45e jaargang – nummer 1

Hier is die weer. Het eerste kamperke van het
nieuwe KSA-jaar!
De zomervakantie is voorbij, jullie hebben ons
twee maanden lang moeten missen, maar we
zijn er weer.

De leiding heeft niet stil gezeten. We hebben
deze zomer al veel voorbereidingen gemaakt en
zijn klaar om het jaar te beginnen.
Zijn jullie benieuwd wat er dit jaar allemaal gaat
gebeuren? Blader dan zeker verder in het boekje.

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

Dames en heren, jongens en meisjes, opa’s en oma’s, broers en
zussen, mama’s en papa’s, … enzovoort en zo verder! KSA
Lichtaart zet op 12 september zijn deuren weer wagenwijd
open van 14u tot 20u om jullie allemaal te verwelkomen op
onze jaarlijkse opendeurdag. Iedereen is welkom!
Ben je benieuwd wie jouw 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, een drankje en vooral om
lekkere pannenkoeken te komen eten. We nodigen jullie
allemaal om een kijkje te komen nemen!

De kampfoto’s van ons kamp in Recht zullen er ook te bekijken
zijn! Zeker komen dus. We hebben er alvast héél veel zin in!

Spelenderwijs krijgen kinderen en jongeren de kans om zich te ontplooien
bij KSA. Als KSA’er ga je elke uitdaging spelenderwijs aan. Daar bovenop
hebben de kinderen en jongeren bij KSA massa’s plezier. Spelen was vorig
jaar meer dan ooit een uitdaging. Als KSA zetten we opnieuw
het buitenspelen extra in de verf. Want waar kunnen we ons beter
uitleven dan buiten? Verder staat bij KSA leeftijdsgericht werken centraal
en dat is best wel uniek. Van het fantasievol spelen voor de kleintjes tot
het uitdagend spel voor de ouderen. Voor elk is er wat wils bij KSA.
Spelen is ook vertellen over ridders en prinsessen en dromen over piraten
en rovers. Met een sterk verhalend kader dat jong en oud tijdloos prikkelt,
ontpopt elke activiteit zich tot een grenzeloze fantasiewereld. Samen
worden de zotste dingen ontdekt en gekste monsters verslaan. Daarnaast
worden er verschillende waarden en normen meegegeven tijdens het
spelen. Respect voor het spel, de spelregels en de spelmakers. KSA’ers zijn
zich bewust van de omgeving waarin ze spelen en tonen daarvoor te allen
tijde
respect.
Als laatste benadrukt KSA dat spelen een basisrecht is voor elk kind. Zo
creëren we bij KSA een plek voor iedereen om te spelen.
Laat het duidelijk zijn dat spelen echt dé troef is van KSA!

Het schooljaar terug begonnen is?
Dit betekent dat het nieuwe KSA jaar is begonnen?
Het bijna elke zaterdag activiteit is?
Het voor de joro’s van 13u30 tot 16u30 activiteit
is?
Het voor de +12 van 20u tot 22u activiteit is?
We veel nieuwe leiding hebben?
Berre terug leiding komt geven aan de knim?
We een nieuwe leidster hebben die onze KSA komt
versterken?
We dit jaar met liefst 22 leiders zijn?
De aspiranten voorlopig enkel jongens zijn?
Alle aspiranten van vorig jaar het zo leuk vonden,
dat ze allemaal leiding zijn geworden?
Laura, Hanne en Alexander gestopt zijn?
We blij zijn dat ze zo lang leiding gegeven hebben?
We nieuwe ramen en deuren hebben in het lokaal?
We nog veel verloren voorwerpen hebben?
Je de verloren voorwerpen kunt komen bekijken op
de opendeurdag?
De leiding er dit jaar voor zal zorgen dat de
Molenstraat proper blijft?
We ook dit jaar ontbijtmanden zullen verkopen?
Het 22 oktober dag van de jeugdbeweging is?
We dan allemaal met ons KSA-uniform naar school
en werk gaan, zodat iedereen weet hoe trots we
hierop zijn?

