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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.
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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 of € 29 vanaf maat 38 bij de leiding. Een sjaaltje en hemd 
kan je het hele jaar door kopen.
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weetjes
• Lisa Weyns besloot om te stoppen als hoofdleiding en gaf haar 

plaatsje aan Femke De Bisschop! Succes aan ons nieuwe duo 
Ellis & Femke. Maar niet getreurd want Cédric Baeke besloot om 
te stoppen als penningmeester en geeft zijn plaatsje aan Lisa 
Weyns! 

• Meike Knapen verliet de leidingsploeg dit jaar. Maar! Deze 
wordt versterkt door de knimmers van vorig jaar: Robin-Jan 
Stevens, Tiebe Celi, Robbe Mareen, Jeff Verdoodt, Pieter Van 
Geertruyden en Marte Van Laere!

• KSA Eksaarde telt in het werkjaar 2022 – 2023 42 leiding en 6 
hulpleiders/leidsters namelijk Mette-Marit, Mike Timmerman, 
Ryan Adewusi en Femke De Bisschop. Bengt en Noor zitten naar 
andere oorden, maar komen ons wel vergezellen op kamp!

•  Het nieuwe jaarthema is Kameraad in ’t Kwadraat. Want vriend-
schap bij KSA, dat is net dat tikkeltje meer…Bij KSA Eksaarde vind 
je dan ook jouw kameraad in’t kwadraat!
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Data
CAFÉ KSA

16 - 17 - 18 
september

Bingo, optredens, eten, drinken en zoveel meer. 
Café KSA 2022, een weekend vol sfeer en gezellig-
heid. Naar jaarlijkse gewoonte zetten wij opnieuw 
onze tent achter de kerk tijdens het kermisweekend.

VUURKORVEN-
AVOND

14 september

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

DAG VAN DE 

JEUGDBEWEGING

21 oktober

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

SINTERKLAAS

20 november

Sinterklaas is weer in het land! De sloebers, Leka’s 
en Joro’s maken een tocht door Eksaarde met Sint 
en zijn Pieten om daarna in het Gildenhuis een 
spektakel te zien.
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Sloebers
 Lieve sloebers zijn jullie klaar? Want dit wordt een topjaar!  

Wie in leerjaar een of twee zit is zaterdag van 14u tot 17u welkom voor 
activiteiten vol pit.

Ik zie je al denken: “ maar waar???” 

In de Muylaertstraat (21), dan zien we je daar?!

ZATERDAG 10/09 STARTDAG (THEMA BOERDERIJ)
Ohnee de boer is het hek vergeten toedoen. Alle dieren zijn gaan lopen! 
Helpen jullie ons om ze terug te vinden? Alle helpende handen zijn 
welkom!!! 

ZATERDAG 24/9 DORPSSPEL
Even u aandacht voor volgend opsporingsbericht: Mette is gisteren 
avond niet thuisgekomen na haar volleybaltraining. Alle tips en sloebers 
zijn welkom om haar terug te vinden. 

ZATERDAG 1/10 DIERENDAG!! MIAUWKES
Joepie het is dierendag! We vieren vandaag onze huisdieren 

ZATERDAG 8/10 JONGENS VS MEISJES
De jongens en de meisje gaan vandaag de strijd tegen elkaar aan. Wie 
oh wie zou er met de titel naar huis lopen? 



K S A  E K S A A R D E

9

VRIJDAG 28/10 HALLOWEEN PARTY
Ik zie een spook! Waar? Daar!! 

ZATERDAG 5/11 CI-CA-CIRCUS
Kom dat zien, kom dat zien! Het doek gaat omhoog, de show gaat 
beginnen. 

ZATERDDAG 12/11 KNUTSELACTIVITEIT
 Het is weer tijd om te knippen, kleven, KNUTSLEN!

ZONDAG 20/11 (INTREDE SINT)
Hij komt. Hij komt. Die lieve goede Sint. Mijn beste vriend, jouw beste 
vriend. De vriend van ieder kind!

ZATERDAG 10/12 16U-19U FILM
10 december: de 344ste dag van het jaar in de gregoriaanse kalender! 
Dit moet gevierd worden met een heuse filmavond!!! 

ZATERDAG 17/12 (18U-21U) KERSTFEESTJE
Wij voelen kerstkriebels in onze buik! Voelen jullie dit ook? 

Wij hebben er alvast super veel zin in!! Jullie ook? 

