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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 beide boekjes 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 vergeet-
kousen 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.

Inschrijven kan tot en met 1 oktober 2020. Hoe moet dat? Heel simpel! 
Wij hebben op onze website een aparte afdeling voor alle inschrijvingen. 
Vul de gevraagde gegevens in: klaar!

OPGELET! Om technische redenen moeten wij voor elk ingeschreven 
kind een verschillend e-mailadres registreren. 

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, binnen-
brengen 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


K S A  E K S A A R D EK S A  E K S A A R D E

6 7

Weetjes
 à Tom de Coene besloot te stoppen met de KSA en gaf zijn plaats als 

hoofdleiding door aan Lisa Weyns. Succes aan ons duo  Ellis & Lisa!

 à We hebben met 174 personen (incl. leiding en koks) genoten van 
het groot kamp in Bilzen! Natuurlijk waren we nooit met 174 tegelijk 
aanwezig, aangezien de Sloebers pas toekwamen wanneer de Leka’s 
alweer vertrokken. 

 à Viktor de Naeyer, Tom de Coene, Freya de Vos, Kenzo de Baets en 
Sam de Coene verlieten de leidingsploeg dit jaar. Maar! Deze wordt 
versterkt door de Knimmers van vorig jaar: Reine Everaert, Louise 
Verdoodt, Flore Ongena, Karen De Witte, Amélie Francet en Robbe 
van Damme. Ook keerden er enkele oudleiding terug! Wij heten 
Lotte Celi, Meike Knapen en Amke Everaert van harte terug welkom. 
Tevens wordt de leidingsploeg nu ook versterkt door een nieuw lid 
van de KSA: Vièra Gentier. Welkom!

 à KSA Eksaarde telt nu een totaal van 34 leiders en leidsters.  
Een recordaantal voor ons! 

Data
CAFÉ KSA

18, 19 & 20 september

Indien corona het toelaat 
Bingo, optredens, eten, drinken en 
gewoonweg gezelligheid. Bij Café KSA 
vind je het allemaal! Dit jaar een speciale 
editie aan de Muylaertstraat. 

VUURKORVENAVOND

9 oktober 
Vanaf 19u

Indien corona het toelaat 
Benieuwd naar de kampfoto’s van 
jouw kleine rakker, zin in lekkere hap of 
gewoon goesting om uw gat te komen 
verwarmen? Op deze gezellige avond 
hebben wij het allemaal!

DAG V/D JEUGDBEWEGING

23 oktober 
De hele dag 
Over heel Vlaanderen

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

SINTERKLAAS

22 november

Indien corona het toelaat 
Sinterklaas is weer in ons land!  
De Sloebers, Leka’s en Joro’s maken een 
tocht door Eksaarde met Sint zijn Pieten! 
Meer info volgt!
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Sloebers
Zijn jullie klaar voor het leukste jaar? We zien elkaar hier en daar. Hou je 
sjaaltje klaar en wees niet verlegen. Hier valt namelijk veel van 14u-17u 

te beleven. Want KSA is niet voor heel even maar voor het leven. 

ZATERDAG 12 SEPTEMBER HET GROTE SPECIAL OLYMPICSSPEL
 LOKAAL  Laat jouw armen en benen maar eens thuis, want die hebben 
jullie niet nodig deze namiddag! 

ZATERDAG 26 SEPTEMBER HET GROTE VERMOMMINGSSPEL
 LOKAAL  Vandaag gaat de leiding jullie proberen herkennen! Haal je 
beste verkleed- en sluiptalenten maar naar boven.

ZATERDAG 3 OKTOBER HET GROTE SPEEDDATESPEL
 BURCHT  Op ieder potje past een dekseltje, vandaag gaan wij kijken wie 
er goed bij elkaar past. Dit is echt voor gevorderden.