Bijnaam: BAX
Studie: Humane wetenschappen
Lievelingsdier: Hond
Lievelingseten: Pastaa
Lievelingsactiviteit: Honkbal, Dropping
Hobby’s: KSA
Ik ben goed in: Vriendelijk zijn
Ik ben niet zo goed in: Deze vragen te
beatwoorden
Ik ben bang van: Horror films
Iets dat niemand over mij weet: Ik heb 2
honden
Mijn allergrootste droom is: Met
vrienden op reis
Mijn leukste KSA herinnering: Kampvuur
Levensmoto: Een dag niet gelachen is
een dag niet geleefd

Bijnaam: Micro
Studie: Schilderwerken en decoratie
Lievelingsdier: Poes
Lievelingsactiviteit: Dropping
Hobby’s: KSA en Vissen
Ik ben goed in: Leiding geven
Ik ben niet zo goed in: Spruitjes eten
Ik ben bang van: Wespen
Iets dat niemand over mij weet: Later
wil ik een aapje als huisdier
Mijn allergrootste droom is: Om de
grootste vis ooit te vangen
Mijn leukste KSA herinnering: +12 kamp
Levensmoto: KLJ is saai

Bijnaam: Julia
Studie: Jeugd en gehandicapten zorg
Lievelingsdier: Kat
Lievelingseten: Pasta
Lievelingsactiviteit: Dropping
Hobby’s: KSA
Ik ben goed in: Praten
Ik ben niet zo goed in: Deze vragen
beantwoorden
Ik ben bang van: Kleine ruimtes en
hoogtes
Iets dat niemand over mij weet: Ik
slaap veel
Mijn allergrootste droom is:
Wereldreis maken
Mijn leukste KSA herinnering: Kamp
Levensmoto: Als je denkt dat je het
bent, ben je het

Bijnaam: Feebs
Studie: Technische wetenschappen
Lievelingsdier: Hond
Lievelingseten: Lasagne
Lievelingsactiviteit: Knutselen
Hobby’s: KSA
Ik ben goed in: Bakken
Ik ben niet zo goed in: Lezen
Iets dat niemand over mij weet: Ik
heb een hond Theo
Mijn allergrootste droom is: Rijk zijn
Mijn leukste KSA herinnering: Kamp
Levensmoto: Soms moet je lopen
voor je kunt wandelen

Bijnaam: Moonen
Studie: LOS
Lievelingsdier: Wolf
Lievelingseten: Spaghetti
Lievelingsactiviteit: Voetballen
Hobby’s: ijshockey en KSA
Favoriete Film: Deadpool
Ik ben goed in: ijshockey
Ik ben niet zo goed in: plannen
Ik ben bang van: Smoskes
Iets dat niemand over mij weet: Dat
heb ik niet
Mijn allergrootste droom is: Op hoog
niveau ijshockeyen
Mijn leukste KSA herinnering: Alle
kampen
Levensmoto: Pijn is een gevoel en
een gevoel kunt ge onderdrukken

Bijnaam: Ik heb er nog geen.
Kunnen jullie dit voor mij verzinnen?
Studie: Hout
Lievelingsdier: Hond
Lievelingseten: Friet met biefstuk
Lievelingsactiviteit: Gezamenlijke dag
Hobby’s: KSA
Ik ben goed in: Gamen
Ik ben niet zo goed in: Frans en
Engels
Iets dat niemand over mij weet: Ik
heb bang van hoogtes
Mijn allergrootste droom is: Een
goede carrière
Mijn leukste KSA herinnering: +12
Levensmoto: Als je ergens voor gaat,
heb je de kans om te verliezen. Als je
niet gaat, heb je de strijd verloren

Bijnaam: Jordan
Studie: latijn wiskunde
Lievelingsdier: Panda
Lievelingseten: Sushi
Lievelingsactiviteit: Verstoppertje
Hobby’s: KSA en Afspreken met
vrienden
Ik ben goed in: Kunst
Ik ben niet zo goed in: Frans en op
tijd zijn
Ik ben bang van: Spinnen en insecten
Iets dat niemand over mij weet: Ik ben
Nederlands
Mijn allergrootste droom is: Mijn
doctoraatsdiploma halen
Mijn leukste KSA herinnering: Moet ik
nog maken, dit is mijn eerste jaar
Levensmoto: Wees een strever op
patsergedrag
Bijnaam: Frangipane
Studie: Vrije beeldende kunsten
Lievelingsdier: Kat
Lievelingseten: Frietjes
Lievelingsactiviteit.: Kampvuur
Hobby’s: KSA en shoppen
Ik ben goed in: Tekenen
Ik ben niet zo goed in: Wiskunde en
frans
Ik ben bang van: Alleen zijn in het
donker
Iets dat niemand over mij weet: Ik
vind het niet leuk als je mijn bijnaam
niet gebruikt
Mijn allergrootste droom is:
Wereldreis maken
Mijn leukste KSA herinnering: Kamp
Levensmoto: Na regen komt
zonneschijn