Dikke kusjes Tristan, Rune, Pieter, Mette, Marte, Lotte en Reine xxx
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Leka’s
Zit jij in het derde of vierde leerjaar? Dan hoor jij bij de super stoere 

leka’s! Je bent elke zaterdagnamiddag ( 14u – 17u) welkom voor onze 
super coole activiteiten! Trek u sjaaltje maar al aan en vertrek richting 
de Muylaertstraat (21). Want dit wordt een top jaar!!! See you soon! 

Dikke knuffels van de lekaleiding xxx

ZATERDAG 10/9 STARTDAG

16/09 - 18/09  CAFE KSA
Dit weekend geen activiteit, maar kom zeker eens hallo zeggen tegen de 
leiding op Café KSA! 

ZATERDG 24/9 AQUAGAMES 
Spieter Spetter Spater hopelijk zijn jullie niet bang voor een beetje 
water…  Dresscode: kleren die nat mogen worden

VRIJDAG 30/9 ( 18U - 21U): POTJESSPEL TO THE MAXX 
Trek maar al je camouflagekleren aan en probeer zo onopvallend moge-
lijk te zijn!!! Dresscode: camouflagekleren 

ZATERDAG 8/10: 1 TEGEN DE DIEREN 

oe-oe-oe, bzzzzzzzz, kwek, kwak,  mèèh,woef, miauw, kukelek-
uuuuu. Weten jullie wat een koe, geit en varken gemeenschappelijk 
hebben????? Nee???? Wij ook niet. Kom het ontdekken op onze bees-
tige namiddag! Dresscode: kom verkleed als boer(in) 
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ZATERDAG 29/10 ( 18U – 21U): HALLOWEENTOCHT
Een tocht door het donker… diediediediedieeeee. We zijn toch niet 
bang??? Vandaag is het halloweentocht… Dresscode: halloweenkos-
tuum

ZATERDAG 5/11: POTJES BAKKEN MET LAURA
Potteke hier, potteke daar… Steek vandaag jullie handen uit de mouwen 
en maak zelf een potteke klaar!! Dresscode: een schort die vuil mag 
worden

ZONDAG 20/11 INTREDE VAN DE SINT
Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint 
Nicolaas, ik zie hem al staan!

ZATERDAG 3/12: ROBIN-JAN IS JARIG SPEL 
Hiep hiep hoeraaaa! want onze leider Robin-Jan is jarig! Dresscode: een 
feest attribuut bv. hoedje, leuke bril, … 

ZATERDAG 17/12 (18U-21U): KERSTFEESTJE
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. Dresscode: kerstmuts 

 Robbe, Laura, Lotte, Noa, Robin-Jan, Tiebe en Louise 
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Joro’s
Dames en heren, Joro’s en Jorinnen…

Jullie leiding heeft er zin in dit jaar,

Dus laten we snel aan de activiteiten beginnen!

Activiteiten gaan steeds door in ons lokaal in de Muylaertstraat van 
14u tot 17u op zaterdag en van 18u tot 21u op vrijdag (tenzij anders 

vermeld)

ZATERDAG 24/9 DORPSBINGO
1 - 63 - 24 …BINGO! Vandaag spelen we geen saaie bingo, maar de aller-
leukste dorpsbingo!

ZATERDAG 01/10 ZEESLAG
Wie zelf niet wil verdrinken, zal snel de andere boten moeten laten 
zinken. 

VRIJDAG 07/10 ( 18U - 21U) HET-GROTE-WITTE-DOEK-SPEL
Popcorn, chips of snoep, we kijken vanavond een film op het grote witte 
doek. Trek je coolste pyjama aan!

ZATERDAG 15/10 PARALYMPISCHE SPELEN 
Laat vandaag maar zien hoe goed je kan sporten als je armen of benen 
niet meer goed meewerken bij onze paralympische spelen!

ZATERDAG 29/10 HALLOWEENTOCHT
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ZATERDAG 05/11 EÉN TEGEN ALLEN 
Eén voor allen, allen voor 1, vandaag zullen jullie samen moeten werken 
om alle opdrachten succesvol te kunnen voltooien.

ZATERDAG 12/11 CUOCERE LA PIZZA
Waarom zijn pizza’s rond, zitten ze in een vierkante doos maar eten we 
het in driehoekjes?

ZONDAG 20/11 INTREDE VAN DE SINT
Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint 
Nicolaas, ik zie hem al staan!

VRIJDAG 02/12 (18U - 21U) QUIZ MET PIS, PISQUIZ!
Wist je dat een mens voor 60% uit water bestaat? Vandaag gaan we 
daar dus nog wat aan toevoegen.

