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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 vergeetkousen en slod-
dervossen 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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Data
VRIENDJESDAG 

25 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. 

KLEIN KAMP

16 - 17 - 18 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!

TIENERFUIF

3 maart

Feesten, feesten, feesten! En dit keer niet voor de 
ouderen onder ons maar voor de tieners (jimmers 
en simmers). Trek jullie leukste kleren maar aan 
want jullie favoriete KSA organiseert het feestje 
weer dit jaar.

APOCALYPSE

4 maart

Het is weer zo ver... Hét feestje van Lokeren en ver 
daarbuiten. Be there or be square!
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GROOT KAMP

11- 21 juli

Nu het nieuwe jaar is begonnen, mogen we ook 
beginnen aftellen naar de leukste 10 (of 6 voor de 
kleinsten) dagen van het jaar! Duid deze data maar 
alvast aan in je agenda.
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Sloebers
 Lieve sloebers zijn jullie klaar? Want dit wordt een topjaar! Wie in leer-
jaar 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?!

VRIJDAG 13/01 NIEUW JAAR NIEUWE VOORNEMENS
10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 … Gelukkig nieuwjaar!

VRIJDAG 20/01 18U-20U PYJAMAFUIF
Kussengevecht!!! 

ZATERDAG 28/01 QUIZENNNN MET DE OUDERS
Sloebers! Ahaaaa!!!

Benieuwd wat jullie kids allemaal uitsteken op een zaterdagnamiddag 
tijdens de KSA? Kom dan vandaag gerust eens langs TIJDENS onze acti-
viteit! Wie weet kunnen jullie de kids een handje helpen tijdens onze 
quiz, tot dan!

ZATERDAG 04/02 DE SLOEBERS GAAN KOKERELLEN

Wat hebben we geleerd vandaag? 

1. Kom naar de KSA.

2. Breng een schort mee. 

3. Hou nog een plekje in je buik over voor deze geweldige 
namiddag.



K S A  E K S A A R D E

9

ZATERDAG 25/02 LIEFDE HANGT IN DE LUCHT
Pief poef paf vandaag schiet cupido zijn liefdespijlen af! Hebben jullie 
een vriendje of vriendinnetje die benieuwd is wat wij allemaal doen 
op de KSA na het horen van je zotte verhalen? Dan is het vandaag de 
kans om het zelf te ontdekken, het is namelijk vriendjesdag! Nodig dus 
gerust een vriendje of vriendinnetje uit die graag eens langs zou komen.

VRIJDAG 10/03 18-20U GAME NIGHT
We spelen een spel vanavond!

ZATERDAG 18/03 SLUIPSPEL
Wie niet weg is is gezien!

ZATERDAG 25/03 CROSSEN IN DE BOSSEN
Vandaag gaan we ons amuseren en ravotten in de bossen aan de kruis-
kapel.

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 Muylartstraat (21). Want dit wordt een top jaar!!! See you soon! 
Dikke knuffels van de lekaleiding xxx

VRIJDAG 13/1 (18U 21U) MOVIE-NIGHT 
3 2 1… Actie! Vanavond met een popcornke in de zetel een filmke 
kijken! Wil je niet missen!

ZATERDAG 21/1 VERRASSINGFEESTJE VOOR LOUISE SPEL 
Party Party want Louise is vandaag jarig!!! Helpen jullie mee om een 
super duper feestje te organiseren? PS: haar niks vertellen hé ;)

VRIJDAG 27/1 (18U -21U) CASINOAVOND   
Kom maar in je chique kleren want vanavond gaan we naar het Casino! 
Win jij vanavond de grote pot? Of ga je naar huis met lege handjes? 
Spannendddd……

ZATERDAG 11/2  BLIND GETROUWD   
Olalalaa… met valentijn in aantocht gaan wij voor jullie de perfecte 
match zoeken… <3   <3   <3 

ZATERDAG 25/2 VRIENDJESDAG  

Whoehoeee! Vandaag mogen jullie een vriendje meenemen naar de 
KSA! Hoe meer zielen hoe meer vreugd! 
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ZATERDAG 11/3 (18U-21U) BEAUTY BOUTIQUE  

Maskertjes, massageke,...Kom in je pyjama en laat je vandaag maar 
eens lekker in de watten leggen door de leiding! 

ZATERDAG 18/3 (ACTIVITEIT MET DE OUDERS) BAKE- OFF SPEL 
TEGEN DE OUDERS
Vandaag een speciale activiteit… jullie mogen de ouders meenemen! 
Welk gezin kan het beste bakken en kokerellen? Meer info hierover 
volgt later! 

ZATERDAG 25/3 HET TIKKERTJES SPEL 
Wie houdt er allemaal van tikkertje? Tikkertje- stopcontact, tikker-
tje-hoogte, tikkertje-bal, tikkertje- verlos, tikkertje-verstoppertje,... 
Vandaag spelen we het allemaal! 

Robbe, Laura, Lotte, Robin-Jan, Noa, 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)

VRIJDAG 06/01 DRIE KONINGEN 
3 koningen, 3 koningen, geef mij ne nieuwen hoed… Zouden Caspar, 
Melchior en Balthasar ook dit jaar van de partij zijn?

ZATERDAG 14/1 WINTER @ PUYENBROECK 
Vandaag trekken we richting het winterse Puyenbroeck waar we de 
speeltuin onveilig gaan maken. Kom allemaal met de fiets en trek 
genoeg warme kledij aan.

VRIJDAG 27/1 FILMAVOND
Voorspelling van vandaag: 50% kans op een film en 50% kans op 
popcorn.

