Beste KSA’ers, ouders en sympathisanten

Nu dat de laatste feestdagen gepasseerd zijn in de maand januari kunnen we
stilletjes aan echt wel beginnen uitkijken naar de weekends die eraan komen,
vooral de leeuwkes en de joro’s! Zij moeten nog maar een dikke maand wachten
en ze zijn al weg!
Zoals altijd vindt u in dit kazakske de maandplanningen, spelletjes, tekstjes over
de activiteiten enz. Zeker de moeite waard om allemaal is te lezen en te
bekijken!
Achteraan vindt u ook nog eens de brief van het eetfestijn. Mochten er nog
geïnteresseerden zijn onder jullie, inschrijven is dus nog altijd mogelijk!

Alvast veel leesplezier
De leiding

Jaja lieve PieKrietjes zoals jullie ondertussen wel weten is
het weer zaterdag!! Ook deze week hebben jullie leiding
weer een activiteit voorbereid. Het is een ware KSAklassieker die iedereen wel eens moet hebben gedaan.
Vandaag gaan we eens een appel en ei-tocht doen, dus
neem maar een eitje een een appeltje mee! We spreken
om 14u af aan ons lokaal en om 16:30 mogen jullie ouders
jullie weer komen halen aan ons lokaal

Voor een keertje doen we eens gek, dat mag want
anders zou het leven maar saai zijn.
Vandaag gaan we eens iets doen met geld!
Jullie supercoole leiding heeft een super tof KSA
kindercasino gemaakt!!
Maar we hebben nog wel een beetje hulp nodig.
Vergeet dus zeker niet om een
gezelschapsspelletje mee te brengen.
Jullie zijn allemaal welkom vanaf 18:30 aan ons casinolokaal. Om 20:30 mogen jullie, hopelijk
met veel geld, weer huiswaarts keren!

Zoals jullie slimme PieKrietjes al wel weten is het
op 14 februari Valentijnsdag! En dat betekent dat
we naar jaarlijkse gewoonte ons Valentijnsspel
gaan spelen. Dus vraag maar aan je vriendje of
vriendinnetje of ze mee willen komen spelen. Kom
maar allemaal om 14u naar ons lokaal! Nadat we
een supertoffe namiddag achter de rug hebben
mogen jullie mama’s en papa’s jullie weer komen
halen aan ons lokaal omstreeks 16:30.

Vandaag gaan we eens iets doen wat we dit jaar nog niet
hebben gedaan. Vandaag gaan we eens een
laddercompetitie houden. Ben je benieuwd wat dit inhoudt,
kom dan zeker om 14u naar ons lokaal. Als jullie goed
hebben geklommen dan mogen jullie weer naar huis gaan
om 16:30.

Groetjes van jullie leiding!
Gert-Jan, Ruben, Kirsten, Dries en Bo!

E

r was eens een groep PieKrie’tjes die in december en januari een
heleboel leuke activiteiten hadden gedaan. Deze PieKrie’s hadden
natuurlijk ook mama’s en papa’s en broers en zussen die wel eens graag
wilden weten wat de PieKrie’s dan wel allemaal gedaan hadden in de
voorbije maanden. Er was een mama die vroeg: “wat hebben jullie op 2 december
gedaan?” Jan-Michiel vertelde toen voluit over hoe Sinterklaas die dag was
langsgekomen. Alle kindjes moesten toen helpen om de Sint te zoeken.
Uiteindelijk hebben we hem gevonden op het dak van de Korridor! Daarna zijn we
naar binnen gegaan waar enkelen van jullie door Sinterklaas en zijn Zwarte
Pieten op de rooster werden gelegd. Zo moest Jelle bijvoorbeeld een mopje
vertellen waarmee heel de Korridor plat van het lachen mee lag. Op het einde van
de activiteit hebben jullie nog een cadeautje gekregen en mochten jullie voldaan
naar huis.