VRIJDAG 16/12 (18U-21U) CHRISTMAS PARTY! 
Juridische strijd in de Verenigde Staten: wie is de echte “Queen of 
Christmas”? Is het Mariah Carey, Darlene Love, Elizabeth Chan of zijn 
wij het, DE JORO’S? Kom het vandaag bewijzen op dit epische kerst-
feestje!

Veeeeeeeeeeeeele groetjes van de tofste leiding die er is! Stijn, Lars, 
Robbe, Lot, Ryan, Jeff, Fleur, Flore, Noor en Bengt



K S A  E K S A A R D E

14

Jimmers
Ja jij kom er maar bij! Iemand met hemd aan zien wij graag komen naar 

de activiteit!! Makkers voor het leven!!! Maar ge moet wel int 1e/2e 
middelbaar zitten!!!! Een, twee, drie, vier jimmers vol plezier!!!!! Raar 

maar waar!!!!!!

ZATERDAG 10/9 14-17U STARTDAG
Kan je niet wachten tot het nieuwe KSA- jaar weer begint? Benieuwd 
wie de leukste leider is? Robbe natuurlijk. Ben je nog niet overtuigd, 
kom dan zeker naar onze startdag vol plezier en vertier! 

ZATERDAG 24/9 4U-21U  ZEE- EN VLEESLUCHT
De barbecue staat al fris en het drinken staat al heet, dus pak uw bord 
en zet u er gezellig bij.

ZATERDAG 8/10 14-18U  HET ROEIEN-MET-DE-RIEMEN-DIE-WE-
HEBBEN-SPEL petje. Ter land of ter zee (a.k.a. Spletteren   ) of ter 
lucht? Hopelijk gaat dat VLOT vooruit! Ps: zwembroekske is misschien 
wel handig. Pss: zonnebril is altijd leuk

ZONDAG 16/10 11U-14U  BRUNCHEN EN SPEEDDATEN 
Wat weet je allemaal van elkaar, of ken je de ander toch minder goed 
dan je dacht? Dit ontdek je tijdens een hele reeks speeddaten en een 
kleine brunch!

VRIJDAG 28/10 19U-22U HALLOWEEN TOCHT
AAAAAHHHHHHH is dat een spook?! Aah nee het is Esper. Vergeet thuis 
zeker jullie goede moed niet.
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ZATERDAG 12/11 14-17U RECHTENDOORTOCHT

Heb jij het in je om zoveel mogelijk kilometers rechtdoor te stappen 
zonder op te geven? Wees dan aanwezig! Waarschuwing: deze activiteit 
is niet voor mietjes. Tot dan 

VRIJDAG 18/11 19-22U DOEN, DURVEN OF WAARHEID
Dit is de kans om jezelf te bewijzen, én om de anderen uit te dagen. 
Vanavond wordt er niet gelogen en is niet voor lafaards! durf jij het 
aan? Hou je vast voor het spannendste spel van de eeuw. Kies jij voor 
doen... durven... of de waarheid...?

VRIJDAG 25/11 19-22U ROBBES EN STEFS SUPRISEPARTY
A lil party voor de 2 jarige boy’s ze weten er niks van dus mondje dicht. 
We gaan het gekste engste meest geniaale feestje geven zodat ze het 
nooit vergeten

VRIJDAG 2/12 19-22U GROEN, KAKI EN BRUIN 
Altijd al een spoedcursus in het leger willen krijgen door onze eigen 
soldaat in opleiding stef. Kom dan jouw speur, schiet en camouflage 
skills ontdekken in ons eigen Kamp KSA. Poef poef poef!!!!

VRIJDAG 9/12 19-22U NETFLIX ZONDER CHILL 
Het-grote-kijk-recht-voor-u-spel Vandaag kijken we naar bewegende 
beelden TUM TUM TUMMM... maar wie, hoe en wat ontdek je als je 
komt. Dus kom!! Dresscode: pyjama

ZATERDAG 17/12 (18U-21U) KERSTFEESTJE
De kerstboom is versierd. De kaarsjes gaan weer aan. Nog eventjes 
geduld, Kerstmis komt eraan! Trek jullie danskledij maar alvast aan want 
stilstaan zullen we niet doen!

see you soon @ de burcht (Robbe, Arno, Stef, Pj, Esper, Freya en Hanne) 
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Simmers
Waar? De burcht. Wat? Activiteiten in hemd 

Voor wie? 3e en 4e middelbaar 

Wanneer? ’S Vrijdags van 19h tot 22h Tenzij anders vermeld!

