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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 aan het lokaal (Muylaertstraat 21). Jimmers, Simmers en 
Knimmers komen samen op vrijdag van 19u-22u aan de Burcht aan het 
voetbalplein. Indien activiteiten afwijken van de afgesproken uren of 
plaats, wordt dit altijd gecommuniceerd naar de ouders! Doe steeds het 
juiste uniform aan. 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 verkrijg-
baar 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

Hierbij het laatste boekje van dit werkjaar. We geven er nog een laatste 
lap op en dan vertrekken we met veel plezier op kamp!

 ß Jullie hebben het misschien al gemerkt, maar aan de flessen Joyvalle 
hangen gele flapjes. Door deze te verzamelen kunnen wij gratis melk 
meekrijgen op kamp. Spaar jij mee? Je kan je flapjes achterlaten 
tijdens een activiteit in onze flapjesbox in het lokaal of de burcht. 
Je kan ze ook achterlaten in de Spar of de Smatch. Alvast bedankt!

 ß Wist je dat…

• een koe bijna 200 000 glazen melk produceert in haar leven? 
• een mens gemiddeld 6000 scheten per jaar laat?
• er meer kippen dan mensen zijn in de wereld? 
• er meer bacteriën in je mond zitten dan dat er mensen op  

aarde leven? 
• schildpadden kunnen ademen door hun billen?
• de grootse cactus ter wereld 25 meter hoog is?
• honing meer dan 3000 jaar houdbaar blijft?
• de gezichten die voorkomen in je dromen niet nieuw zijn?
• vrouwen vaker knipperen?
• je hart rond de 8000 tot 9000 liter bloed per dag rondpompt?

Data
JOEPIE 29

13 t.e.m. 16 april

Van 13 tot 16 april kleurt het Vlaamse landschap 
weer blauw dankzij Joepie 29! Zo’n 3.000 Simmers 
zullen 100 kilometer afleggen in vier dagen. Hun 
doel: samen de eindmeet bereiken.

QUIZ

23 april

Deze avond is iedereen uitgenodigd voor onze quiz. 
Houd onze facebook-pagina in de gaten voor meer 
informatie over hoe deze zal doorgaan.

GAMEL

7 t.e.m. 9 mei

Gamel is een avonturenweekend voor alle Jimmers 
en een uitdagende combinatie van openluchtleven, 
spel en avontuur. Slapen in tenten, koken op een 
vuurtje, massaspelen en veel meer. Voor elk wat 
wils, en je vervelen doe je zeker niet!

GROOT KAMP

1 t.e.m. 11 juli

We vliegen het laatste trimester in, wat ook bete-
kent dat de zomer eraan komt. Zomer = kamp. Eind 
mei krijgen jullie het kampboekje. Houd er wel reke-
ning mee dat je kind pas mee mag op kamp als hij/
zij dit werkjaar 7 keer naar een activiteit is geweest. 
Duid deze data alvast aan in je agenda.

* Indien corona het toelaat
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Sloebers
Hier zijn we weer voor de voorlaatste keer,  

nog maar drie maanden te gaan en het kamp komt er aan.  
Nu is de ziekte (hopelijk) gedaan, dus vliegen wij er weer tegen aan! 

Elke Sloeber komt op tijd en stond, dat vindt de leiding gezond.

ZATERDAG 03/04 HET GROTE PAASFEESTSPEL 
 LOKAAL  Dit weekend is het Pasen, ook wij gaan dit vieren met een 
chocolade eitje. Zin in een eitje? Speel dan met ons mee!

ZATERDAG 10/04 PAAS-KNUTSELEN
 LOKAAL  Vorige week was het Pasen. Zijn jullie klaar om nog een keer 
in de paaseieren te duiken? Want wij gaan proberen de paashaas na te 
doen. Bereid je maar voor op een goed pakje lijm.

ZATERDAG 24/04 PIJLENTOCHT 
 LOKAAL  Zet die stapschoentjes maar al klaar, want er gaan pijlen gete-
kend worden. Het is aan jullie om deze te volgen en te bepalen waar we 
uitkomen… spannend!

ZATERDAG 08/05 VRIENDJESDAG
 LOKAAL  Poging twee, neem die dag maar vriendjes mee!  
Want elkaar leren kennen op een zotte manier is hier niet overbodig. 

ZATERDAG 15/05 DE WEG NAAR PUYENBROECK
 MEER INFO VOLGT  Als het mogelijk is, gaan we vandaag op verplaatsing. 
Meer info volgt via mail.

ZATERDAG 22/05 WATERSPELLETJES
 LOKAAL  Doe jullie vuile short maar aan want vandaag… tja, de titel  
zegt het al.

ZATERDAG 29/05 BBQ
 LOKAAL  Mhmm, wat eten we vandaag? Aha dat weet de leiding al… 
Barbecue! Neem elk een stukje vlees mee. 

VRIJDAGAVOND 11/06 (18u-20u30) MEGA VERKLEED-SPEL
 LOKAAL  Tijd om even uit te blazen na een harde week werken.  
Trek leuke verkleedkleren aan en we gaan zen. 