Bijnaam: Zoek nog een bijnaam
Studie: Mechanisch onderhoud
Lievelingsdier: Hond
Lievelingseten: Friet met
chickennuggets
Lievelingsactiviteit: Balleke stamp
Hobby’s: KSA en gamen
Ik ben goed in: Gamen
Ik ben niet zo goed in: Frans en
dropping
Iets dat niemand over mij weet: Ik ga
alleen maar naar McDonalds voor de
cola zero
Mijn allergrootste droom is: Rijk
worden
Mijn leukste KSA herinnering: Kamp
Stavelot
Levensmoto: werk slim niet hard
Bijnaam: Michaar
Studie: Economie
Lievelingsdier: Panda
Lievelingseten: Gebakken rijst
Lievelingsactiviteit: Ninja
Hobby’s: KSA en skaten
Ik ben goed in: Fietsen zonder
handen
Ik ben niet zo goed in: Talen
Ik ben bang van: Frans
Iets dat niemand over mij weet: Ik
ben nog nooit naar de Ikea geweest
Mijn allergrootste droom is: Brave
leden hebben
Mijn leukste KSA herinnering: Mijn
aspiranten kamp
Levensmoto: Twee plus twee kan
soms vijf zijn

Bijnaam: Tillo/ Den Beirre
Studie: Bachelor chemie
Lievelingsdier: Suikereekhoorn
Lievelingseten: Rijst met curry
Hobby’s: KSA en gamen
Ik ben goed in: Chemie
Ik ben niet zo goed in: Deze lijst
invullen
Ik ben bang van: Mijn zwarte kip
Iets dat niemand over mij weet:
Dat Ik altijd te veel eet, zonder bij
te komen
Mijn allergrootste droom is: Proces
operator worden
Mijn leukste KSA herinnering: Aspi
kamp
Levensmoto: Ik moet mijn leven
zelf speciaal maken gelijk mijn
frikandel
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De ouders mogen een dag meespelen

De dag van de jeugdbeweging zal dit jaar doorgaan op
vrijdag 22 oktober 2021. Op deze dag kleuren we het
land opnieuw met onze jeugdbewegingshemden, Tshirts en sjaaltjes.
We komen op deze dag als jeugdbeweging
gezamenlijk naar buiten. We komen ook letterlijk naar
buiten, in de plublieke ruimte, in uniform, om
jeugdbewegingen en iedereen die lid is in de kijker te
zetten. Op deze dag worden er op verschillende
plaatsen actiets op poten gezet. Wij horen daar
natuurlijk bij.
Vorig jaar organiseerde we samen met KLJ Lichtaart
een gratis somske voor iedereen dat in uniform naar
school kwam. Dit jaar gaan we geen smoske voorzien
maar een lekker ontbijtje voor je naar school gaat.
Houd zeker onze website, Facebook en Instagram de
gaten voor verdere informatie.

De ouders mogen een dag meespelen

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 Trooperpagina 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

Jens van der
Spiegel
0495/18.60.40

Cazi Ruelens
0497/50.29.67

Dorien Bax
0478/40.77.39

Jill Cleas
0472/02.37.23

Miro Smolders
0493/38.32.55

Emilie van
Hove
0477/40.65.75

Febe Van
Genechten
0468/12.11.06

Joren Moonen
0468/12.65.83

Joppe Shaeken
0472/46.47.05

Lix Hu
0468/12.15.04

Rik Puts
0468/15.37.49

Xante Govaerts
0495/72.77.54

Fran Van Asten
0468/33.37.73

Michiel Nys
0494/68.22.22

Zeb Haelen
0489/40.97.21

Berre Van Tillo
0499/11.34.78

Rinus Depraetere
0478/09.96.66

Pieter Nys
0470/12.06.55

Hannes Vangeel
0476/20.84.34

Lotte van Eccelpoel
0474/08.70.74

Stef Van der Spiegel
0496/20.98.04

Anton Vroemans
0479/40.11.97

Opendeurdag

12 september

Vraag info, schrijf je in, regel merchandise, zoek je
verloren voorwerpen terug en eet een pannenkoek
terwijl je herinneringen ophaalt met de kampfoto’s

Verenigingenfoor + kermisfuif 18 september
Ook KSA Lichtaart staat zaterdagnamiddag in de
Schoolstraat met uitleg en animatie. In de avond zijn alle
ouders welkom op onze kermisfuif in de Spiegeltent.

Dag van de jeugdbeweging

22 oktober

Vergeet zeker niet je KSA hemd naar school te dragen, en
kom met ons mee ontbijten aan de kerk.

Ouderdag

6 november

Op 6 november zijn ook alle ouders mee welkom op onze
joro-activiteit om mee te komen spelen. Dan kunnen ze
zich ook eens mee inleven in een echte KSA-activiteit!

Kamp

2 – 11 juli