“Maar wat hebben jullie dan op 9 december gedaan?”, vroeg een papa. Roos legde
dan uit hoe er een kok was verschenen aan het lokaal die al zijn ingrediënten kwijt
was geraakt. Nu kon hij niets meer koken! Hij vroeg dan maar aan de PieKrie’s
of zij hem wilden helpen zijn ingrediënten te zoeken. Heldhaftig als ze zijn, zeiden
de PieKrie’s natuurlijk direct ja en even later hadden ze alle ingrediënten van de
kok teruggevonden. Als beloning hiervoor ging de kok een lekker maal voor de
PieKrie’s koken, en ze mochten hem zelfs helpen met het eten klaar te maken. Als
hoofdgerecht hebben we toen heerlijke balletjes met kriekjes gegeten en als dessert
waren er nog fruitsatés met gesmolten chocolade, hmmm!
Een van de broers van onze PieKrie’s werd een beetje jaloers op al dat eten en
vroeg wat ze dan op 16 december hadden gedaan. Toch wel een beetje trots zei de
leiding toen dat ze die dag die PieKrie’s hadden uitgedaagd. Vandaag deden we
een hoop spelletjes waarbij de leden het tegen de leiding moesten opnemen. We
hebben dingen gedaan als touwtrekken, baktrekken, trefbal en nog een hoop meer.
Het was verschrikkelijk spannend, maar uiteindelijk heeft de leiding toch
gewonnen toen ☺. Volgende keer beter PieKrie’s!
Ons verhaal is bijlange na nog niet gedaan, want toen vroeg er een zus wat de
PieKrie op 23 december had gedaan. Marie vertelde toen dat het die dag feest
was, en niet zomaar een feest, maar een heus kerstfeest! Iedereen had een
cadeautje meegenomen voor iemand anders en die hebben we allemaal onder de
kerstboom gelegd. We hebben toen wat spelletjes gespeeld en daarna de cadeautjes
uitgedeeld. Zolang er muziek werd gespeeld, moest je het cadeautje doorgeven en
als de muziek stopte, mocht je het opendoen. Omdat het tenslotte Kerstmis was,
kregen jullie daarna ook nog een glaasje kinderchampagne en dan was het weeral
tijd om naar huis te gaan.
“Amai, dat klinkt allemaal zo leuk,” zei een neefje van een van onze PieKrie’s.
“Wat hebben jullie op 31 december gedaan?” Op die dag waren er maar 8
PieKrie’s maar dat kon de pret niet bederven want toen waren we gaan
Nieuwjaarszingen! Femke legde uit hoe we heel het dorp hadden doorkruist en
onze zoette stemmetjes overal hadden laten klinken. Tegen de middag waren er
wel enkele PieKrie’s moe geworden, maar jullie konden toch allemaal met een zak
vol snoepjes en centjes terug naar huis gaan.
Zo hebben de PieKrie’s de maand december beleefd en ze leefden nog lang en
gelukkig en bleven nog vele jaren elke zaterdag naar de KSA komen.
Einde

Nog een paar leuke foto’s van onze PieKrie’tjes!

En hier is nog een leuke tekening om in te kleuren, neem ze zeker mee naar de
activiteit om aan de leiding te kunnen laten zien hoe mooi jullie kunnen
kleuren!

Maandplanning leeuwkes
3 februari
Vandaag gaan we van 14 tot 17uur zwemmen dus pak je zwemkleren en handdoek
maar mee naar het stadspark. Neem ook nog een centje van 3
euro mee zodat we er zeker van zijn dat iedereen een leuke
namiddag kan beleven. Het afzetten en ophalen zal beide aan de
ingang van het zwembad zijn(Parklaan 58, 2300 Turnhout) zodat
we de tijd die we hebben om te zwemmen zo lang mogelijk kunnen
benutten.

10 februari
Roodbaard was vroeger een beruchte zeerover.
Hij heeft zeer veel buit gemaakt en dit allemaal
verstop in zijn schuilplaats in beerse. Toevallig
hebben wij nu een aanwijzing gekregen die ons
naar de schat zou kunnen leiden. Maar dit gaat
de leiding alleen nooit lukken. Daarom vragen
wij om jullie hulp. Als je ons wil helpen kom dan
om 14u naar het lokaal en dan hebben we
hopelijk als jullie naar huis moeten om 16u30
de schat gevonden.

17 februari

De leiding heeft jullie al veel getest. Bijvoorbeeld met de quiz, of jullie kunnen
koken en wie er beter is de jongens of de meisjes. Maar de leiding heeft er nog
geen genoeg van. Vandaag is het leden tegen leiding. Alle leiding zal aanwezig
zijn van 14u tot 16u 30 omdat wij gewoon een kei goed team zijn maar zijn de
jullie dat ook? Als je weet dat de leeuwkes een goed team zijn en je wil dit
bewijzen tegenover de leiding dan moet je zeker aanwezig zijn op deze activiteit.

