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Het is alweer het laatste Kamperke van dit 
KSA- jaar! 

Wat vliegt de tijd toch als de paasklokken in de 
verte weeral beginnen luiden en de Paashaas 
z’n mandje vanonder het stof haalt. We kijken 
ook al stiekem uit naar de leukste tijd van het 
jaar: HET KAMP! Jaja, het is al een beetje in 

zicht. 

Het zonnetje begint spontaan te schijnen als 
we onze plannen beginnen maken voor de 
zomer. Maar nog even wachten natuurlijk, 

eerst nog een paar superleuke vergaderingen 
in het zonnige Lichtaart! 

Wij kijken al vast uit naar een geweldig 
voorjaar samen met jullie! 



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



Het is al een tijdje geleden maar daarom is het ook nog eens leuk om 
terug te blikken naar het kerstfeestje:

Kinderen die allemaal samen komen. 

Elkaar cadeautjes geven 

Rollebollen in het gras 

Samen lekkere frietjes met curryworsten eten
tot onze buikjes helemaal vol zijn 

Tientallen glaasjes kinderchampagne drinken 

Feestje bouwen op de KSA 

Enthousiast dansen tijdens de stoelendans 

Even alle  zorgen vergeten

Spelletjes spelen tot we er bij neervallen 

Tijd vliegt wanneer we ons amuseren

Janken als het tijd is om naar huis te gaan 

Elkaar terugzien in het jaar 2021





De +12 terug naar de KSA mag komen? De leiding 
heel veel schrik hadden dat de +12 de weg naar het 
lokaal niet meer gingen weten?
Dit het laatste Kamperke van het werkjaar is?
Als je dit nog niet wist, je het voorwoord niet hebt 
gelezen? 
We binnenkort weer op kamp gaan?
Dit ergens in de Ardennen zal zijn? 
Ze daar dit jaar Duits spreken, omdat we in het 
Duitstalig stukje België op kamp gaan?
Je nog 106 dagen moet aftellen voor het kamp 
begint?
Er eerst nog 8 leuke activiteiten zijn? 
Dit 24 uur aan activiteiten zijn? 
Het bijna Pasen is? 
Wij hopen dat de paashaas op bezoek komt? 
Wij een Instagram pagina hebben? 
Wij daar leuke foto’s op posten? 
Deze pagina noemt @ksalichtaart
Wij ook een TikTok account hebben? 
Wij daar leuke dansjes op maken? 
Lotte telkens een halfuur rijdt om activiteit te 
geven?
Ze zo telkens 1u per activiteit moet autorijden?
Dit haar afgelopen werkjaar al meer dan 200EUR 
gekost zou hebben?
Ze waarschijnlijk schrikt als ze dit leest?



We zijn nu enkele maanden verder en het begint allemaal terug
positiever uit te draaien voor onze KSA. De -12 mag momenteel
samen komen in groepen van 25 leden. De +12 hoeft niet langer
online af te spreken, maar mogen terug naar de KSA komen in
groepen van 10. Voorlopig wordt er ook aangeraden van de
overheid dat iedereen één hobby kiest.

Wanneer wij horen dat er verstrengingen of versoepelingen zijn
in de genomen maatregelen, laten wij dit zeker aan jullie weten.
We houden iedereen op de hoogte via onze website en
facebook. 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.



Op 30 januari 2021 was het de mega super leuke coole vriendjesdag. Op
deze dag konden de leden hun vriendjes meenemen naar de KSA om te
tonen hoe tof het hier is. Ook dit jaar was de opkomst groot. Dit was
super goed want het sprookjesboek dat achter slot en grendel zat
verstopt in het sprookjesbos, was gestolen. Verschillende personen van
het sprookjesbos kwamen om de hulp van de leden vragen om mee op
zoek te gaan naar de dief. Wij waren dan ook super blij dat er zo veel
leden met hun vriendjes aanwezig waren om te helpen de dief te
ontmaskeren. Uiteindelijk hadden we de dief gevonden, Kapitein Haak.
Het sprookjesbos was super blij dat de dief gevonden was waardoor alle
leden en vriendjes op de volgende activiteit een lekkere hotdog kregen.



Wij willen graag onze leiding in de bloemetjes zetten. 

Zij hebben zich dit KSA jaar super hard ingezet. Het 
was geen gemakkelijk werkjaar wegens corona. De 
leiding heeft hun meest creatieve zelf naar boven 

gehaald om er toch een geweldig jaar van te maken. 
Zij staan iedere zaterdag klaar om de leden 

enthousiast te ontvangen. Ze steken hier altijd veel 
tijd in om een goede activiteit voor te bereiden. Wij 
willen jullie dan ook via deze weg bedanken om er 

een geweldig werkjaar van te maken.  

BEDANKT OM DOOR DE BOMEN HET BOSSPEL NOG TE 
ZIEN!

KUSJES
DE GROEPSLEIDING



Ook de wafelverkoop kon niet zoals normaal doorgaan wegens
corona. We zochten uit of het op een veilige manier kon, want
deur-aan-deur wafels verkopen zat er niet in. Ook wafels
afhalen aan het lokaal zou voor samenscholing zorgen, wat we
absoluut willen vermijden.

Na onze succesvolle ontbijtmandenactie moesten we dan ook
niet meer lang nadenken voordat we ons de gratis levering
bedachten. Zo komt de leiding de dozen wafels als een
pakketbezorger bij iedereen op veilige afstand bezorgen.

Naast dat dit coronaproof is, is het ook nog eens veel
makkelijker voor iedereen die een doosje wafels wilt. Je hoeft
niet langer te wachten tot er toevallig iemand aan je deur
passeert, of zelf je wafels te gaan afhalen aan het lokaal.
Verder konden we ook ons aanbod uitbreiden met suikervrije
wafels, frangipanes, confituur-carrés, en een mix-assortiment.

Als gevolg hebben we voor de 4e editie op rij het record van
het voorgaande jaar verbroken. We verkochten dit jaar exact
1.000 dozen wafeltjes. De winst gebruiken we voor de
aanschaf van nieuwe partytenten. Onze voorgaande
partytenten hadden na 8 jaar kamp te veel afgezien, en zijn
aan vervanging toe. De kookploeg is alvast tevreden met de
aankoop van de grotere, nieuwe partytenten.



Rémy verkocht dit jaar de meeste dozen van alle leden. Er was
een gedeelde 2e plaats, waardoor er dit jaar 4 winnaars waren
in de ledencategorie. Iedereen heeft een leuk prijzenpakket
ontvangen. Joppe van de aspiranten overtrof iedereen met
wel 55 verkochte dozen. Ook hij heeft een leuke verrassing
gekregen.

















Kan jij helpen de paashaas bij zijn eieren te 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



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



Kampavond Ergens in mei
We wachten op de draaiboeken van dit jaar voordat we de
kampavond organiseren, zodat we iedereen meteen goed kunnen
inlichten. Plaats wel al zeker de datum van het kamp in je agenda!

Spaghettidag Begin mei
Hopelijk mag de horeca terug open in begin mei, zodat ook wij
onze jaarlijkse spaghettidag kunnen laten doorgaan. Uiteraard
zullen wij ons dan ook aan alle geldende maatregelen houden.

Kamp 2 – 11 juli
Houd er rekening mee dat de joro-groepen pas de 4e juli
vertrekken.


