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Info
Welkom in de KSAlmanak!

Voor diegenen die de woordspeling niet meteen doorhadden, geen 
nood! De betekenis van het woord dat wij deden samensmelten met 
‘KSA’ vind je hieronder: 

al.ma.nak (de; m; meervoud: almanakken): jaarboekje

Onze almanak verschijnt echter niet om het jaar, maar ongeveer om de 
drie maanden. Wat wil zeggen dat je binnen een werkjaar drie exem-
plaren zult ontvangen, namelijk in september, het volgende jaar in januari 
en vervolgens in april. 

Als je op zoek bent naar gsm-nummers, e-mailadressen of weblinks, zit je 
helaas in het verkeerde boekje te kijken. Daarvoor verwijzen wij je door 
naar de Wegwijs.

U leest nu oftewel een papieren versie, oftewel een online versie. Die 
keuze kon je maken bij het inschrijven. Voor de sloddervossen onder 
ons die de papieren versie alweer kwijt zijn, staat er altijd een online 
versie op onze website. En wie echt heel dringend op zoek is naar dat ene 
gsm-nummer of die ene datum kan gewoon surfen naar onze website: 
www.ksaeksaarde.be of scan deze QR-code.

Inschrijven kan tot en met 11 oktober 2021. Hoe moet dat? Heel simpel! 
Wij hebben op onze website een aparte afdeling voor alle inschrijvingen. 
Vul de gevraagde gegevens in: klaar!

Na het overschrijven van € 45 inschrijvingsgeld op BE69 0682 0919 5378, 
ben je pas definitief ingeschreven. Bij deze € 45 zitten de drankjes en 
vieruurtjes voor het hele jaar inbegrepen, je moet dus geen halve euro 
meer meenemen naar de activiteiten. Wie niet ingeschreven is, is niet 
verzekerd en wordt ook niet toegevoegd aan onze mailinglijst. Indien dit 
financieel niet vanzelfsprekend is, kan je gerust contact opnemen, dan 
vinden we samen een oplossing.

Voor en na activiteiten kan je steeds terecht in en aan ons lokaal bij de 
aanwezige leiding voor bijvoorbeeld aankoop van een uniform en natuur-
lijk ook voor antwoorden op al jouw vragen! Heb zeker geen schrik en 
stap naar ons toe voor vragen, tips of elke vorm van feedback.

Elke groep probeert drie activiteiten te geven in een tijdspanne van vier 
weken. De Sloebers, Leka’s en Joro’s spelen op zaterdag van 14u-17u in 
de Muylaertstraat 21. Jimmers, Simmers en Knimmers komen dan weer 
op vrijdag van 19u–22u naar de Burcht aan het voetbalplein. Indien acti-
viteiten afwijken van deze uren wordt dit altijd geïnformeerd naar de 
ouders toe! Wij vragen steeds van jou het juiste uniform aan te doen. 
Wat houdt dat in? De drie jongste groepen dragen steeds een oranje 
sjaaltje om hun nek. Dit kan je voor € 3 euro verkrijgen bij de leiding. De 
oudste groepen dragen hun blauw hemd. Dit is verkrijgbaar voor € 25 bij 
de leiding. Een sjaaltje en hemd kan je het hele jaar door kopen.
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Weetjes
 ß Wist je dat…

• we met 42 leiders en leidsters zijn binnen de KSA? Vorig jaar 
was 34 ons recordaantal, nu zitten we al aan 42! 

• in 1927 de Verenigde Staten een officieel vliegbrevet heeft 
gegeven aan de kerstman? 

• McDonalds ooit broccoli ontwikkelde dat naar kauwgom 
smaakt, zodat mensen gezonder zouden eten? 

• koeien loeien met een regionaal accent? 

• mensen en bananen voor 50% hetzelfde DNA hebben? 

• er in paprikachips meer zout zit dan in zoutchips? 

• de sterkste spier van het menselijk lichaam de tong is?

CAFÉ KSA

17 t.e.m. 19 september

Bingo, optredens, eten, drinken en gewoonweg 
gezelligheid. Bij Café KSA vind je het allemaal!

VUURKORVENAVOND

15 oktober

Benieuwd naar de kampfoto’s van jouw kleine 
rakker? Zin in een warme hap? Of gewoon 
goesting om uw gat te komen verwarmen? Op 
deze gezellige avond hebben wij het allemaal!

