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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.

Op de startdag zou je een “wegwijs” moeten ontvangen hebben op 
papier. Indien dat niet het geval zou zijn, kan je nog steeds een exem-
plaar vragen aan de leiding op de eerstvolgende activiteit. Zolang de 
voorraad strekt, uiteraard. Voor de vergeetkousen en sloddervossen 
onder ons, voorzien wij ook steeds een digitale versie die verstuurd 
wordt via e-mail. 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.

Een “KSAlmenak” met de activiteiten voor elke groep, kan je krijgen bij 
de leiding op de activiteiten. Voor en na activiteiten kan je ook steeds 
terecht in en aan ons lokaal bij de aanwezige leiding voor bijvoorbeeld 
aankoop van een uniform, binnenbrengen van inktpatronen en natuurlijk 
ook voor antwoorden op al jouw vragen! Heb zeker geen schrik en stap 
naar ons toe voor vragen, tips of elke vorm van feedback. 

Per maand probeert elke groep drie activiteiten te geven in een tijd-
spanne 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 voetbal-
plein. Indien activiteiten afwijken van deze uren wordt dit altijd geïnfor-
meerd 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.

http://www.ksaeksaarde.be
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Weetjes
Dag KSA’ers, ouders en sympathisanten

Eerst en vooral wensen wij, de leiding van KSA Eksaarde, jullie allemaal 
een gelukkig nieuwjaar toe. Laten we van 2021 het beste maken met 
veel vreugde, plezier en hopelijk wat meer knuffelcontacten. Een jaar 
waarin gelachen kan worden en waarin we klaar staan voor elkaar.

 ß Leidster Pauline gaat naar New York! We nemen voor een paar 
maand afscheid van Pauline; leidster van de Joro’s. Ze gaat namelijk 
stage doen bij Flanders House. Dat is een afdeling van de Vlaamse 
overheid in New York. Maar geen zorgen. Midden juni komt ze 
terug, dus ze gaat zeker mee op groot kamp!

 ß Wist je dat…

• … alle mieren op de aarde ongeveer evenveel wegen als alle 
mensen op de aarde?

• … Pluto nog geen volledige baan om de zon heeft gemaakt sinds 
hij werd ontdekt in 1930? Pluto zal zijn eerste volledige baan 
voltooien op 23 maart in 2178.

• … katten 70% van hun leven slapend doorbrengen?
• … er meer dan 13.000 jaar aan mensenleven is besteed aan het 

bekijken van de Gangnam-Style video?
• … lang voordat de aarde bedekt was met bomen, de aarde eerst 

bedekt was met enorme paddenstoelen?

Data
KLEIN KAMP

19 t.e.m. 21 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! 

VRIENDJESDAG

27 februari

Heb je een vriend of vriendinnetje dat al 
altijd eens wou proberen in de KSA? Dan 
is dit de geschikte dag om hem/haar mee 
te brengen! Iedereen mag vandaag eens 
komen proberen.

QUIZ

23 april

Vanavond is iedereen uitgenodigd voor 
onze quiz. Je hersens hydrateren kan 
met een verrassingsbiertje. Komen is de 
boodschap!

GROOT KAMP

1 t.e.m. 11 juli

Nu het nieuwe jaar is begonnen, mogen 
we ook beginnen aftellen naar de leukste 
dagen van het jaar! Duid deze data maar 
alvast aan in je agenda.

* Indien corona het toelaat
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Sloebers
Hier zijn we weer met vele spelen! 

Voor de tweede keer, je gaat je niet vervelen. 
Zijn jullie klaar voor het nieuwe jaar?

VRIJDAGAVOND 22 JANUARI (18u-21u) 
HET GROTE PYJAMAPARTY-SPEL
 LOKAAL  Party is het Engelse woord voor feest, ben jij dan ook zo een 
feestbeest? Op ons feest draag je dan ook speciale kledij. Warm en 
donzig… net als wij! 

ZATERDAG 30 JANUARI 
HET LEKKERE PANNENKOEKENBAKKEN-SPEL 
 LOKAAL  Voor een hongertje groot of klein, moet je bij de sloeberleiding 
zijn. Steek die handen uit de mouwen en stroop ze op, want vandaag 
gaan wij opzoek naar de beste kok. 

ZATERDAG 6 FEBRUARI HET VERRASSENDE FOTO-SPEL
 LOKAAL    +  +  = 

19-21 FEBRUARI KLEIN KAMP
Ooit al eens een echte detective willen zijn? Op dit weekend kom je te 
weten of je in aanmerking komt voor dit beroep. Blijkt het toch niets 
voor jou? Niet getreurd. We zien super veel toffe spelen!