ZATERDAG 17 OKTOBER HET GROTE BOERDERIJSPEL 
 MEER INFO VOLGT  Zoek je overall, trek je rubberlaarzen aan en haal je 
riek maar al tevoorschijn. Een kruiwagentje voor de mest is zeker aan  
te raden …

ZATERDAG 31 OKTOBER HET GROTE DODE-VISSPEL
 LOKAAL  Verkleed je op een griezelige manier, dan maken we veel 
plezier. Wij zijn alvast super bang van jullie …

ZATERDAG 14 NOVEMBER HET GROTE SPEELTUINSPEL
 MEER INFO VOLGT  Ben je klaar om je uit te leven? Voor de mama’s en de 
papa’s: info volgt via mail dus zorg dat je zoon/dochter ingeschreven is, 
anders mist hij/zij deze superzalige activiteit!

ZONDAG 22 NOVEMBER HET GROTE GOEDHEILIGE-MANSPEL 
 MEER INFO VOLGT  Hoor wie klopt daar kinderen, hoor wie klopt daar 
zachtjes aan het raam? Vandaag ontmoeten we de heilige man in 
levende lijve! Komen jullie ook? De praktische informatie volgt nog via 
mail!

ZATERDAG 28 NOVEMBER HET GROTE LOTTE-IS-JARIGSPEL
 LOKAAL  Sssssst, dit moet geheim blijven! Ben je klaar voor Lotte haar 
feestje? We maken het ‘lit’.

VRIJDAGAVOND 4 DECEMBER (18u00-20u30)  
HET KLEINE PIETERGUITAR-KAREN-MEME-MOVIE SPEL.…
 BURCHT  Dubbel feest: leider Pieter-Jan en leidster Karen zijn jarig. Ben 
jij klaar voor nog een feestje? Deze keer gebruiken we een dekentje en 
een hoofdkussen van thuis. Spannend!!!

VRIJDAGAVOND 19 DECEMBER (18u-21u !!! )  
HET GROTE KERSTMAN-IS-JARIGSPEL
 MEER INFO VOLGT  Verrassing!!!

Vele Grote Groetjes van jullie chille leiding:

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

(Link de bijnamen aan de juiste leidster/leider. De echte namen vind je 
in de wegwijs. Veel plezier lieve Sloebertjes!)
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Leka’s
Zit jij in het derde of vierde leerjaar? Dan ben jij een Leka! Wij 

verwachten jou (tenzij anders vermeld) op zaterdag van 14u-17u in het 
lokaal in de Muylaertstraat. Doe elke keer je sjaaltje aan en kleren die 

eventueel vuil mogen worden. Tot dan! 

ZATERDAGAVOND 12 SEPTEMBER (18u-21u) PYJAMAFUIF
 LOKAAL  Doe je coolste pyjama aan, neem je slaapzak mee en zet je 
slaapmuts op, want deze avond wordt top! 

ZONDAG 20 SEPTEMBER KINDERNAMIDDAG
 CAFÉ KSA  Wij hopen zeker dat deze namiddag doorgaat, want Café KSA 
heeft van alles voor jullie in petto.

ZATERDAG 26 SEPTEMBER KNUTSELDAG
 BURCHT  Knutselwerkjes: soms zijn ze groot, soms zijn ze klein. Je hoeft 
ze niet te maken, je kunt ze ook zijn!

ZATERDAG 3 OKTOBER OKTOBERFEST
 LOKAAL  Herfst, herfst, herfst. Het is nog geen kerst. Toch vieren we 
feest als een beest!

ZATERDAG 17 OKTOBER HOCUSSPOCUSDIKKEDOCUS
 LOKAAL  Hokusspokusdikkedocus, vergeet zeker niet je focus want we 
spelen stratocus.

VRIJDAG 23 OKTOBER DOE JOUW SJAAL AAN 
Doe zeker je sjaaltje aan want vandaag is het dag van de jeugdbewe-
ging! (geen activiteit)

ZATERDAGAVOND 31 OKTOBER (18u-21u) TRICK OR TREAT
 LOKAAL  Operation trick or treat. Vergeet je niet te verkleden! Info volgt.

ZATERDAG 7 NOVEMBER MASTERCHEF
 LOKAAL  Ben jij de nieuwe Jeroen Meus, dat zal wel … Heus! Ben jij de 
nieuwe Piet Huysentruyt? Wij dagen jou uit! 