DAG VAN DE 
JEUGDBEWEGING

22 oktober

Draag je sjaaltje, hemd, of gelijk wel KSA-uni-
form met trots. Waar en wanneer je ook komt, 
iedereen mag het weten. Blauw en oranje aan 
de top!

INTREDE VAN DE SINT

21 november

Sinterklaas is weer in ons land! De Sloe-
bers, Leka’s en Joro’s maken een tocht door 
Eksaarde met Sint en zijn Pieten. Meer info 
volgt! 

klein kamp

25 t.e.m. 27 februari

Ben je een Sloeber, Leka of Joro? Heb je zin 
in 3 dagen plezier met je vrienden? Wil je wel 
eens een weekendje van je ouders af? Kom 
dan zeker mee!

Data
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Sloebers
Ben jij een Sloeber? S toer 
   L ekker lui 
   O ntzettend grappig 
   E lke zaterdag verkleed 
   B riljant 
   E cht elke zaterdag verkleed (!) 
   R elaxed

Dan ben jij welkom op zaterdag van 14u - 17u aan het KSA-lokaal. Wij 
komen telkens verkleed, jullie ook? Vergeet zeker niet je sjaaltje en 

jouw goed humeur!
 
VRIJDAG 17/09 - ZONDAG 19/09 CAFÉ KSA 
 ACHTER DE KERK  Dit weekend geen activiteit, maar neem zeker eens 
een kijkje naar jouw hardwerkende leiding.

ZATERDAG 25/09 OLYMPISCHE SPELEN
 LOKAAL  Ooit al gehoord van de olympische bosspelen? Wij ook niet... 
Blijkbaar wordt dat georganiseerd door de boskabouters! Vandaag 
ontdekken we het samen. 
Dresscode: iets sportief.

ZATERDAG 02/10 OKTOBERFEST 
 LOKAAL  Ben jij wel klaar voor het Oktoberfest, vandaag de ultieme test. 
Dresscode: Oktoberfest (geen inspiratie? Google!).

ZATERDAG 16/10 KOOKSPEL
 LOKAAL  Wil jij leren om te fileren, kom dan zeker eens bij ons dineren. 
Verzamel genoeg ingrediënten en versla de concurrenten. 
Dresscode: een echte masterchef.

ZATERDAG 30/10 ‘HALLOWEENS’ POTJESSPEL 
 LOKAAL  Morgen is het Halloween, wie zich niet verkleed is gezien. 
Dresscode: iets eng.

ZATERDAG 06/11 BOER ZOEKT BOERINNETJE
 LOKAAL  Vandaag gaan we naar de boerderij! Meer informatie volgt. 
Dresscode: boerderij.

ZATERDAG 13/11 KNUTSELEN EN PRUTSELEN 
 LOKAAL  Vandaag gaan we mens en natuur combineren, om het mooiste 
kunstwerk te creëren. 
Dresscode: een baret en een kleurenpalet.

ZONDAG 21/11 INTREDE VAN DE SINT
 MEER INFO VOLGT 

ZATERDAG 04/12 (18u-21u) FILMAVOND
 LOKAAL  Wij zetten samen een film op, kijk je mee? Trek jouw pyjama 
aan en vergeet geen slaapzak hé! 
Dresscode: pyjama.

ZATERDAG 11/12 KAREN GAAT VERJAREN
 LOKAAL  Ssst, we mogen nog niks verklappen! 
Dresscode: feestvarken.

ZATERDAGAVOND 18/12 (18u - 21u) KERSTFEESTJE
 MEER INFO VOLGT  

Dikke knuffels

Amusante Ayla, Avontuurlijke Amélie, Artistieke Arno, 
Behulpzame Britt, Beestige Ben, Fleurige Fleur, 
Krachtige Karen, Trotse Tristan, Vrolijke Vièra
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Leka’s
Zit jij in het 3de of 4de leerjaar? Welkom bij de Leka’s!  

Wij zouden het de max vinden als jij ook komt naar onze activiteiten  
op zaterdag van 14u-17u aan het  lokaal in de Muylaertstraat.  

Vergeet zeker niet je sjaaltje en tot dan!

ZATERDAG 25/09 AQUAGAMES
 LOKAAL  Spieter spetter spater, de Leka’s spelen vandaag met water! 
Breng zeker een handdoek mee. 

