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INFO
Welkom in de KSAlmanak!

Voor diegenen die het woordmopje niet meteen doorhadden, geen nood! De
betekenis van het woord dat wij deden samensmelten met KSA vinden jullie
hieronder in het cursief:

al·ma·nak (de; m; meervoud: almanakken): 1 jaarboekje
Onze almanak verschijnt echter niet om het jaar maar ongeveer om de drie
maanden. Dat wil zeggen dat jullie binnen een werkjaar 3 exemplaren zullen
ontvangen: eentje in september, het volgende in januari en het laatste in
april.
Als u zoekt naar GSM-nummers, e-mailadressen of weblinks, zit u helaas in
het verkeerde boekje te kijken. Daarvoor verwijzen wij u door naar de
Wegwijs.
Op de startdag (zaterdag 8 september) hebben jullie normaal beide boekjes
ontvangen op papier. Indien dat niet het geval zou zijn, kunnen jullie nog
steeds een exemplaar vragen aan de leiding op de eerstvolgende activiteit.
Zolang de voorraad strekt, natuurlijk.
Voor de vergeetkousen en sloddervossen onder ons, voorzien wij ook altijd
een digitale versie die we via e-mail eenmalig verspreiden. En wie echt heel
dringend op zoek is naar die ene GSM-nummer of datum kan gewoon naar
onze website surfen en met een klik op de knop een nieuwe versie
downloaden of weergeven.
Inschrijven kan nog tot en met 1 oktober. Hoe moet dat dan? Heel simpel!
Wij hebben op onze website (www.ksaeksaarde.be) een aparte afdeling
voor alle inschrijvingen. Vul snel even de gevraagde gegevens in en wij
voegen u meteen toe aan ons bestand.

4

OPGELET! Om technische redenen moeten wij voor elk ingeschreven kind
een verschillend e-mailadres registreren. U kan bijvoorbeeld al beginnen als
ouders elk uw eigen e-mailadres opgeven. Als dat niet mogelijk zou zijn, zal
u helaas een nieuw moeten aanmaken. Onze excuses voor dit ongemak!
Na overschrijving van €30 inschrijvingsgeld op BE 69 0682 0919 5378, bent u
pas definitief ingeschreven. Wie niet ingeschreven is, is niet verzekerd en
wordt ook niet toegevoegd aan onze mailinglijst.
Wat staat er nu nog in dit boekje? Enkele nieuwtjes, algemene data en de
kalender per groep.
Voor en na activiteiten kunnen jullie steeds terecht in en aan ons lokaal bij
de aanwezige leiding. U kan bij hen terecht voor aankoop van een KSAuniform (zie verder), binnenbrengen van inktpatronen en natuurlijk ook
voor antwoorden op al uw vragen! Heb dus geen schrik en stap naar ons toe
bij een vraag, opmerking of welke vorm ook van feedback.
Wij proberen om drie activiteiten te geven op vier weken tijd. Die zijn op
zaterdag van 14u tot 17u of op vrijdag van 19u tot 22u. De leiding heeft nog
andere verplichtingen buiten de KSA dus er kan soms wat afgeweken
worden, maar dat zal duidelijk in de kalender staan. De locatie blijft ook
bijna altijd dezelfde.
Sloebers, Leka’s en Joro’s spelen in en aan het lokaal in de Muylaertstraat
(nummer 21 om precies te zijn). Jimmers en Simmers komen dan weer telkens
naar de Burcht aan het voetbalplein. Voor slechts een halve euro per
activiteit krijgen jullie een koek en een drankje van ons. Wij vragen ook om
steeds het juiste uniform aan te doen op activiteiten.
Wat houdt dat in? De lagereschoolgangers dragen steeds een oranje sjaaltje
(€3) rond de nek. Eens in het middelbaar mag (lees: moet) je een
donkerblauw hemd (€25) dragen. Deze basiskledij kan je het hele jaar door
kopen. Voor andere gadgets en opnaaibadges moet u nog even wachten tot
op Vuurkorvenavond.
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NIEUWS
Dag KSA’ers, ouders en sympathisanten,
Eerst en vooral wensen wij, de
leiding, jullie allemaal een
gelukkig nieuwjaar toe. Laten
we van 2018 een onvergetelijk
jaar maken met veel vreugde en
plezier! Een jaar waarin er veel
gelachen mag worden en waarin
we klaar staan voor elkaar.