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 14u tot 17u op de KSA.  
Vergeet zeker je sjaaltje niet en kijk ook eens goed waar jouw  

activiteit plaatsvindt. Tot dan!

ZATERDAG 10/04 RECHTENDOORTOCHT
 BURCHT  Vandaag gaan we noch links, noch rechts.  
Alleen maar rechtdoor! Kleed jullie goed. 

ZATERDAG 17/04 AMONG US
 LOKAAL  Wegens succes op klein kamp, spelen we dit topspel nog eens!

VRIJDAGAVOND 23/04 (18u-21u) BARBECUE
 LOKAAL  De barbecue wordt vurig heet, houtskool brandt met rode 
gloed. Leider Ben laat een hete scheet en die ruikt niet zo goed. 

ZATERDAG 08/05 VRIENDJESDAG/HIGHLANDGAMES 
 BURCHT  Haal jullie spierballen en Schotse rokjes maar al boven, want 
vandaag spelen we de Highlandgames! Deze activiteit wordt zeker en 
vast een schot in de roos. Jullie mogen ook een vriend of vriendinnetje 
meenemen vandaag. 

ZATERDAG 15/05 PUYENBROECK
 MEER INFO VOLGT   

ZATERDAG 22/05 COLORGAMES
 BURCHT  Trek vandaag allemaal een witte outfit aan want wij brengen 
kleur in jullie leven! (Houd er rekening mee dat deze kleren niet wit 
zullen terugkomen. Een reserve-outfit is niet nodig.) 

ZATERDAG 29/05 WATERSPELLETJES 
 BURCHT  Spieter spetter spater, we worden aangevallen door een 
tsunami van water. Gebruik jullie geweren om het tij te keren. Bereid 
jullie voor op deze epische waterbattle royal, da’s supertof enal!

 En wees maar  B en 
    R obbe VD 
    R eine 
    R obbe VDB 
    A yla 
    A mélie 
    F emke
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Joro’s
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!

ZATERDAG 03/04 RECHTENDOORTOCHT
 BURCHT  Recht, recht, recht vooruit. 
Welke kant? 
Dat maakt niet uit.

ZATERDAG 17/04 DROPPING
 BURCHT  Drop, drop, drop. 
Vandaag wordt geen flop.

ZATERDAG 01/05 VUILEN DAG
 LOKAAL  Bal, bal, bal. 
We eindigen met een knal! 
Loop, loop, loop. 
Bereid je maar al voor op ‘den doop’.

ZATERDAG 08/05 LEVENSECHT GEZELSCHAPSSPEL
 KERKPLEIN  Yenga, UNO of Stratego? 
Of kiezen we toch voor Cluedo? 
Het is vandaag vriendjesdag, dus neem zeker een vriend(innet)je mee!

ZATERDAG 15/05 PARALYMPICS
 BURCHT  Begin maar al vast op te warmen. 
Want vandaag is het zonder benen of armen.

VRIJDAGAVOND 28/05 (18u-21u) KNUTSELEN
 LOKAAL  Lijmen, knippen, plakken. 
Vandaag zijn we geen luizakken!

ZATERDAGAVOND 12/06 (18u-21u) BARBECUE
 LOKAAL  Vleesjes, sausjes en groentjes. 
Vandaag zijn jullie voor de laatste keer kapoentjes. 

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

Meike Tikkeneike, Paulinectarine en Vièravioli 
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Jimmers
Jimmersss, we komen aan het laatste deel van dit werkjaar.  

Activiteiten gaan telkens door van 19u tot 22u op vrijdagavond.  
Mochten er wijzigingen gebeuren, dan brengen we jullie op de hoogte.  
Kom met een lach, zeker niet met een traan en doe jullie uniform aan!

 

VRIJDAGAVOND 09/04 SJORREN 
 LOKAAL  Dresscode: kom als een timmerman want we zijn echte 
werklui. Vergeet jullie hamer niet!

VRIJDAGAVOND 16/04 VAREN MET ONZE SJORRING (Als het lukt) 
 LOKAAL  Dresscode: zwemkleren en een petje.  
Neem ook een roeispaan mee.

ZONDAG 25/04 (10u-17u) NAAR DE ZEE
 MEER INFO VOLGT  Dresscode: summervibes, schopje en emmer.

VRIJDAG 7/05 TOT ZONDAG 9/05 GAMEL 
 MEER INFO VOLGT  Gamel is een avonturenweekend voor alle 12- tot 
14-jarigen en een uitdagende combinatie van openluchtleven, spel en 
avontuur. Slapen in tenten, koken op een vuurtje, een staptocht met 
verrassende tussenstops, massaspelen en een spelenmarkt... Voor elk 
wat wils. Je vervelen doe je zeker niet! Verdere informatie volgt.  
Dresscode: wandelaar. Neem ook een vliegenmepper mee.