ZATERDAG 10/9 (18u) DE BOER OP 
Ben je een koe? Dan roep je boe. Ben je een paard? Dan zwaai je met 
je staart. Ben je een haan? Dan kukel je voortaan. Ben je een geit? 
Dan bèèè je altijd. Rarara, wat zal het thema van startdag zijn? Kom 
verkleed! 

16/09 - 18/09 CAFE KSA
Er is geen activiteit gepland, maar zeker welkom om eens eentje te komen 
drinken! Of om met de leiding eens op de botsauto’s te gaan? (Please?) 

VRIJDAG 23/09 WELKOMSTBBQ
Waar rook is, is een barbecue! Breng allemaal een stukje vlees en groente 
mee. 

VRIJDAG 14/10 VUURKORVENAVOND
Het vuur brand-weer-man! Vier maand geleden zaten we op kamp, tijd 
om wat herinneringen op te boren.

VRIJDAG 21/10 DVDJB
Dag van de JEUGDbeweging. Vandaag is het ONZE dag! We laten extra 
hard van ons horen! Wat je die dag ook gepland hebt, doe het in 
KSA-uniform.
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VRIJDAGAVOND 28/10 HALLOWEENTOCHT
The moon has awoken, with the sleep of the sun. The light has been 
broken, the spell had begun.  
VRIJDAG 4/11 KWISTETPETANQUE

Veel succes smart fellas (or fart smellas?) Want hoe meer juist beant-
woorde vragen, hoe meer petanqueballen je verzamelt. En hoe meer 
petanqueballen, hoe meer kans om te winnen. 

ZATERDAG 11/11 PAX SILVA
 Vandaag worden jullie ondergedompeld in avon-
tuur, spel, tocht, bossen… Het vergt doorzettingsver-
mogen en teamwork om dit tot een goed einde te 
brengen. Gaan jullie de uitdaging aan?

VRIJDAG 25/11 JUMPSKY 
Meer info volgt.

VRIJDAG 2/12  S.O.S. SIMMER
Ben jij de nieuwe Jeroen Meus, dat zal wel… Heus! Ben jij de nieuwe 
Piet Huysentruyt? Wij dagen jou uit! 

VRIJDAG 9/12 FILMAVOND 
Voorspelling van vandaag: lui met  90% kans op netflix en 100% kans op 
chillingsss. 

VRIJDAG 17/12 (18U-21U) KERSTFEESTJE 
Secret santaaa! Breng een klein (maar geniaal) cadeautje mee, budget 
5- 10 euries. Wij fiksen de rest. 

Tot op deze zalige activiteiten! Liefs

Ayla, Ben, Tim, Pauline, Sara



K S A  E K S A A R D E

18

Knimmers
Dag knie kna knimmers, we zien jullie gi ga graag op zie za zaterdag om 

19u of anders vermeld. Neem zeker altijd jullie hie ha hemd mee en 
kom af naar pie pa Planckendeal. Zie za zaterdag aan de burcht om 19u.

Jullie bie ba beestige leiding,

 Kobe, Jens & Wout xxx

ZATERDAG 10/9 STARTDAG
Bie ba boeruuuh

16/09 - 18/09 CAFE KSA
Wie wa werkn a

ZATERDAG 24/09 DROPPING
Drie dra dropping, zoek het lekker zelf uit

ZATERDAG 8/10 ZWEETHUT & HOTTUB
We gaan zwie zwa zweten in den zweethut, en zie za zitten in den 
hottub

VRIJDAG 14/10 VUURKORVEN AVOND
Vanavond mooie herinneringen ophalen en lekker chappen

VRIJDAG 21/10 DAG VAN DE JEUGDBEWEGING
We gaan fie fa feesten aah
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ZATERDAG 28/10 HALLOWEENTOCHT
Vie va verschieten en bie ba bang zijn

ZATERDAG 12/11 CAFÉ SCHPELEN
Smie sma smijtn en drie dra drinken

ZATERDAG 19/11 SINTFEESTJE
Ni na nicknackjes en mie ma mandarijntjes in ontvangst nemen van de 
sie sa sint uit spie spa spanje met zijn stie sta stoomboot

ZATERDAG 17/12 (18U-21U) KERSTFEESTJE
Kie ka kerstmis met kie ka kadootjes voor elkander

Gri gra groetjes ji ja Jens wie wa Wout en ki ka Kobe