ZATERDAG 14 NOVEMBER VERJAARDAGSFEESTJE ROBBE EN AYLA
 BURCHT  Ssssst, niks zeggen hé! Dit moet een verrassing blijven. ; ) 

ZONDAG 22 NOVEMBER INTREDE VAN DE SINT 
 MEER INFO VOLGT  Hij komt, hij komt, de lieve goede Sint!  

ZATERDAG 28 NOVEMBER LADDERSPEL 
 BURCHT  Leka’s aan de top, het feesten kan niet op met Leka’s aan de top. 
Treuren wordt een flop. Mijn tranen zijn gestopt. Met Leka’s aan de top.

ZATERDAG 5 DECEMBER PIETENDIPLOMA
 LOKAAL  Deze nacht passeert Sinterklaas langst de deur. Misschien kan 
je jouw behaalde pietendiploma naast je schoentje leggen? 

VRIJDAGAVOND 11 DECEMBER (18u21u) WITTEDOEKENSPEL
 LOKAAL  Om ter langst naar een wit doek kijken!

ZATERDAGAVOND 19 DECEMBER (18u-21u) KERSTFEESTJE
 MEER INFO VOLGT  Ho ho ho, dit wordt een feestje om nooit te vergeten!

En wees maar Ben 
   Robbe VD 
   Reine 
   Robbe VDB 
   Ayla 
   Amélie 
   Femke
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Heyhoipipelo, 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!

ZATERDAG 12 SEPTEMBER ZEESLAGSTRATEGO
 BURCHT  Vandaag blikken we even terug op groot kamp met een écht 
legerspel: stratego. Verzamel al jouw moed en camoufleer je goed! Ook 
jouw strategisch brein zal zeker van pas komen. 

ZATERDAG 3 OKTOBER WERELDDIERENDAG
 MEER INFO VOLGT  Morgen is het Werelddierendag en dat moet gevierd 
worden! Daarom trekken wij erop uit met de fiets om te ontdekken wat 
voor dieren er in het verre Wachtebeke leven. 

GAD EDREEKEGMO REBOTKO 01 GADRETAZ
!ASK ed raan nerovetsrethca mok ne gad ekkegstonk nee po roov la 
raam ej diereb ,dreekegmo sella ew neod gad ed leeH !leedneget teh 
jiw nezjiweb gaadnaV ?nok rekkeg reem tein 0202 tad ej thcaD  LAAKOL  

ZATERDAGAVOND 24 OKTOBER (18u-21u) QUIZ 
 LOKAAL  Wist je dat Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllanty-
siliogogogoch een echte stad is? En dat je in Blythe (Californië) geen 
cowboyboots mag dragen als je minder dan 2 koeien bezit? 

ZATERDAG 31 OKTOBER HALLOWEEN 
 BURCHT  Vandaag gaan we griezelen in het bos. Zet je engste masker 
op of verkleed je als een echte zombie, want bij Halloween blijven de 
gewone burgers niet gespaard.

ZATERDAG 7 NOVEMBER HIGHLAND GAMES
 BURCHT  Haal die Schotse rokken maar naar boven, want wij gaan tradi-

Joro’s
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 14 NOVEMBER ?
 LOKAAL  Overraskelse, Üllatus, Ferrassing, Hissa, Mengherankan, 
Sorpresa, Niespodzianka, Iontas, Mshangao, Syndod, Överraskning. 
Deze woorden hebben dezelfde betekenis, maar wat betekenen ze? 
Eens je de betekenis weet, weet je ook de activiteit!

ZONDAG 22 NOVEMBER INTREDE VAN DE SINT
 MEER INFO VOLGT  Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, 
gooi wat in mijn laarsje. Dank u, Sinterklaasje.  
Sinterklaasje bonne, bonne, bonne. Gooi wat in mijn lege lege tonne. 
Gooi wat in de huizen, dan grabbelen we als muizen!

VRIJDAGAVOND 27 NOVEMBER BOYS/GIRLS NIGHT!
 LOKAAL  No boys allowed in het kot, it’s girlsnight! Geen meisjes toege-
laten in de burcht, ‘t is mannenavond! We spreken wel af in de Muylae-
rtstraat 21 alvorens we de Joro’s gaan splitsen.