ZATERDAG 4/2 KNUTSELNAMIDDAG  
Vandaag halen we onze creatieve talenten naar boven om de mooiste 
meesterwerken te maken. Een witte t-shirt meedoen is een must! 
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ZATERDAG 25/2 WINTERSPELEN MET VRIENDJES 
Vandaag is het vriendjesdag! Hopelijk heeft het gesneeuwd want we 
gaan winterspelletjes spelen! 

Ps: vergeet geen vriendje mee te nemen want hoe meer zielen hoe 
meer vreugd :))

ZATERDAG 11/3 BALSPELEN 
Voetbal, volleybal, honkbal,... vandaag spelen we het allemal! ;)) (De 
joroleiding kan niet zo goed rijmen.)

ZATERDAG 25/3 PAASSPEL 
Eitje hier, eitje daar… vandaag spelen we het grote paaseispel!

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

VRIJDAG 6/01 (19U- 22U) THE ONE WITH THE BOON AND THE VIER 
KONINGINNEN 
De jonge Balthasar uit Azië, de oude grijze Melchior uit Europa en de 
donkere Caspar uit Afrika komen vandaag even op bezoek in Eksaarde. 
En boon boon boon wie ooh wie krijgt de kroon? You will seee.

VRIJDAG 20/01 (19U- 22U) THE ONE WITH THE DRANK AND DRUGS 
Maar niet heus, hihihihihi.

VRIJDAG 3/02 (19U- 22U) THE ONE WITH THE DROPPING 
Een zaklamp meedoen is handig als je de weg terug wilt vinden.

22-26/02 THE ONE WITH THE LEEFWEEK 
Wat is er beter dan 1 dag KSA? 5 PRACHTIGE ONVERGETELIJKE EMOTIO-
NELE GIGANTISCH ZALIGE GEKKE dagen natuurlijk!!! Dresscode: onesie/ 
pyjama Meeeeeer infooooo volgtttttttt! Xoxoxo

VRIJDAG 10/03 (19U- 22U) THE ONE WITH THE SLUIPSPEL XXXL 
Kakki, bruin of zwart.
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VRIJDAG 24/03 (19U- 22U) THE ONE WITH THE ATEL, JEEJ 

“De waarheid der dingen is de belangrijkste voeding voor superieure 
intellecten.” 

Leonardo Da Vinci

ZATERDAG 1/04 THE ONE WITH THE MONEY MONEY MONEY 
Must be funny, in the rich man’s world

See you soon @ de burcht (Robbe, Arno, Stef, Pj, Esper, Freya en Hanne) 

xoxoxo

Groetjes Esper, Pieterjan, Hanne, Freya, Stef, Arno, Robbe 
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Simmers
Waar? De burcht Wat?  Activiteiten in hemd Wanneer? ’S Vrijdags van 

19h tot 22h Tenzij anders vermeld!

VRIJDAG 6/01 HET GROTE BEN IS BIJNA JARIG-SPEL
Er kwamen 3-wijzen met enen ster, zij kwamen van hei en zij kwamen 
van ver.

Zijn jullie gereed om onze wijze te eren? 

VRIJDAG 13/01 ON(S?)GELUKSPEL 
Grote kans op chance! Over zwarte katten, ladders, bedden en klavertjes 
vier. 

ZATERDAG 4/02 (19-22U) LICHTMIS 
K van katholiek en dus: pannenkoeken! Ooh en aangezien we niet proper 
kunnen eten, wat vuile kleren.

VRIJDAG 24/02 TEA PARTY 
Niets zo fijn als klassieke KSA spelen, thee en taart! Daarom nodigen we 
jullie, jullie ouders en al jullie vrienden uit om de vriendschap te vieren. 
Wij zorgen voor de sfeer, spellen en thee, zorgen jullie voor vrienden, 
ouders en taart? (Cake lusten wij ook ;p )
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ZATERDAG 11/03 (19-22U) PASTDA? 
Neeuh dat past niet!

VRIJDAG 24/03 KLEI(N) ATELJEE 
Foel je ook beetje baby? Spelen met ‘lei is leuk!

ZATERDAG 1/04 1 APRIL 

Ha, joke!

Tim, Pauline, Ayla, Ben & Sara
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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 2/1 NIEUWSJAAR RECEPTIE
Een nieuw jaar, een nieuw begin. Haal je mooiste kleren boven voor 
onze super chique, decadente receptie aangevuld met bubbels en 
versnaperingen.

ZATERDAG 4/1 RETRO APRÈS SKI
Zoals iedereen weet viel in Botrange in 1963 een sneeuwlaag van 
een dikke 84cm. Om deze historische gebeurtenis te eren en even de 
opwarming van de aarde willen vergeten, gaan we feesten like it’s the 
winter of ‘63. WOOHOO

VRIJDAG 24/2 VRIENDJESDAG
Heb jij van die super coole vrienden die ons nog niet vergezellen op 
activiteiten? Neem ze dan zeker mee naar onze vriendjesdag en toon 
ze hoe leuk hun weekend kan zijn. Tegenover het saaie, doelloze, grijze 
bestaan dat ze nu lijden.
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ZATERDAG 4/3 APOCALYPSE
Het is weer zo ver... Hét feestje van Lokeren en ver daarbuiten. Be there 
or be square!

ZATERDAG 11/3 SKIËN 
Ej panlatn, kruipt op ulder latn, want wij gaan spatn, naar Terneuzn. 
Woop Woop!! Trek die dikke winterjas maar aan, wij gaan skiën!!

ZATERDAG 25/3 PAASHAAS
Dit jaar zijn we da stom konijn voor, en pakken we die eieren al voor de 
kleine kindjes ermee weg zijn. Knim easter rulez. Happy Pesachen!

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




