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NIEUWS
Dag KSA’ers, ouders en sympathisanten,
Hierbij het laatste boekje van dit werkjaar. Naar aanleiding van de
oudervergadering zullen er vanaf heden enkele zaken veranderen. Jullie
gaven aan dat het begin en einde van een activiteit vaak nogal chaotisch
verloopt en daar kunnen wij jullie zeker in volgen. Vandaar volgende
wijzigingen:
- Vanaf nu is het niet meer nodig om telkens €0,50 mee te brengen naar de
activiteit. Dit zal vanaf volgend werkjaar met het inschrijvingsgeld verrekend
worden. We rekenen €5 per trimester. €15 op jaarbasis dus. Voor dit trimester
zullen we op de eerste activiteit onze penningsmeester Robbe aan een tafel
zetten met een lijst, dan kan iedereen zijn €5 voor dit trimester afgeven.
- Hierdoor valt ook vooraf inschrijving weg. De aanwezigheden zullen tijdens
de activiteit zelf opgenomen worden. Je zal dus niet meer moeten
aanschuiven voor de activiteit.
- De leden komen tegenwoordig toe op de activiteit tussen 13u45 en 14u30.
Aangezien wij wachtten op de laatkomers, werd een spel van 3h een spel
van 2h30. Om op tijd komen te stimuleren, zullen wij vanaf nu elke activiteit
starten met een formatie om 14u10. Wie hierbij niet aanwezig is, zal het eerste
halfuur van de activiteit niet mogen meedoen. WEES DUS OP TIJD!
(Wanneer de activiteit op een ander uur doorgaat, begint de formatie ook
10 minuten na het aanvangsuur)
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- Om voor de kinderen ook duidelijk te maken wanneer de activiteit gedaan
is en ze dus naar hun ouders mogen gaan, zal er ook op het einde van de
activiteit afgesloten worden met een formatie om 16u55. (Wanneer de
activiteit op een ander uur doorgaat, begint de formatie ook 5 minuten voor
het einduur)
- Verder zouden wij er ook op willen hameren dat het dragen van een
uniform (sjaaltje/hemd) verplicht is op alle activiteiten.
Voor de ouders van de nieuwe leden die nog niet weten hoe zo’n formatie in
zijn werk gaat, jullie zijn uiteraard steeds welkom om eens mee te volgen.

Hopelijk kunnen jullie zich wat vinden in deze nieuwe regels, want goede
afspraken maken goede vrienden! Wij hopen alvast dat het wat
duidelijkheid zal scheppen voor de leden.

Quiz

Op vrijdag 26 april organiseren wij onze jaarlijkse quiz. Heb jij ook zin om
mee te doen? Maak een ploegje van max. 5 personen en stuur dan een
mailtje naar ksa_eksaarde@hotmail.com met daarin jullie groepsnaam. Het
inschrijvingsgeld (€10) betalen jullie de avond zelf. We openen onze deuren
om 19 uur, de eerste vraag wordt gesteld om 20 uur.

Spaaracties

Jullie hebben het misschien al gemerkt, maar ook dit jaar doen wij mee aan
spaar actie’s. Met deze actie’s kunnen we gratis pasta’s en melk krijgen op
kamp. Wat kunnen jullie doen? Knip de barcodes uit al je Soubry
verpakkingen en de gele flapjes van de Joyvalle flessen. Je bezorgt deze ons
op een activiteit in onze doos in het lokaal.
Alvast bedankt!
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DATA
Joepie
16-19 april
Gent-Sint-Pieters naar
Stad X
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Het is al 2 jaar geleden dat onze
Simmers 100km hebben gewandeld
naar Bilzen. Zouden ze ook dit jaar
stad X veilig kunnen bereiken?
Wij wensen hen al vast veel stap
plezier.
Quiz
26 april

Vanavond is iedereen uitgenodigd
voor onze quiz. Je hersens hydrateren
kan met een verrassingsbiertje.
Komen is de boodschap!

Zeveneken

Gewestactiviteit
27 april: sloebers , lekas en joros
28 april: jimmers, simmers en
knimmers
Zeveneken

Een namiddag vol plezier met KSADurmegewest. We spelen met onze
vriendjes van Zeveneken, Lokeren,
Zaffelare en Wachtebeke. Praktische
info volgt later via mail.