ZATERDAG 02/10 RENJEROTQUIZ
 LOKAAL  Warm je benen en brein alvast maar op, want deze zullen 
vandaag te pas komen.

ZATERDAG 09/10 MASTERCHEF
 LOKAAL  Wat hebben we allemaal geleerd vandaag? 

1. Kom naar de KSA.  
2. Zet je koksmuts op.  
3. Het wordt een overheerlijke zaterdag namiddag!

ZATERDAG 30/10 (18u - 21u) HALLOWEENPARTY 
 LOKAAL  Doe je engste outfit aan, wij verwachten je om 18u op het 
griezelfeest. 

ZATERDAG 06/11 HIGHLANDGAMES
 LOKAAL Train je spieren, en bewijs dat jij de sterkste Leka bent. Doe 
zeker kleren aan die tegen een stootje kunnen. 

ZATERDAG 13/11 LEKA VS LEIDING 
 LOKAAL  Kunnen de Leka’s hun superdupersterke leiding verslaan deze 
zaterdagnamiddag? 

ZONDAG 21/11 INTREDE VAN DE SINT
 MEER INFO VOLGT   

VRIJDAGAVOND 03/12 (18u - 21u) NETFLIX AND CHILL 
 LOKAAL  Breng je fleecedekentje mee, wij zorgen voor de popcorn.

ZATERDAGAVOND 18/12 KERSTFEESTJE 
 LOKAAL  Hohoho, de Sint is het land uit, tijd voor de Kerstman! Zet je 
kerstmuts op en maak je klaar voor de party van het jaar.

 DIKKE KUSJE EN VELE LEKJES VAN DE LEKALEIDING! 

Rockende Reine, Leutige Lisa, Rommelige Robbe, Ruige Rune, Lollige 
Louise, Bangelijke Bengt, Fleurige Freya, Prachtige Pieter-Jan, Mega 

Mette, Machtige Merel 
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Joro’s
Dames en heren, 

Joro’s en Jorinnen… 
We kunnen geen tekstje verzinnen. 

Laat het jaar gewoon beginnen.

ZATERDAG 25/09 WATERSPELLETJES
 LOKAAL  Nat, nat, nat, waterballonnen zijn niet plat. Rond, rond, rond, 
hopelijk vallen ze niet op de grond.

ZATERDAG 02/10 BOSSPEL
 LOKAAL  Vandaag gaan we slingeren door de bomen, laat die dieren 
onesies maar al komen.

ZATERDAG 16/10 PIJLENTOCHT 
 LOKAAL  Links of rechts, misschien rechtdoor? Zoek het maar uit en ga 
ervoor.
VRIJDAGAVOND 22/10 (18u - 21u) PISQUIZ
 LOKAAL  Moge vandaag de beste winnen, maar hou je plasje toch maar 
binnen.

 
ZATERDAGAVOND 30/10 (18u-21u) HALLOWEEN
 LOKAAL  ’t Enge avondje komt er aan, waarop spoken weer even 
bestaan. Nachtmerries veroveren onze dromen. Durf jij bij ons langs te 
komen?

ZATERDAG 06/11 STRATEGO
 LOKAAL  Ben jij de 10 of ben je de bom? Kom gewoon af, anders ben je 
stom.

ZATERDAG 21/11 INTREDE VAN DE SINT
 MEER INFO VOLGT  

VRIJDAGAVOND 26/11 (18u - 21u) VERJAARDAGSFEESTJE 
LOKAAL  Het zal je waarschijnlijk verrassen, vandaag worden Robbe, Lot 
en Noor een beetje meer volwassen.

ZATERDAG 04/12 BALDAG
 LOKAAL  Ballen, ballen, ballen, vandaag gaan we knallen!

ZATERDAGAVOND 18/12 KERSTFEESTJE 
 LOKAAL  Zet je kerstmuts maar al op, want het feestje wordt top.

Grommende groetjes

Floree, Esperwer, Lotter, Laurang Oetang, Noorworm, 
Lotvis, Noaboa, Robbedaris
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Jimmers
JIMMERZZZ we hebben jullie gemist!! Zijn jullie klaar voor een zalig 

nieuw KSA-jaar (hopelijk zonder corona)?! Onze activiteiten gaan altijd 
door op vrijdag van 19u-22u aan de Burcht, tenzij het anders vermeld 

staat. Vergeet zeker nooit uw hemd! 