ZATERDAG 12 DECEMBER KNUTSELSPEL
 LOKAAL  Het leven van een kunstenaar is hard. Verdien jij genoeg 
geld om het materiaal van jouw nieuwste kunstwerk te betalen? Haal 
vandaag de Picasso, Mondriaan of Magritte in jezelf naar boven en 
blaas ons omver met jouw meesterwerk!

ZATERDAGAVOND 19 DECEMBER (18u-21u) KERSTFEESTJE
 MEER INFO VOLGT  Haal die slingers en kerstballen maar al van zolder, 
want vandaag vieren we feest! Zoek je beste kersttrui om er het beste 
kerstfeestje van te maken! 

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

Meike Tikkeneike, Paulinectarine en Vièravioli 
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Jimmers
Heyoo squad!  

Al onze activiteiten gaan door in de burcht op vrijdag van 19u tot 22u, 
tenzij anders vermeld.  

Doe altijd je hemd aan & hopelijk tot dan!

VRIJDAGAVOND 11 SEPTEMBER BBQ
 BURCHT  Barbecue? Barbecme? Barbeceverybodyyy!  
Neem een vleesje mee naar keuze.

VRIJDAGAVOND 25 SEPTEMBER  
RECHTENDOORTOCHT
 BURCHT  We gaan niet links, we gaan niet rechts.  
We gaan rechtdoor mit dem squad!  
Trek je stevigste schoenen en kleren aan.

VRIJDAGAVOND 16 OKTOBER CASINO AVOND
 BURCHT  Dresscode voor vanavond is classic 
chique met de squad.  
Vergeet jullie po-po-pokerface niet! 

 
VRIJDAGAVOND 30 OKTOBER HALLOWEENTOCHT
 BURCHT  aAaAAAaAaaaaAaAaAaAAAaAaaaaAaA

VRIJDAGAVOND 6 NOVEMBER JUMPSKY
 MEER INFO VOLGT  Op uitstap naar Lochristi met de squad.

VRIJDAGAVOND 20 NOVEMBER DROPPING
 MEER INFO VOLGT  Wij droppen jullie, zoek het 
maar uit to tomoni squad.

 
VRIJDAGAVOND 27 NOVEMBER ZWEETHUT
 BURCHT  Een keer goed zweten con el squad. Neem zwemkledij mee!

VRIJDAGAVOND 11 DECEMBER FILMAVOND
 BURCHT  Filmke checken avec le squad.

ZATERDAGAVOND 19 DECEMBER (18u-21u) 
KERSTFEEST
 MEER INFO VOLGT  Secret santa ak la squad.  
Het budget voor een cadeautje is 5 euro,  
meer info hierover volgt! 

Greetings van de gang, 
Stef, Jens, Stijn, Mike, Ellis 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!

ZATERDAGAVOND 12 SEPTEMBER (18u-22u) B1TCH*S WE’RE BBBQ 
 BURCHT  Barbecue? Barbecme? Barbeceverybody!  
Laat je lekker gaan HOERA da barbecue staat aan. 
Mee te nemen: je eigen vleesje + een groente.  
Dresscode: Bloemenhemd

VRIJDAG TOT ZONDAG 18-20 SEPTEMBER CAFÉ KSA
 CAFÉ KSA  Kom lekker chillen met de matties!  
En drinkt een goeie stevige cola of 2? 3? 4?  
Place2be@KSAlokaal XOXO

ZATERDAG 3 OKTOBER ‘JOEPIE’ NAAR ZEE
 MEER INFO VOLGT  !!BEWARE!! Een volledige dag vol amusement! Zand 
in uw schoenen, natte kleren, meeuwen die uw eten af pakken, etc. 
Geef toe… WiE wIL dAt Nu niEt!? GE-GA-RAN-DEERD, een volledige dag 
vol amusement! Dresscode: Bloemenhemdje en zonnebril 

ZATERDAG 17 OKTOBER ‘JOEPIE’ NAAR MACDO (17 – 22U)
 MEER INFO VOLGT  EEN-BOODSCHAP-VAN-ALGEMEEN-NUT: MACDO IS 
DE SHIT! Dresscode: Stapschoenen. Mee te nemen: 5 eurootjes

VRIJDAGAVOND 30 OKTOBER HALLOWENERS (19-22U)
 BURCHT  BOOEEEEE!!! Al bang? Durf je dan wel nog te komen? Nee 
wollah?! 