19 uur

Gamel
3 tot 5 mei
Damme

Op deze mooie zaterdag gaan we
met al onze groepen samen op stap
om wat centjes voor onze favoriete
jeugdbeweging te verzamelen. Zo
kunnen we op kamp wat leuke extra
dingen doen. Jullie komen toch ook?!

Groot Kamp
11 (15) tot en met 20 juli

Gamel is een avonturenweekend
voor de Jimmers, 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,
en je vervelen doe je zeker niet!

Verkoopactiviteit
18 mei

14 - 17 uur
Verder info volgt via mail
We vliegen het laatste trimester in,
wat betekent dat de zomer eraan
komt en zomer = kamp. Eind mei
krijgen jullie het kampboekje. Hou er
wel rekening mee dat je kind pas mee
mag als hij/zij naar 7 activiteiten is
geweest.

7

SLOEBERS
Dag liefste sloebers, dit is de laatste periode voor kamp! Na
deze activiteiten gaan we op kamp JOEPIE! Hopelijk kunnen
jullie zoveel mogelijk komen naar onze knotsgekke
activiteiten! Vergeet zeker jullie sjaaltje en 50 cent niet!
Zaterdag 13 april – één tegen allen

Één tegen allen en allen tegen één. Vandaag moeten de sloebers als een grote
groep spelen tegen de leiding. Wie zal er winnen?

Zaterdag 20 april – Paasactiviteit

De paashaas is op bezoek geweest bij de KSA! Help jij ons zoeken naar alle
verstopte eieren?

Zaterdag 27 april – Gewestactiviteit

Vandaag gaan we met alle sloebers van het gewest in Zeveneken gaan spelen!
Jullie worden tegen 14u verwacht op het terrein van KSA Zeveneken, vergeet
zeker jullie sjaaltje en €1.

Zaterdag 11 mei – Dorpsspel

Wie Eksaarde uit zijn broekzak kent en overal de weg vindt zal het vandaag
kunnen bewijzen. We spelen het grote dorpspel, doe je stapschoenen maar al
aan!
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Zaterdag 18 mei – Verkoopactiviteit

Om samen super toffe spelletjes op kamp te spelen, houden we vandaag onze
verkoopactiviteit. Haal je beste verkooppraatjes maar al boven!

Vrijdag 31 mei (18-21u) – Sprookjesavond

Bestaan sprookjes echt? Misschien dat prinses Stijn en Kobe jullie kunnen
overtuigen? Of tovenaar Wout met zijn spreuken?.

Vrijdag 14 juni (18-21u) – Filmavond

De leiding is volop aan het studeren, tijd voor wat ontspanning! Hopelijk
houden jullie van Disney films!

Zaterdag 22 juni – Waterspelletjes

De laatste activiteit van dit schooljaar wordt een echte spetter van een
activiteit! Doe zeker kleren aan die nat mogen worden!

Veel liefs
Sara, Stijn, Kobe en Wout
(en ook vele knuffels van de Knimmers Robbe, Freya en Robbe)
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LEKA

Het laatste deel van het jaar is reeds daar. Kom naar ons
lokaaltje met je sjaaltje. Breng 50 cent dan zijn wij content.
Iedere zaterdag van 14 tot 17 geven we je tijdverdrijf.
Zaterdag 13 april – Wie is het?

Niemand weet, niemand weet, dat ik … heet. Komen jullie er achter wie wij
bedoelen?

Zaterdag 20 april – Stille zaterdag
Ssssshhhttt

Zaterdag 27 april – Gewest activiteit @Zeveneken

Vandaag komen we samen met het hele gewest om Zeveneken onveilig te
maken. Vergeet zeker niet 1 euro mee te brengen.

Zaterdag 11 mei – Gummiberenspel

Haribo maakt kinderen blij, horen jullie daar ook bij?

Zaterdag 18 mei - Verkoopactiviteit

Helpen jullie mee om er een fantastisch kamp van te kunnen maken? Zorg er
dan maar voor dat je vandaag goed mensen kan ompraten…
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Vrijdag 31 mei (18-21u) – Sprookjesspel
Er was eens … De rest vullen we vanavond aan.