Inschrijvingen

Mogen we er jullie nog even op attent maken dat inschrijven echt
een must is. Ben je er niet zeker van dat je kind juist is
ingeschreven? Vraag het ons dan gerust. Het is belangrijk dat je
zowel €30 overschrijft op onze rekening, als de gegevens van je
kind invult op onze website. Heb je dit niet gedaan, dan is je kind
niet verzekerd en zal je geen mails ontvangen van ons!

Music for Life

Met trots in het hart mogen wij meedelen dat we ook dit jaar ons
best hebben gedaan om een goed doel te steunen. Met de halve
euro’s van op de activiteiten en de jenever die we verkocht
hebben op Vuurkorvenavond hebben we een bedrag van 483,81
euro verzameld voor Don’t hide inside. Dit is een vzw die jongeren
begeleidt met psychische problemen.
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DATA
Klein kamp
1-3 maart
Nieuwkerken-Waas

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 dit jaar.

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
22 februari

20 - 24 uur
In de fuifzaal van Lokeren

Apocalypse
23 februari
In de fuifzaal van Lokeren

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

Groot Kamp
11 / (15) tot en met 20 juli
Op een geheime locatie

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.
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SLOEBERS

Dag Sloebers! Nu Nieuwjaar gepasseerd is en jullie geen grote
toetsen meer moeten maken, is het tijd voor echte fun! Kom
daarom op onderstaande data om 14u naar ons KSA-lokaal, en
speel met ons mee! Vergeet zeker geen 50 cent en je sjaaltje
mee te brengen.
Zaterdag 12 januari– Knutselen

Steek je linkerhanden maar in je zakken en haal je rechterhanden maar
boven, want vandaag gaan we knutselen!

Zaterdag 26 januari – Mini-Highlandgames

Haal je innerlijke Schot naar boven, want vandaag nemen jullie het op tegen
de MacLeiding-clan!

Zaterdag 2 februari – Lichtmis

Vandaag vieren wij lichtmis, en misschien hoort daar wel een pannenkoek bij…

Zaterdag 9 februari– De Slimste Sloeber Ter Wereld

Wie is de slimste mens ter wereld? Wie weet dat het hoogstwaarschijnlijk geen
leider is, maar ook dat het hoogstwaarschijnlijk wel een sloeber is? 1 ding is
zeker, we ontdekken het vandaag.
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Vrijdag 1 maart t.e.m. zondag 3 maart – Klein kamp

Wij kijken er alvast naar uit. Tot dan! Meer info in het klein kamp-boekje!

Zaterdag 9 maart- SARA IS JARIG!!!

Zet vandaag je feesthoedje maar op want leidster Sara is jarig, JOEPIEEEE!!
Maar hou je hoedje goed bij want het zou wel eens kunnen dat er binnenkort
nog een leider jarig is...

Zaterdag 23 maart – STIJN IS OOK JARIG!!!

Weet je nog dat hoedje van de vorige keer? Haal het maar weer boven, want
deze keer is leider Stijn jarig. Omdat Stijn niet zo van feestjes houdt maar wel
van spelletjes mag hij vandaag het spel kiezen.

We hopen je zo veel mogelijk te zien, heeeeeeeeeeel veel liefs van
jullie leiding
Kobe, Sara, Stijn, Wout,
Robbe, Freya en Robbe
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LEKA’S

Hey Leka’s, kom naar ons lokaaltje met je sjaaltje. Kom met 50
cent, dan zijn wij content. Iedere zaterdag van 14 tot 17 geven
we je tijdverdrijf.
Vrijdag 11 januari (18-21u) – Filmavond

Neem een kussen en een deken mee want we gaan het gezellig maken.

Vrijdag 18 januari (18-21u) – Pyjamafeestje
Kom in je pyjama en neem zeker je slaapzak mee.

Zaterdag 2 februari – Pannenkoekenbak

Vandaag halen we onze beste kookkunsten boven en proeven mag natuurlijk
ook.