ZATERDAG 27 FEBRUARI VRIENDJESDAG
 LOKAAL  Vandaag mag jij een vriendje meenemen naar de KSA. Wie 
weet blijft hij/zij wel? 

ZATERDAG 13 MAART HET HANG-DE-CLOWN-UIT-SPEL 
 BURCHT  Welkom in ons sloeber-circus, vandaag leiden wij jullie op tot 
echte clowns. Grappige kledij mag jij meenemen, voor de rest zorgen 
wij!

ZATERDAG 20 MAART HET SPANNENDE 1-TEGEN-ALLEN-SPEL
 BURCHT  Zijn jullie klaar voor de ultieme strijd? Welke sloeber is slim 
genoeg om in de top 50 te komen?

ZATERDAG 27 MAART HET UITDAGENDE BOMEN-SPEL
 BURCHT  We spelen al een heel jaar buiten op het gras. Nu is het tijd om 
onze stoute schoenen aan te trekken want vandaag spelen we in het 
bos. Joepieee!

Vele Lieve Groetjes van jullie stoere leiding:

De Ark van Noah, Flossende Flore, Gersje, Kerin,  
Lotterij, Pieterguitare en Tinderman

P.S.: Weten jullie al wie dat wie is?
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Leka’s
  Ben jij een Leka? L ekker lui 
     E legant en classy 
     K nap 
     A ltijd hongerig

Dan ben jij welkom op zaterdag van 14h-17h op de KSA. Vergeet zeker 
je sjaaltje niet en kijk ook eens goed waar jouw activiteit plaats vindt. 

Tot dan!

ZATERDAG 16 JANUARI  
DE DRIE KONINGEN VIEREN BEN ZIJN VERJAARDAG 
 LOKAAL  Drie koningen, drie koningen geef Ben een verjaardaghoed. Zijn 
oude is versleten, maar Ben mag het nog niet weten. *En toen hadden 
we geen inspiratie meer…*

ZATERDAG 23 JANUARI LEKA’S GOT TALENT
 LOKAAL  Vergeet jullie talenten thuis niet, want we gaan er eens goed 
mee uitpakken!

ZATERDAG 30 JANUARI PARALYMPISCHE SPELEN 
 BURCHT  Kennen jullie de Olympische spelen? Saaaai… Daar doen we 
niet aan mee omdat het veel te makkelijk is! Wij gaan voor een echte 
uitdaging, de Paralympics.

ZATERDAG 13 FEBRUARI LEKA’S ON THE BEACH
 LOKAAL  Cupido heeft zijn pijlen gericht op de Leka’s. Maar geef die pijl 
maar hier, Cupido! De Lekaleiding neemt het over.

19-21 FEBRUARI KLEIN KAMP
Éen, twee dieven en gangsters. Drie, vier misdadigers en oplichters. Vijf, 
zes altijd op jacht. Zeven, acht we waken dag en nacht! Op dieven en op 
gangsters, op rovers en misdadigers. We jagen ze wel op de vlucht, er 
hangen avonturen in de lucht! Meer informatie over klein kamp volgt!

ZATERDAG 27 FEBRUARI VRIENDJESDAG
 BURCHT  Vrienden 
Alles samen delen en ons nooit vervelen 
Als je maar niet overdrijft 
en met je poten van mijn tandenborstel afblijft!

ZATERDAG 13 MAART  
VERJAARDAGSFEESTJE REINE/ ZOMBIE-APOCALYPSE
 KERKPLEIN  Help, HEEELP! Kan jij de code kraken?! Want we hebben 
dringend hulp nodig om de zombies te verslaan en Reine te bevrijden. 
Ze is trouwens jarig! 

ZATERDAG 20 MAART ’T KLEI-N ATELJEE
 LOKAAL  Deze activiteit wordt K(L)EI tof!  
De kans is KLEI-n dat jullie zich vervelen. 

ZATERDAG 27 MAART JUST DANCE
 LOKAAL  Zullen we dansen in de regen, ijsjes eten in de kou. Doen wat 
we willen. Niet later, maar heel gauw!

En wees maar  B en 
   R obbe VD 
   R eine 
   R obbe VDB 
   A yla 
   A mélie 
   F emke
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Heyhoipipeloi, hier zijn we weer.  
Maar nu met meer, wat een eer.  

Extra gezelligheid en sfeer! Elke activiteit 
willen we een sjaaltje en een peer.  

Enthousiasme doet zeker geen zeer!

8 JANUARI (18u-21u) BYE PAULINE 
 LOKAAL  Vandaag gaan we drie uur lang wenen, want leidster  
Paulinectarine gaat ons verlaten en trekt naar het verre Amerika (als 
meneer Trump het goedkeurt natuurlijk). Maak jullie klaar voor een 
echte Amerikaanse party, zodat we Pauline in stijl kunnen uitzwaaien! 
Dresscode: wit, blauw en/of rood. 