Vrijdag 14 juni (18-21u) – Gezelschapsspelletjes in real life
Heb jij er altijd al van gedroomd om je favoriete gezelschapsspel in het echt
te spelen? Vandaag kun je jouw droom waarmaken.

Vrijdag 21 juni (18-21u) – Niet links, niet rechts

Heb je twee linker handen of ben je juist een handige Harry? Vandaag zal je
dit niet nodig hebben. Maar zorg dat jullie goeie schoenen aan hebben en een
lange broek dragen.

Zaterdag 29 juni – BBQ

Om een fantastisch Leka jaar af te sluiten, komen we samen op onze reuze
BBQ. Zorg dat jullie allemaal een vleesje naar keuze meenemen.

Vele kusjes, knuffeltjes en likjes xxxx
Viktor, Robbe, Tim, Meike, Ellis,
Ayla en Ben

11

JORO’S

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!

Vrijdag 19 april (18-21u) – Ben jij een echte kunstenaar?

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

Zaterdag 27 april – Het grote gewest!

Vandaag worden jullie in Zeveneken verwacht. Dat wordt dikke ambiance!
Vergeet zeker niet 1 euro mee te brengen. (Meer info volgt)

Zaterdag 11 mei – Het supportersspel

We gaan Lokeren eens onveilig gaan maken, komen jullie mee? Vergeet dan
zeker jullie FIETS niet! Haal jullie beste supporterskilzz naar boven.
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Zaterdag 18 mei – Verkoopactiviteit

We gaan er voor zorgen dat we er een ONVERGETELIJK kamp van kunnen
maken. Dus zeker komen!

Vrijdag 31 mei (18-21u) – Het vergeet, hoe ik moet
terugkeren spel.
Vandaag is het iets met oriënteren, raadsels, blinddoeken en eventueel
kaartlezen. Wat voor spel zou dit zijn?

Zaterdag 8 juni - Ruige spelen

Haal jullie stoerheid maar boven dit is niet voor watjes!

Zaterdag 15 juni – Briel spelletjes

We verlagen ons niveau en gaan Briel spelletjes spelen. Neem zeker een fiets
mee want anders valt er niet veel te spelen!!!

Zaterdag 29 juni – BBQ tijd

Barbeqyou, barbeqme, barbeqeverybody, iedereen heeft lol met die zomer
in z’n bol! Neem ook allemaal één vleesje naar keuze mee.

Tot op de activiteit! XOXOXO
Jens, Hanne, Kenzo, Femke, Sam,
Esper, Arno, Thomas en Aaron
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JIMMERS

Hi Jimmers, het laatste boekje van het ‘o zo zalige’ Jimmer jaar
is er.
Maar niet getreurd, het belooft een afsluiter van
formaat te worden. Zoals steeds tijdig op post, 14u=14u (en geen
minuut later), 50 cent en jullie hemd.
Zaterdag 20 april (19-22u) – Rechtendoortocht
Niet links, niet rechts, rechtendoor?

Zondag 28 april – Gewestactiviteit

Vandaag spelen we met andere kinderen van het gewest samen verschillende
spelletjes op de terreinen van KSA Zeveneken. Neem €1 mee. Meer info volgt.

Vrijdag 3 - Zondag 5 mei – Gamel

Een suppertoffe 3 daagse! Meer info wordt tijdig verzonden via mail.

Zaterdag 10 mei (19-22h) – Vlot bouwen

We bouwen vandaag het vlot waarmee we morgen de andere jeugdbewegingen gaan verslaan op de vlottenrace.

Zaterdag 11 mei(12-17u)- Badkuipenrace

We trekken samen naar Lokeren om alle prijzen vlot binnen te halen! Het
thema is ‘To the rescue’ dus vergeet jullie niet te verkleden als hulpverlener.
Oh ja, nat worden jullie sowieso dus zorg voor zwemgerief en wat extra droge
kledij. We vertrekken om 12u met de fiets aan het statieplein.
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Zaterdag 18 mei (14-17u, lokaal)– Verkoopactiviteit

Vandaag gaan we geld op halen om op kamp iets leuks te kunnen doen.
Iedereen in hemd.