VRIJDAG 17/09 - ZONDAG 19/09 CAFÉ KSA 
 ACHTER DE KERK  Jammer genoeg geen activiteit dit weekend. Maar alle-
maal welkom om met uw vrienden ene te komen drinken!

ZATERDAGAVOND 25/09 (18u - 21u) KENNISMAKINGSBBQ 
 BURCHT  Wie ben jij en wat kan jij? We zijn wij en wat kunnen wij? Daar 
komen we vanavond achter... Be prepared. PS. vergeet uw vleeseke en 
een groente niet.

VRIJDAGAVOND 08/10 VERKIEZINGSSPEL
 BURCHT  Vorige week kregen we bericht dat president Biden (de 45e 
president van de VS) en Kamala Harris (zijn VP) op sterven liggen door 
een exotisch virus. Word jij de 46e president van Amerika?

VRIJDAGAVOND 15/10 VUURKORVENAVOND 
 BURCHT  Nooo helaas geen activiteit. Maar kom met uw ouders, 
grootouders, buren, vrienden, buren van uw grootouders,… eens af! 
Iedereen is welkom. Ge weet ons zitten hé.

VRIJDAG 22/10 DAG VAN DE JEUGDBEWEGING
 MEER INFO VOLGT  Vandaag is het onze dag! Doe allemaal jullie hemd 
aan naar school en doe alsof ge op kamp zijt.

VRIJDAGAVOND 29/10 HALLOWEENTOCHT
 BURCHT  Sidder en beef, want vanavond is de leiding op dreef. Broek-
schijters blijven beter thuis!

VRIJDAGAVOND 12/11 DROPPPPPPPING
 BURCHT  Probeert uwe weg maar eens terug te vinden nadat wij jullie 
gedropt hebben. Good luck! 

VRIJDAGAVOND 26/11 RECHTENDOORTOCHT
 BURCHT  Links! Wat is dat? Rechts! Wat is dat? Vanavond gaan we 
alleen maar rechtendoor. Goede schoenen zijn een must.

VRIJDAGAVOND 03/12 MOVIE NIGHT
 BURCHT  Tijdens de examens is ontspanning noodzakelijk! Tijd voor een 
Jimmers-movienight! PS. neem misschien best een dekentje mee. 

ZATERDAGAVOND 18/12 KERSTFEESTJE
 BURCHT  Feestje! Woohoo! Kom verkleed in uw beste kerst-outfit en 
vergeet uw zelfgemaakt secret santa cadeau niet. Meer info volgt nog.

See you sooon! xxxxxxx

Pauline, Tim, Stef, Wout, Robbe en Sara
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Dag Simmerzzzz! Zijn jullie klaar     
voor het KSA-jaar van jullie leven, 

samen met jullie vrienden en vrien-
dinnen? Wij hebben ons alvast 

niet ingehouden om de meest zalige activiteiten voor jullie te verzinnen.
Steeds welkom van zeven tot tien aan de Burcht op vrijdagavond (tenzij 

anders vermeld). In uniform, duhhh (en dresscode). 
Met volle goesting uiteraard, anders blijft ge beter thuis! 

VRIJDAGAVOND 24/09 BBQ TIME 
 BURCHT  Barbecyou, barbecme, barbeceverbody! Neem allemaal een 
vleesje en groentje mee. Wij zorgen voor sfeer en ambiance!  
Dresscode: kom verkleed, matching met de kleur van je groente of vleesje.

VRIJDAGAVOND 01/10 SNEUKELTOCHTJEUUU
 BURCHT  Voor wie het nog niet wist: sneukelen is Vlaams voor snoepen, 
smullen, smikkelen! Kom zeker met de fiets en je zal wel zien wat we 
zullen doen van zeven tot tien. 
Dresscode: bloemetjeshemd. 

VRIJDAG 22/10 DAG VAN DE JEUGDBEWEGING
Geen activiteit vandaag door ons, maar wel een verrassing van ’t stad! 
Spannenddddd… 
Dresscode: uw uniform, laat ze maar zien dat we van KSA Gezôarde zijn!

VRIJDAG 29/10 EN ZATERDAG 30/10 SPOOKYWEEKEND
 MEER INFO VOLGT  We gaan op weekend Olé!  
Dresscode: Halloween-outfit.

