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Eerst en vooral wensen wij iedereen de beste wensen in 2022
en laten we hopen dat 2022 een beter jaar wordt dan het
vorige. Nu de leiding terug klaar staat om activiteiten te
geven, zal dit geen probleem vormen.

De kerstvakantie is namelijk gedaan, iedereen heeft goed
kunnen vieren, buikjes rond kunnen eten waardoor we terug
met het volle enthousiasme naar de KSA kunnen komen. Er
staan ons weer super leuke activiteiten te wachten. De leiding
staat terug klaar om op zaterdag de zotste activiteiten te
geven. Er staan ons ook enkele ”spectaculaire” activiteiten te
wachten. We gaan namelijk begin februari met iedereen
schaatsen. In februari is er ook onze vriendjesdag waar al
jouw vriendjes welkom zijn. Eind maart gaan we met
iedereen op weekend, en voor je het weet is het
zomervakantie en vertrekken we met iedereen op kamp.

In het Kamperke vind je veel nuttige informatie, zoals alle
datums waarop je naar de KSA kan komen, wie je leiding is,
hoe je ze kan contacteren, wist-je-datjes, spelletjes, en veel
meer….

Ben jij benieuwd wat we allemaal gaan doen in 2022?
Wij hebben er al vast super veel zin in.
Jullie ook?



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 al even geen KSA is geweest?
De leiding dit heel jammer vindt?
De leiding ook hoopt dat jullie dit ook heel jammer 
vinden?
De leiding zich elk weekend hard verveeld heeft?
De leiding nu wel tijd heeft gehad om knotsgekke 
activiteiten te bedenken?
De activiteiten eindelijk terug kunnen doorgaan?
Wij jullie een KSAtastisch 2022 wensen
Wij hopen dat 2022 een jaar word waar we veel 
samen kunnen spelen?
We dit boekje op 4 januari maakten? 
Het dan nog 179 dagen wachten is tot we weer op 
kamp kunnen vertrekken?
Dit exact 4296 uur is?
Dat exact 257760 minuten zijn?
Dit exact 15465600 seconden zijn?
Dat wij hier al heel veel zin in hebben?
Wij hopen dat jullie allemaal meegaan?
Dit het 16e wist je datje is?
Dat Stef en Lotte de coolste leiding zijn?
De andere leiding ook wel cool is?
Toch niet zo cool als Stef en Lotte zijn?
Dat een giraffe gemiddeld zo’n 60 tot 65 kg/dag eet?
Dit totaal niet relevant is?
Maar toch leuk om te weten?
Dat mijn inspiratie een beetje op is?
Dit het laatste wist je datje is?



Het lijkt al een eeuwigheid geleden maar
op vrijdag 22 oktober organiseerden wij
een lekker ontbijt voor dag van de
jeugdbeweging. Dit deden we ook dit jaar
samen met KLJ Lichtaart. Het was een zeer
leuke ochtend en wij waren super blij om
zo veel bekende gezichten te zien. Was jij
op DVDJB aanwezig? Misschien zie je jezelf
wel op één van de foto’s. Kon je er jammer
genoeg niet bij zijn? Dan kan je zien hoe
leuk het was en heb je al iets om naar uit te
kijken volgend jaar. Dan voorzien we vast
weer iets lekkers.





Op 5 februari gaan wij schaatsen met heel de KSA!
(Joro’s en +12 groepen). We gaan schaatsen van
13u30 tot 16u30.

We verzamelen aan de schaatsbaan in Herentals.
Adres: Vorselaarsebaan 60, 2200 Herentals

Wat je zeker niet mag vergeten is een mondmasker
en handschoenen.

Wil jij graag mee gaan schaatsen? Schrijf je dan in
door een sms te sturen met je naam en groep naar
0468 15 37 49

Schrijf 4 euro over naar BE7390 2054 5813 met
vermelding van je naam en groep.
Je kan inschrijven tot 30 januari.

Wij kijken er alvast naar uit! Jullie hopelijk ook?



Vorig jaar organiseerden wij onze eerste
ontbijtmandenverkoop. Toen hadden we nooit gedacht
dat we zo veel ontbijtmanden gingen verkopen. Het
was een onverwacht groot succes en we verkochten
toen wel 700 manden. Door het grote succes alsook
door de grote vraag, organiseerden we dit jaar opnieuw
een ontbijtmandenverkoop. Blijkbaar is het succes van
vorig jaar bij velen ter ore gekomen, want dit jaar
verkochten we zelfs nog meer ontbijten.

Dankjewel aan iedereen die ons dit jaar heeft gesteund!