VRIJDAGAVOND 13 NOVEMBER OPENLUCHT CINEMA (19-22U)
 BURCHT  Wat is er beter dan een cinema binnen? Een buitencinema 
natuurlijk! Hierbij is een warm dekentje zeker en vast handig! 

VRIJDAGAVOND 20 NOVEMBER AMKE IS BIJNA JARIG (19-22U)
 BURCHT  Hoe jong wordt Amke? Wisten jullie dat Amke op dezelfde dag 
jarig is als Jacob Mossel? De wonderen zijn de wereld nog niet uit!

ZATERDAG 5 DECEMBER ‘JOEPIE’ NAAR PUYENBROECK (13-17U)
 MEER INFO VOLGT  Kom snel naar Puyenbroeck!! We hebben gehoord 
dat Sinterklaas daar van de glijbaan is gegleden. Hoe zot is dat?! Sinter-
klaas zou het sterk aanraden om stapschoenen aan te doen! PS. Een 
taxi die je komt halen om 17u aan de speeltuin van Puyenbroeck is voor 
deze activiteit echt een aanrader. 

ZATERDAGAVOND 19 DECEMBER (18u-21u) KERSTFEESTJE
 MEER INFO VOLGT  Neem jullie enthousiasme EN een geniaal cadeau van 
max 10 euro mee! Want dit wordt een knalsensatie! Een echte reve-
latie! Wij zetten alvast de champagne koud.

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 11 SEPTEMBER VAN KOE TOT KAAS
 MEER INFO VOLGT  Vandaag spelen we een old skool spel. We leren het 
boerderijleven beter kennen. Trek jouw mooiste beste boerenuniform 
aan inclusief katsjoe botten. 

WEEKEND 18-19-20 SEPTEMBER CAFÉ KSA
 CAFÉ KSA  Als corona het toelaat, kunnen we jouw helpende hand goed 
gebruiken. We maken er samen een topweekend van. Meer info volgt.

VRIJDAGAVOND 2 OKTOBER LOCK FREE
 BURCHT  Genoeg van de lockdown, wij gaan voor de lock free. Zorg dat 
je op tijd bent bevrijd!

VRIJDAGAVOND 23 OKTOBER DVDJB
 MEER INFO VOLGT  Stad Lokeren verwent vandaag alle KSA’ers. (ook de 
rest maar dat is bijzaak). Indien corona hier ook roet in het eten gooit, 
voorzien wij een activiteit in Gezôarde voor jullie.

VRIJDAGAVOND 30 OKTOBER HALLOWEEN
 BURCHT  Laat eens zien hoe stoer jullie wel zijn. Bang zijn is geen  
optie vandaag.

VRIJDAGAVOND 13 NOVEMBER REIS EENS ROND DE WERELD
 LOKAAL  Dames en heren, welkom aan boord van het KSA-vliegtuig. 
Klik je maar al vast want vandaag vliegen we langs alle continenten, de 
wereld rond.

VRIJDAGAVOND 27 NOVEMBER WIE IS HET?
 BURCHT  Doe je camouflagekledij aan zodat we je niet herkennen. 
Oefen je sluipskills alvast thuis. 

VRIJDAGAVOND 4 DECEMBER BAKEOFF GEZÔARDE
 LOKAAL  Vriendschap gaat door de maag, vandaag gaan we samen 
kokerellen en dineren. Wacht met eten tot hier, dan hebben we meer 
plezier.

ZATERDAGAVOND 19 DECEMBER (18u-21u) KERSTFEESTJE
 MEER INFO VOLGT  We vieren kerst niet alleen met familie maar ook met 
jullie. Hapje, drankje, cadeautje zijn in deze editie inbegrepen. Meer 
info volgt ….

Lisa & Robbe

xxx
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