Zondag 10 februari (9-12u) – Omgekeerde dag

Altijd als eens het andere geslacht willen zijn? Vandaag proberen we het uit,
zelfs onze activiteit zal omgekeerd zijn. Dus ben jij een jongen kom dan als
meisje en omgekeerd.
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Zaterdag 16 februari – Late Valentijnsdag
Wij gaan je helpen bij de zoektocht naar jouw geliefde.

Zaterdag 9 maart – Dropping

De originele dropping in een nieuw jasje. Zorg dat je de weg niet kwijtgeraakt.

Zaterdag 23 maart – Was het nu een klok of een haas?
Iemand heeft de paaseieren gestolen. Helpen jullie ons zoeken?

Zaterdag 30 maart – Spelen in de tuin
Vandaag trekken we naar Puyenbroeck. We verzamelen op parking 1 (dus
niet aan het zwembad).

Veel kusjes, knuffeltjes en likjes xxxx
Viktor, Robbe, Tim, Meike en Ellis
Ben, Bailley en Ayla
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JORO

Jullie zijn steeds welkom van 14-17 uur (tenzij anders vermeld)
Onmisbaar: jullie sjaaltje en 50 cent
Regenjassen en aangepaste kledij, zo maken jullie jullie ouders
blij
Ongelooflijk veel zin hebben wij!
Zaterdag 12 Januari (18-21u) – KSA KINEPOLIS

We gaan NIET naar de Kinepolis!! We brengen het witte doek naar
Muylaerstraat 21. Hoe zot is dat?! Jullie komen toch ook?
Tip voor gezelligheid: Neem jullie kussen en deken mee.

Zaterdag 26 januari – Fortnite in real life

Jullie kennen waarschijnlijk wel allemaal de game van op het onlineplatform?
Maar hebben jullie dit spel ooit al eens in levende lijve meegemaakt? Nee?
Dan is dit jullie kans!

Zaterdag 2 februari – Pyjamafeest op de schaatsbaan!
Vandaag zal de dag gladjes verlopen! Daarom zijn handschoenen heel
belangrijk of uw vingers zullen in de avond wat korter
(Meer info volgt via mail) P.S. Vergeet zeker jullie pyjama ook niet!
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zijn.

Zaterdag 9 Februari – Casino

Roulette, gokspelen en andere gevaarlijke kaartgames: Welkom in de
duurste, chiqueste, graafste casino van heel Gezôarde. Wie wint vandaag het
grote geld? Laat ze maar rollen!! Een smoking aan = meer startcentjes ☺

Zaterdag 16 Februari – Guinness world record

Meeste slakken op het gezicht, man die het vaakst door de bliksem is
getroffen, langste teennagels, grootste verzameling tuinkabouters, sterkste
tong, enz… Je kan ze zo gek niet bedenken! BREAK THE RECORD!

1,2 en 3 Maart - Klein kamp

Wat is er leuker dan 1 dag KSA? 3 dagen natuurlijk! Wij kijken er alvast naar
uit. Tot dan! Meer info volgt… spannend!

Zaterdag 23 Maart – Make the KSA great again

Vandaag draaien we de rollen volledig om. Kinderen baas! Breng al jullie
creativiteit en enthousiasme mee en laat ons verrassen!

Zaterdag 30 Maart – Make the KSA great again (part 2)
Speel dit spel alsof het van jezelf is. HINT HINT HINT

Tot op de activiteit!
XOXO
Jeukende Jens, Herboren Hanne, Klantvriendelijke Kenzo,
Fijngehakte Femke en Spoorloze Sam
De Knimmers: Arno, Thomas en Esper
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JIMMERS
Gegroet Jimmerss
Wij verwachten jullie op vrijdag in de burcht om 19u -tenzij
anders vermeld-, met jullie hemd en 50 cent voor een drankje.
Op zondag mogen jullie al om 14u komen, yessss!

Zaterdag 19 januari (19 tot 22u)— Swingpaleis

Smeer jullie kelen maar goed, want we gaan zingggeeeeennn!

Vrijdag 25 januari - Pisquiz

De naam spreekt voor zich zelf, quizzen om te pissen.

Zondag 3 februari (14 tot 17u) – Kruiswoordraadselspel
Haal dat woordenboek maar al boven, ze kan van pas komen!