Wij willen ook onze leiding en oud-leiding bedanken die
op zondag om 5u, in de ochtend, aan het lokaal stonden
om onze lekkere ontbijtmanden klaar te maken en te
bezorgen. En niet te vergeten alle handelaars die ook
mee gezorgd hebben voor het grote succes.

Bedankt iedereen voor de steun! 



Op 12 februari is het vriendjesdag bij KSA Lichtaart. Wij
willen graag al jouw vriendjes en vriendinnetjes leren
kennen. Ze kunnen allemaal een dag komen meespelen
op de KSA. Zo komen ze te weten waar jij het iedere
maandag over hebt als je hun verteld wat je dat
weekend allemaal gedaan had. Zien wij jou en je
vriendjes op 12 februari op de KSA?



We hoopten dat we deze pagina konden schrappen in het
nieuwe jaar. Jammer maar helaas blijven deze bladzijden er nog
even in zitten. Wij willen jullie graag nog eens informeren over
de regels op de KSA. Omdat de regels de laatste tijd nogal
veranderlijk en onduidelijk zijn zetten wij ze voor jullie nog eens
even op een rij:
• Activiteiten mogen enkel buiten doorgaan. Zorg zeker voor

gepaste kledij.
• Alle leden hebben VERPLICHT een mondmasker op zak. Dit

dient gedragen te worden wanneer we in contact komen met
externen en wanneer de afstand niet bewaard kan worden.
Ook voor een wc bezoek zet je je mondmasker op.

• Ouders en leiding zijn verplicht om een mondmasker te
dragen.

• Als je ziek bent blijf je thuis!



Een leuke verassing voor de nieuwjaarszangertjes!

Op vrijdag 31 december stonden Stef, Anton en Jens ‘s
ochtends vroeg al aan de kerk van Lichtaart. Ze stonden hier
om een lekkere verassing uit de delen aan de Nieuwjaar
zangertjes. Anton had zelfs speciaal zijn nieuwe KSA
kerstmuts opgezet!

Hopelijk kunnen we volgend jaar terug chocomelk uitdelen.



Het is weer zover! We gaan met iedereen op weekend! Het
moment waar jullie allemaal naar hebben uitgekeken. Vrijdag 11
maart om 20u worden jullie verwacht aan het Jagershuis
(Jagersweg 8, Tessenderlo). Er moet zelf voor vervoer gezorgd
worden. Er zijn bedden voorzien een luchtmatras of veldbed is
overbodig) maar breng wel zeker een hoeslaken mee!

Wat moeten jullie dus allemaal meebrengen?
• Slaapgrief: hoeslaken, slaapzak, kussen, …
• Kledij: slechte & warme kledij, sokken, ondergoed, schoenen,

regenjas, …
• Toiletgrief: een handdoek, zeep, tandenborstel, tandpasta,

washandje, ..
• Eetgrief: een gamel, keukenhanddoek, bestek, drinkbeker, …
• Identiteitskaart of Kids-ID
• Denk eraan dat dure spullen kapot kunnen gaan.

Zondag 13 maart mogen jullie om 13u weer opgehaald worden.

Kostprijs: 25 euro, gelieve dit over te schrijven voor 6 maart op
het rekeningnummer BE08 7390 2054 5813

Extra info:
De leiding komt in februari ook zeker nog op huisbezoek. Bij
vragen, aarzel dan zeker niet om de leiding te contacteren!
Contactgegevens staan achteraan in het Kamperke. Je kan ons
ook altijd een berichtje sturen via Facebook of een mailtje sturen
naar info@ksa-lichtaart.be.



















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



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

Hannes Vangeel
0476/20.84.34

Rinus Depraetere
0478/09.96.66

Lotte van Eccelpoel
0474/08.70.74 

Pieter Nys
0470/12.06.55

Stef Van der Spiegel
0496/20.98.04

Anton Vroemans
0479/40.11.97



Schaatsen 5 februari
We gaan met heel de KSA in Herentals schaatsen. In het
Kamperke vind je meer info over wat je zeker niet mag
vergeten meenemen, en over hoe je je inschrijft.

Vriendjesdag 12 februari
Op de vriendjesdag is iedereen welkom om een dagje
mee te komen spelen. Wie weet willen jouw
schoolkameraadjes of voetbalvriendjes ook eens komen
meespelen?

Spaghettidag 22 oktober
Ieder jaar organiseren we een spaghettidag met heerlijke
spaghetti en macaroni die -net zoals op kamp- door onze
ervaren kookploeg wordt gemaakt.

Bazooka Kapauw 7 mei
Bazooka Kapauw is een tweejaarlijks initiatief van KSA
Antwerpen-Brabant voor de knim.

Kamp 2 – 11 juli
Voor de jongere joro-groepen begint het kamp pas 4 juli.


