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Liefste KSA-vriendjes, vriendinnetjes, mama’s, papa’s, leiding,
oud-leiding, enzovoort enzoverder… Het nieuwe KSA-jaar staat
voor de deur!

Hopelijk denken jullie nog steeds aan alle leuke dingen die we
deden op kamp. Heel de dag spelen, superlekker eten, je eens
deftig vuil maken, aan het kampvuur zitten, leuke herinneringen
maken die we nooit meer zullen vergeten,... Wij vonden het
alleszins ook super leuk! Wij kijken er alvast naar uit om het
kamp volgend jaar minstens zo plezant (en liefst nog plezanter)
te maken!

Maar eerst natuurlijk nog een spetterend nieuw KSA-jaar met
onvergetelijke avonturen, ruige spelletjes, leuke namiddagen en
zoveel meer! Wij kijken ernaar uit, samen met jullie, om er weer
een geweldig jaar van te maken!

Verder in dit Kamperke vinden jullie nog alle uitleg die jullie
nodig hebben en ook nog leuke dingen die jullie zeker willen
weten.

De leiding heeft weer van alles in petto om voor jullie weer
de leukste activiteiten te bedenken!

Tot speels!



µ De activiteiten van de joro’s (1e – 6 e leerjaar) gaan
door op zaterdag van 13u30 tot 16u30. De 12+
leiding laat tijdig aan hun leden weten wanneer
hun activiteiten doorgaan.

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
(Stef & Rinus). 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 11 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 Stavelot zullen er ook te
bekijken zijn! Zeker komen dus. We hebben er alvast héél veel
zin in!



Vriendschap is gelijkwaardig geven en nemen en ten allen tijde de
mogelijkheid hebben om jezelf te zijn. Vriendschap is sympathie en
empathie. Dat is wederzijds begrip en medeleven tonen. Dat is eerlijk
durven zijn, ook in situaties waarin het voor anderen moeilijk kan zijn om
de waarheid te spreken of te horen. Vriendschap is je eigen gevoelens
durven uiten, fouten en vergissingen durven maken zonder bang te zijn dat
je daarvoor wordt veroordeeld. Vriendschap is vertrouwen in elkaar.
Vriendschap is zorg dragen voor elkaar.

Aan de basis van elke vriendschap ligt ten minste één gezamenlijke
interesse of ervaring. Bij de start van ieders KSA-carrière is die ene
gemeenschappelijke interesse: KSA! De gezamenlijke ervaringen worden
opgebouwd doorheen de KSA-carrière en versterken vriendschappen die
vaak al van jongs af aan beginnen. Uit die levenslange vriendschappen
vloeien er connecties waarop zowel nu als later beroep kan gedaan
worden. De vriendschappen die je bij KSA sluit zijn oprecht, zonder
houdbaarheidsdatum en bevatten net dat tikkeltje meer.

Bij KSA dragen we allemaal een verantwoordelijkheid over en voor elkaar.
Vriendschap bij KSA reikt veel verder dan de activiteiten op zaterdag en
zondag. KSA’er ben je namelijk niet voor even, dat ben je voor het leven.
Door spel, plezier, avontuur maar ook soms verdriet ontstaat er bij KSA een
hechte vertrouwensband.

Bij KSA zijn we 72.000 handen op één buik. Je vind er de vriendschappen
met net dat tikkeltje meer. Bij KSA vind je jouw kameraad in’t kwadraat!



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?
We dit jaar terug een gezamenlijke 12+ groep 
hebben?
Hun activiteiten niet langer op zaterdagavond 
plaatsvinden, maar op afspraak?
De aspiranten een 2e jaar hebben gekregen?
Ze zich zo nog beter kunnen voorbereiden voor 
wanneer ze leiding worden?
We dit jaar dus geen extra leiding hebben?
Er dit jaar ook meisjes aspirant zijn?
De jongensaspiranten dit heeeel leuk vinden?
We nog veel verloren voorwerpen hebben? 
Je de verloren voorwerpen van het kamp kan 
komen bekijken op de opendeurdag? 
We ook dit jaar ontbijtmanden zullen verkopen?
Het 21 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?
We dan spek met eieren zullen uitdelen aan de 
kerk van Lichtaart?
We heel blij zijn dat we terug spelletjes met jullie 
kunnen spelen?





Een stok 





De dag van de jeugdbeweging zal dit jaar doorgaan op
vrijdag 21 oktober 2021. Op deze dag kleuren we het
land opnieuw met onze jeugdbewegingshemden, T-
shirts 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 acties op poten gezet. Uiteraard doen wij ook
mee

Net zoals vorig jaar voorzien we in de ochtend een
gratis ontbijt voor iedereen die in uniform naar school
gaat. Daarnaast krijg je nog een klein aandenken van
je aanwezigheid. Houd zeker onze website, Facebook
en Instagram de gaten voor verdere informatie.











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







Fran Van Asten
0468/33.37.73

Rik Puts
0468/15.37.49

Dorien Bax
0478/40.77.39

Xante Govaerts
0495/72.77.54

Febe Van Genechten 
0468/12.11.06

Berre Van Tillo
0499/11.34.78

Anton 
Vroemans

0479/40.11.97

Hannes 
Vangeel

0476/20.84.34

Joren Moonen
0468/12.65.83

Jill Claes
0472/02.37.23

Zeb Haelen
0489/40.97.21



Rinus Depraetere
0478/09.96.66

Pieter Nys
0470/12.06.55

Stef Van der Spiegel
0496/20.98.04

Cazi Ruelens
0497/50.29.67

Michiel Nys
0494/68.22.22

Jens van der 
Spiegel

0495/18.60.40

Miro Smolders
0493/38.32.55

Emilie van Hove
0477/40.65.75



Opendeurdag 11 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 17 september
Ook KSA Lichtaart staat zaterdagnamiddag in de
Schoolstraat met uitleg en een leuke activiteit. In de
avond zijn alle ouders welkom op onze kermisfuif in de
Spiegeltent aan de kerk.

Dag van de jeugdbeweging 21 oktober
Vergeet zeker niet je KSA hemd naar school te dragen, en
kom met ons mee ontbijten aan de kerk.

Ontbijtmandenverkoop 20 & 27 november
Ook dit jaar zullen we weer lekkere, lokale
ontbijtmanden samenstellen en leveren in Lichtaart en
omstreken.

Kamp 4 – 11 juli