VRIJDAGAVOND 14/05 SNAPCHAT ZOEKTOCHT
 BURCHT  Neem zeker jullie gsm mee en zorg dat je goed uitgeslapen 
bent want selfies zullen te pas komen. Dresscode: make-up en neem 
een selfiestick mee als je dat hebt.

VRIJDAGAVOND 21/05 GEZELSCHAPSSPELLETJES IN REAL LIFE
 BURCHT  We maken vandaag van verbeelding een nieuwe realiteit.  
Of niet? Dresscode: hoe gekker, hoe beter. In het roze: pluspunten!  
Neem jullie eigen wieltjes mee.

VRIJDAGAVOND 04/06 BARBECUE
 BURCHT  We eindigen zoals we begonnen zijn. Eigen vlees meenemen, 
wij zorgen wel voor de groentjes. 
Dresscode: casual chique en bring your cup and plate.  
Wees zo origineel mogelijk! 

Vele dikke denkbeeldige knuffels en kussen van jullie leiding  
(dresscode niet naleven is lopen :) ) 

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!

DONDERDAGAVOND 01/04 (18u) DE GROTE PRANKOORLOG 
 BURCHT  Een prank hier, een prank daar! Kijk uit voor het gevaar. 
Wie zal vandaag het meesterbrein zijn achter de beste prank?! 
!!WATCH OUT!! We spreken af om 18 uur aan de Burcht!

VRIJDAGAVOND 02/04 PAASEIEREN RAPEN VOOR DUMMIES
 BURCHT  Scan deze QR-code en onthoud deze levensbelangrijke info! 

DINSDAG 13/04 TOT VRIJDAG 16/04 JOEPIE-DE-POEPIE
 MEER INFO VOLGT  Joepie, eindelijk Joepie! Haal jullie stapschoenen en 
jullie trainingspakken maar al boven. 

ZATERDAG 24/04 (14u-17u) <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:   mars

VRIJDAGAVOND 07/04 HET GROTE ONTMOET-PIETIEBOY-SPEL 
 BURCHT  (a.k.a. vriendjesdag) Vandaag moet je niet enkel jezelf 
meebrengen naar de activiteit, breng ook nog een vriend(in) EXTRA 
mee.  Eén GROOT feest!  
Dresscode: een uniek Duo (bliksem en donder, ketchup en mayo,…)

VRIJDAG 14/05 TOT ZONDAG 16/05 GEZOÂRSE KSA-FEESTEN 
 LOKAAL  Vrijdag 17u tot zondag 14u. Dit weekend wordt een knaller 
van formaat! Hopelijk mag het doorgaan. Meer info volgt nog via mail. 
SPANNEND! 

VRIJDAGAVOND 28/05 RUIGE SPELEN 
 BURCHT  De ruige kinderen zijn cool.  
Vandaag testen we de ruigheid van deze jongen.

ZATERDAGAVOND 05/06 (19u-22u) 
OPENLUCHT-BEWEGENDE-BEELDEN-OP-DOEK-SPEL
 BURCHT  Meer informatie is hier niet nodig! Xd

ZATERDAG 12/06 (14u-17u) IETS MET ETEN… 
 LOKAAL  Beestige Barbaarse Quiches of Boeiende Bloeiende Quinoa of 
Bevallende Beren Quorn,… Wat zal het worden?  
Opgelet! Activiteit gaat door van 14u tot .... Meer info volgt nog. 

We zien jullie laterrrrrrr 
Vele kusjes 

Lars, Seppe, Sara, Amke, Wout en Hanne

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

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

We maken er een fantastisch einde van!!!

VRIJDAGAVOND 09/04 LISA IS JARIG SPEL
 BURCHT  Lisa is onlangs verjaard. Dit verdient een goed feestje!

VRIJDAGAVOND 23/04 DE HOGELANDSPELEN
 BURCHT  Vandaag gaan we naar het Hoge land. Kom allemaal in een rok.

VRIJDAGAVOND 30/04 RECHTENDOORTOCHT
 BURCHT  Dwars door alles heen, we wijken voor niets uit. 
Doe goeie schoenen aan en best ook een lange broek.

VRIJDAGAVOND 21/05 STADSSPEL
 LOKAAL  Vanavond gaan we Lokeren op stelten zetten.  
Kom dus allemaal met jullie fiets.

ZATERDAGAVOND 29/05 (19u-22u) OPENLUCHTCINEMA
 BURCHT  Gezellig allemaal samen een filmke kijken, maar dan buiten.

VRIJDAGAVOND 11/06 WII CAN DO THIS
 BURCHT  Haal jullie beste dansmoves maar van onder het stof en laat je 
vooral eens gaan.

VRIJDAGAVOND 25/06 BARBECUE
 BURCHT  Barbecue of barbecme, een jaar afsluiten daar hoort een goeie 
BBQ bij. Neem allemaal jullie eigen vleesje/vegetarische hap mee en 
één soort groente/pasta/… Meer info hierover volgt. 

Lisa & Robbe

xxx
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