Vrijdag 24 mei – Verrassing!
1 Tipje: breng een paraplu mee…

Vrijdag 31 mei – Openlucht Cinema
Films: Check! Blote hemel: Check! Leden: ???

Zaterdag 8 juni (14-17u)– Waterspelletjes
Duidelijk genoeg niet?

Vrijdag 14 juni – Camouflagespel

Vandaag is de voorlaatste activiteit van het jimmer-jaar. Verkleed jullie
allemaal als echte soldaten want camouflage-kledij is een must!

Zondag 30 juni (17-20u) – BBQ

Om het jaar in stijl af te sluiten, sluiten we af met een heuse BBQ, iedereen
brengt zijn eigen vlees mee en 1 soort groente, wij zorgen voor de sfeer!

Jullie favoriete opperbevelhebbers
Cé, Lars en Pauline
15

SIMMERS

Ohhh, dit zijn alweer de laatste activiteiten van het KSA-jaar…
Daarom gaan we alleen maar leuke dingen doen! Dus neem
maar gauw je hemd, halve euro en dan zien we jullie aan de
Burcht.
Dinsdag 16 tot vrijdag 19 april – Joepie

Met z’n 17 trekken we naar stad X. En weet, opgeven staat niet in het
woordenboek van KSA Eksaarde, we zullen er dus alles aan doen om met z’n
allen X te bereiken. Een brief met de laatste praktische afspraken volgt!

Zondag 28 april (13u30-17u30) – Gewestactiviteit

Tijd om nog eens af te spreken met de vriendjes van het Durmegewest. Deze
activiteit gaat door op de terreinen van KSA Zeveneken. We verzamelen om
13h30 aan de Burcht om samen naar daar te fietsen. Breng dus je fiets en €1
mee.

Vrijdag 3 mei – Voorbereiding badkuipenrace

Volgende week gaan we bootje varen op de Durme, maar daarvoor hebben
we eerst iets drijvend nodig. Hoe meer volk, hoe zotter ons vlot, hoe meer
indruk we maken op de jury! Komen is de boodschap!
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Zaterdag 11 mei – Badkuipenrace

Vandaag laten we ons vlot te water en gaan we alle jeugdbewegingen van
Lokeren en omstreken imponeren. Praktische informatie volgt nog via mail.
Maar laten we alvast duimen voor mooi weer.

Zaterdag 18 mei (14-17u, lokaal) - Verkoopactiviteit

Door al die leuke activiteiten en met kamp in zicht, wordt het tijd om eens
een centje bij te verdienen. We verzamelen om 14 uur aan het lokaal.

Vrijdag 31 mei – Kamping Kitsch

Vanavond laten we de Johnny’s en Marina’s in ons los…. Verkleden is verplicht!
Hoe marginaler, hoe hoger je scores.

Vrijdag 14 juni – Openluchtcinema
Eens lekker chillen tussen de examens door!

Vrijdag 28 juni – Laatste activiteit

Oh, vandaag nemen we afscheid van elkaar. We zien elkaar 13 dagen niet tot
we 10 dagen 24/24 met elkaar opgescheept zitten….

Veel liefs en tot snel!
Stef, Tom 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 12 april – Last barbecue with da bois
Dit wordt 1 groot vuurfeest.

Zaterdag 27 april – Volleyball

Het is vrij duidelijk wat we gaan doen. Maar jullie krijgen toch nog een beetje
meer uitleg op facebook

Vrijdag 3 mei – Vlotje dabei

Vandaag bouwen we een vlot voor de badkuipenrace.

Zaterdag 11 mei – Badkuipenrace

Het wordt een spetterende dag vandaag en we gaan voor alle prijzen.

Zaterdag 18 mei (14-17u) – Verkoopactiviteit
We gaan Eksaarde door kruisen en geld in de kas brengen.

Zaterdag 8 juni – Ultimate verstoppertje int groot
We spreken om 13 uur af in de burcht..

Jullie knappe leiders
<3<3<3<3 Mike Seppe <3<3<3<3
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SPELLETJE
Zoek de 10 verschillen en kleur de tekening.
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