriendjesdag 30 januari
Op vriendjesdag is iedereen welkom op de KSA. Vraag zeker jou 
vriendjes en vriendinnetjes van op school mee!

KSA weekend 12  – 14 maart

Spaghettidag 25 april
Onder voorbehoud van de dan-geldende Coronamaatregelen.

Kamp 2 – 11 juli