VRIJDAGAVOND 12/11 GLOW IN THA DARK 
 BURCHT  Een tocht door het donker, dididididie! We zijn toch niet bang, 
dididididie! We hebben een zaklamp bij, dididididie! En dat maakt ons 

blij, didididie!  
Dresscode: alles wat fluo is.

VRIJDAGAVOND 19/11 HET GROTE NIET-GEZIEN-WORDEN-SPEL  
 BURCHT  Haal de Kim Possible al maar in jezelf naar boven, want jullie 
zullen zich moeten uitsloven! Niet gezien worden door de leiding is 
troef, kom dus maar snel naar deze meesterproef.
Dresscode: gecamoufleerd.
VRIJDAGAVOND 26/11 LOTTE IS JARIG + 1 DAG 
 BURCHT  Lang zal Lotte leven, Lang zal Lotte leven, Lang zal Lotte leven 
in de gloria. In de gloria, In de gloria. Hiep hiep hiep, hoera!! VUUR-
WERK PSHHHH PSHHHH PSHHHH BOEM OUHHHH 
Dresscode: kom verkleed zoals Lotte.

VRIJDAGAVOND 03/12 KUBB DELUXE 
 BURCHT  Ooit al kubb deluxe gespeeld? Het belooft zot te worden! 
Dress code: ski-outfit.
VRIJDAGAVOND 10/12 KSA ON ICE 
 BURCHT  We trekken naar Gent vandaag! Gelieve allemaal 3 euro mee 
te nemen. 
Dresscode: Onesie/pyjama.

ZATERDAGAVOND 18/12 KRSTPRTY 
 BURCHT  We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry 
Christmas. We wish you a Merry Christmas and a happy New Year. Good 
tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas 
and a happy New Year! Dansen, sjansen en veel leute verzekerd! We 
sluiten 2021 af in shhhhtijl!. 
Dresscode: kerstmuts + ugly Christmas sweater. 

Mic drop

StiLo KoFeMe Jay
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knimmers
Hello Kiddooos, dit wordt een HELs jaar!  

(Wahahaw snapt ge hem? Hanne… Ellis… Lars… Padum tssss…)

VRIJDAG 17/09 - ZONDAG 19/09 CAFÉ KSA 
 ACHTER DE KERK  Shittt dit jaar mogen jullie, JA JULLIE, gewoon helpen 
op dit legendarische weekend. 

VRIJDAGAVOND 24/09 (17u - ...) TUINENTOCHT
 MEER INFO VOLGT  Stelt u uw tuin ter beschikking voor deze tocht? 
Neem dan snel contact op met het nummer 0491/46.65.46.  
#meerinfovolgt

VRIJDAG 08/10 - ... GLAMPING WITH THE BOYS & MARTE
 BURCHT  Tent +   trekrugzak x (12 + 85) – fiets x aïki noodles + 1 = 
Kamperen²

VRIJDAGAVOND 22/10 DVDJB 
 BURCHT  Kom gewoon (verkleed) aaaaaaaaaaaaaaaaa.

VRIJDAGAVOND 29/10 VIP-CONCERT 
 BURCHT  Een vleugje cultuur opsnuiven in de kerk van Eksaarde. 
‼️ Dresscode: strak int pak a.k.a. Gala kledij ‼️

DONDERDAGAVOND 11/11 WAPENSTILSTAND 
 BURCHT  Of toch niet?! TUM TUM TUMMM… Haal je meest strijdlus-
tigste kreet naar boven. En kom dan af!!!

VRIJDAGAVOND 19/11 (22u - 7u) NACHTSPEL 
 BURCHT  Van 7 tot 10 maar dan anders… It’s MiNd bLowING! 

ZATERDAG 04/12 (9U - ...) SAW-MARATHON 
 BURCHT  

ZATERAGAVOND 18/12 KERSTFUIF
 BURCHT  Helemaal loco gaaan! Ohja en neem een geniaal cadeau mee   
(+- 10 euro). Maar we zien u al denken “bruh voor wie da?”. We will fix 
that!

VRIJDAGAVOND 31/12 (00.05u - ...) OUDEJAARSAVOND VIERING 
 BURCHT  2 woorden: KNALLEND SPEKTAKEL.

Zie jullie laterrrrrr

Mic drop.
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