Zondag 10 februari (14 tot 17u) – Valentijnspel

Nog op zoek naar een vriendje of vriendinnetje voor Valentijn? Geen probleem,
daar zorgen we deze middag voor!
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Zondag 17 februari (14 tot 17u) – Casino

Trek je mooiste pak maar aan want wij gaan geld verdienen!

Vrijdag 22 februari – Tienerfuif

Joooeehooeee!!! Dansendansendansen! En dat in de fuif zaal van Lokeren!

Zondag 10 maart (14 tot 17u) - Vadsigen dag

Stinken stinken stinken want het is vadsigen dag! Kleed jullie erop want het
kan goed vuil worden.

Zaterdag 23 maart (19 tot 22u) - Verrassing!

Rarara wat zouden we doen op een zaterdagavond? Voor ons een weet voor
jou een raadsel.

Zondag 31 maart (14 tot 17u) - Cé-spel

Kom maar op met die camouflage kledij, want we spelen het Cémisschienheelwaarschijnlijk-bosspel!

Jullie favoriete opperbevelhebbers
Cé, Lars en Pauline
xxx
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SIMMERS
Wanneer en waar spreken we af?
Vrijdagavond van 19-22 uur aan de Burcht
Wat breng je mee?
Uw hemd en 50 cent
Vrijdag 18 januari – Filmavond

Aangezien de leiding examens heeft, houden we het vanavond rustig en
lekker knus. Breng je fleece dekentje mee!

Vrijdag 25 januari – Balspelen by night

Nu de feestdagen achter de rug zijn, is het tijd voor wat beweging. En de
kerstverlichting komt nog van pas om de bal terug te vinden…

Vrijdag 1 februari – Gezoarde in’t donker

Deze avond spelen we een dorpsspel, hopelijk weten jullie de Wissenstraat,
Moervaartveer en ’t Keerken zijn…

Vrijdag 8 februari – Valentijn

Nog 6 nachten tot Valentijn, hier moeten we ons op voorbereiden…
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Vrijdag 8 maart - Verrassing

De leiding heeft de voorbije vrijdagen Tienerfuif, klein kamp en een gewestactiviteit voor de leiding gehad, maar jullie worden beloond voor het geduld.
Vandaag staat er een verrassing op de planning! Wat en waar laten we later
nog weten via mail en Facebook, maar aan de mama’s en papa’s: we zullen
een paar ouders nodigen hebben die willen rijden…

Vrijdag 22 maart – Escaperoom

Laat eens zien hoe goed jullie zijn in codes kraken en ontsnappen!

Vrijdag 29 maart – Rechtendoortocht

En nu voor echt! Links?! Wat is da? Rechts?! Wat is da? Vanavond gaan we
alleen maar rechtendoor! Goeie schoenen zijn een must!

Dinsdag 16 tot vrijdag 19 april – Joepie

Nog niet voor dit semester, maar hou deze dagen maar alvast vrij in jullie
agenda! Jullie krijgen nog meer uitleg hieromtrent.

XOXO
Jullie favoriete en allerleukste leiding
Tom, Stef en Lisa
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KNIMMERS

Jullie laatste en zaligste jaar gaat van start dit jaar! Vrijdag zal
het altijd activiteit zijn om 19u in de burcht! Zaterdag vanaf 14
uur in de burcht. Jullie hebben altijd jullie HEMD! bij en 50 cent,
anders 30 push-ups in de burcht.

Vrijdag 18 januari – Koken with da bois

Niets beter dan samen eten! Vergeet UW GAMEL niet!

Zaterdag 26 januari – Harry potah throwback with da
bois
Dit zou wel eens bijzonder kunnen zijn. Komen dus!

Vrijdag 1 februari – adventure time with da bois
Time for some adventure.
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Vrijdag 22 februari – Tienerfuif
Zaterdag 23 februari – Apocalypse
1 t.e.m. 3 maart– Klein kamp with the kids
Meer info komt op Facebook

Vrijdag 12 april – rechtendoortocht with you guys
Een klassiekertje om af te sluiten

Jullie knappe leiders
<3<3<3<3 ekim eppes <3<3<3<3
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SPELLETJES
Woordzoeker

Sudoku’s

Een echte brainbreker

Kleuren

Doolhof
Je start bij de groene stip en probeert tot bij de rode stip
te geraken.