VRIJDAGAVOND 15 JANUARI (18u-21u)  
MEIKE WORDT NOG OUDER
 LOKAAL  Dacht je dat het feesten al gedaan was? Fout gedacht! Vandaag 
vieren we de verjaardag van leidster Meike Tikkeneike. Dus haal die 
vlaggetjes en kaarsjes maar uit de kast. Wij gaan feesten! Dresscode: 
feestoutfit. 
Ps: een zelfgemaakte attentie om Meike in de watten te leggen is altijd 
welkom :)

ZATERDAGAVOND 30 JANUARI (18u-21u) 
NETFLIX & POPCORN ZATERDAGAVOND 
 LOKAAL  Klaar voor een avondje onderuit zakken in de zetel?  
Doe alvast je pyjama aan en bereid je voor om te chillen met een film 
en popcorn vanavond! 

ZATERDAG 13 FEBRUARI LOVE IS IN THE AIR
 BURCHT  Je mooie ogen 
Je mooie lach 
Je hebt mijn hart veroverd 

Joro’s
Vanaf de eerste dag 
Het moment dat je mij aankeek 
Stond alles even stil 
Met de Joro’s samenzijn 
Is alles wat ik wil!

19-21 FEBRUARI KLEIN KAMP
Meer info volgt

ZATERDAG 27 FEBRUARI VRIENDJESDAG 
 KERKPLEIN  Jij weet dat KSA Eksaarde de beste, tofste, coolste jeugd-
beweging is. Maar weten jouw vrienden dat ook? Vandaag mag jouw 
vriend of vriendin mee komen spelen om te ontdekken hoe leuk KSA 
Eksaarde is. Bereid je voor op een groot avontuur!

ZATERDAG 13 MAART POGING 2 VAN DE HIGHLAND GAMES 
 LOKAAL  Haal die Schotse rokken maar naar boven, want wij gaan tradi-
tioneel battelen in de Gezôarse velden om de titel van de beste tribe!  
Ps: vergeet jouw onderbroek niet als je jouw Schotse rok aantrekt. 

ZATERDAG 20 MAART DORPSSPEL 
 STATIEPLEIN  Hoe goed kennen jullie Gezôarde City en haar geschie-
denis? Die kennis kan vandaag goed van pas komen! Vergeet niet een 
fluohesje en een kleine rugzak of tas mee te nemen.

ZATERDAGAVOND 27 MAART (18u-21u) GALA AVOND
 LOKAAL  Trek je mooiste kleren aan want we hebben een belangrijk bal. 
Daar houdt het niet bij op! Een echt gala is niks zonder casinospelen. 
Ben jij bereid om al je geld in te zetten?

Groetjes van je lekkerste leiding, 
Hesper, Arnootjes, Lauradijzen,  

Meike Tikkeneike, Paulinectarine en Vièravioli 
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Jimmers
Een nieuw jaar, dus een nieuwe lijst vol data en plezier.  
Activiteiten gaan steeds door van 19-22u in de burcht.  

Mocht de overheid het ons niet toelaten zorgen wij nog steeds voor 
amusement via het gekende internet!

ZATERDAGAVOND 9 JANUARI KERSTFEESTJE
 BURCHT  Uitstel is geen afstel, daarom vieren wij met ons allen nog eens 
Kerst met Secret Santa. Budget: 5-10 euro.

VRIJDAGAVOND 15 JANUARI SCHAATSEN
 BURCHT  Deze winterse sfeer is hét moment om te gaan schaatsen!

VRIJDAGAVOND 29 JANUARI DROPPING
 LOKAAL  Laat je oriëntatie-skills maar eens volledig gaan want je zal ze 
zeker nodig hebben.

VRIJDAGAVOND 5 FEBRUARI CASINO AVOND
 BURCHT  Dresscode voor vanavond is classic chique met de squad. 
Vergeet jullie po-po-po pokerface niet!

ZATERDAGAVOND 27 FEBRUARI VRIENDJESDAG
 BURCHT  Neem vandaag een vriend of vriendin mee die nog niet in de 
KSA zit en misschien blijven ze wel! 

VRIJDAGAVOND 12 MAART BLIND DATE
 BURCHT  Valentijn komt bij ons net wat later. Ontdek wie jouw perfect 
match is!

VRIJDAGAVOND 19 MAART OMGEKEERDE DAG
 LOKAAL  ɹɐʍ ǝp uᴉ lǝǝʌ ǝʇ ʇǝᴉu ʇsɐʌlɐ ʞɐɐɹ ‘ƃɐɐpuɐʌ ƃɐp ǝpɹǝǝʞǝƃɯo sᴉ ʇǝH

VRIJDAGAVOND 26 MAART ZWEETHUT
 LOKAAL  Ne keer goe zweten con el squad. Neem zeker zwemkledij mee.

Vele nieuwjaarswensen van de jim-leiding:

Jens, Stef, Ellis, Mike, Stijn en Kobe
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Simmers
Jow de mannen, dit jaar wordt één groot feest! EN we gaan op Joepie. 

ZALIG!? Hopelijk zijn jullie even goedgemutst als wij.  
(Dresscode: elke activiteit een andere muts)  

Place2be@burcht!

VRIJDAGAVOND 8 JANUARI  
JOEPIE, DE NIEUWE GEBOORTEDAG VAN HET JAAR
 BURCHT  3…2…1… GeLuKkiG NIeUwJAaR!  We duiken er in. Laten we er 
een spetterend jaar van maken.  
Dresscode: Een kAdOoTje in jullie broekzak. (5 eurootjes) 

VRIJDAGAVOND 22 JANUARI DE DODEN 
 BURCHT  Hou jullie klaar voor dit levensbedreigende sluipspel. Zorg 
er voor dat je vermomd naar deze activiteit komt. Je mag zeker niet 
herkend worden! Of anders…

VRIJDAGAVOND 29 JANUARI OPENLUCHT CINEMA  
 BURCHT  Wat is er beter dan een cinema binnen? Een buitencinema 
natuurlijk! Hierbij is een warm dekentje zeker en vast handig…

VRIJDAGAVOND 12 FEBRUARI <3 BLIND-SIM-DATE <3  
 BURCHT  Vandaag zoeken we onze eeuwige liefde op in de groep. 
Bestaat die liefde wel echt? Dat komen we vandaag te weten. Haal jullie 
charmes maar al boven! Dresscode:   

VRIJDAGAVOND 26 FEBRUARI  
DE NIEUWE GEBOORTEDAG VAN HANNE
 BURCHT  Vandaag moet je niet enkel jezelf meebrengen naar de activi-
teit, breng ook nog een vriend(in) EXTRA mee.  één GROOT feest!

Dresscode: een uniek Duo (bliksem en donder, ketchup en mayo,…)

VRIJDAGAVOND 5 MAART JOEPIE, HET VERLOREN PAD
 BURCHT  Was het nu naar links? Of naar Rechts? Of rechtendoor? Of 
naar achteren? Bruhhh… HELP!

VRIJDAGAVOND 19 MAART HET VLUCHTEN-UIT-EEN-KAMERSPEL
 BURCHT  Ontsnappen, vluchten, uitbreken, ontwijken, drossen. Lukt dit 
jullie? Hopelijk hebben jullie ‘the brains’ en de tijd om te escapen!  
Dresscode: getrainde hersenen!

VRIJDAGAVOND 26 MAART 
ONAFHANKELIJKHEIDSSPEL VAN BANGLADESH 
 BURCHT  Neem jullie paspoort al zeker mee, want vanavond vertrekken 
we met de vlieger naar BANGladesh. We gaan dik cashen! Of crashen? 
Wie zal het zeggen…

We zien jullie laterrrrrrr

Vele kusjes 
Lars, Seppe, Sara, Amke, Wout en Hanne

XOXOXOX
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Knimmers
Tijdstip: Vrijdag van 19u 22u (tenzij anders vermeld) 

Locatie: Zie per activiteit 
Wat breng je mee: Hemd, mondmasker, goed humeur! 

Kom jij ook?

VRIJDAGAVOND 8 JANUARI FILMAVOND
 KERKPLEIN  Deze activiteit kan niet verpest worden door corona! Indien 
niet in real life,  dan delen we onze schermen.

VRIJDAGAVOND 29 JANUARI DROPPING 
 KERKPLEIN  Zorg dat je kompas goed afgesteld staat.

VRIJDAGAVOND 5 FEBRUARI ESCAPE ROOM
 LOKAAL  Nu voor echt, genoeg ‘gelockdowned’.

19-21 FEBRUARI KLEIN KAMP
Op dit weekend aanzien we jullie niet als Knimmers, maar als echte 
leiding. Terwijl jullie zich amuseren met de leden, koken wij onder-
tussen het lekkerste eten. Meer info volgt.

19-20 MAART UITSTAP NAAR ZEE
 MEER INFO VOLGT  Oostende  Blankenberge

VRIJDAGAVOND 26 MAART HET GROOT PAASEISPEL
 KERKPLEIN  De paashaas vergat ons dit jaar niet en heeft veel paaseieren 
gesmeten. Nooit te oud om paaseieren te zoeken! ;)

Lisa & Robbe

xxx
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