24 februari
Om de leeuwkes kas een beetje uit te breiden gaan we
snoepzakken verkopen. Hiervoor hebben we zoveel
mogelijk leeuwkes nodig zodat we veel huizen kunnen
doen. Als je hierbij wil helpen kan je om 14u naar het
lokaal komen om dan om 16u30 hopelijk veel
snoepzakken verkocht te hebben.

Hopelijk word deze maand even leuk als alle vorige
groetjes van jullie aller liefste leiding.

Hier is nog een tekening om in te kleuren, zeker meenemen ingekleurd naar de
schattentocht!

3 februari: Après exam!
Jaja het is eindelijk zover, de leiding heeft gedaan met
de examens! Na lange tijd te moeten zwoegen voor
de examens kunnen we er nog is goed tegen aan
gaan. Ben je benieuwd wat de leiding voor jullie in
petto heeft? Kom dan zeker om 14u naar het lokaal!
Om 16u30 mogen jullie terug huiswaarts keren.

9 februari: Casino
Wie is de beste gokker van de joro’s? Wie kan het beste
bluffen? Wie is het slimst om het meeste geld binnen te
halen en zo de winnaar van de avond te zijn? Laat je
gok skills komen door om 18u30 naar het lokaal te
komen. Om 20u30 is onze casino-avond gedaan en
mogen jullie terug naar huis gaan.

17 februari: Valentijnsspel
De leiding vraagt zich wel is af of er koppeltjes in de joro’s
zitten of dat er iemand verliefd is maar het niet goed durft
zeggen... Kom vandaag om 14u naar het lokaal en
misschien ga je om 16u30 wel dolverliefd naar huis!

24 februari: 1 tegen allen
Kunnen jullie een aantal opdrachten volbrengen binnen het 2,5 uur en zo de
leiding verslagen? Kom met zoveel mogelijk joro’s naar de activiteit om te laten
zien dat jullie echte kanjers van joro’s zijn! We spreken af om 14u aan het
lokaal en om 16u30 zullen we weten of jullie gewonnen zijn en mogen jullie
naar huis gaan.

Groetjes van jullie allerliefste leiding!
Charissa, Pommelien, Lukas en Seppe

Wat hebben onze Joro’s in december allemaal uitgestoken?
2 december: Sinterklaas
Ook dit jaar was de sint van de partij bij KSA Beerse. Maar de grote vraag die
iedereen zich stelt is, zijn dit jaar alle KSA’ ers wel braaf geweest? Om daar
achter te komen moesten we onze krachten bundelen. De Joro’s gingen samen
met de Piepers en kriekekes en Leeuwkes op pad om stukken van een ladder te
zoeken. Ja een ladder, je hoort het goed. Want ons goedheilig man zat vast op
het dak. Al een geluk dat de KSA’ ers snel de ladder in elkaar konden zetten,
zodat de sint veilig en wel van het dak af kon geraken. Als beloning voor het
harde werk deelde de sint heel wat lekkernijen uit. En of het gesmaakt heeft!!
En ja ook in 2017 waren alle KSA’ ers braaf gewest. Of ze allemaal even braaf
zijn daar zullen we ons niet over uitspreken. Maar een beetje kattekwaad af en
toe kan geen kwaad he!
9 december het grote kaarsenspel:
Omdat de leiding eens wou testen of onze Joro’s wel op een veilige manier om
kunnen gaan met vuur stond vandaag het grote kaarsenspel op het
programma. Hierbij was het de bedoeling om verdeeld in teams, zo veel
mogelijk kaarsjes te verzamelen. Hiermee konden ze op het einde van het spel
dan een mooie figuur maken, die ze vervolgens mochten aansteken. En omdat
het al wat donkerder is in de maand december leverde dit mooie plaatjes op!
En we weten het zeker vuur is geen probleem voor onze Joro’s.
23 december: Kerstdiner
Omdat de feestdagen voor de deur stonden vond de leiding het een goed idee
om eens gezellig te dineren. Dit was voor onze Joro’s net een tikkeltje anders
dan ze gewend waren. Want meestal geven we een Kerstfeestje dat plaatsvind
in de avond, maar dit jaar was het een activiteit voor vroege vogels. We
bereiden samen het eten klaar met als resultaat: super lekkere soep, en een
overheerlijk hoofdgerecht op KSA wijze. En smullen dat ze deden. ( al vond niet
iedereen het even lekker, maar dat kan gebeuren😉 ) Ondertussen deelden
we ook pakjes uit en op het einde van de activiteit kon iedereen met een goed
gevulde maag, een cadeautje en dessertje op zak weer huiswaarts keren. De
leiding vond het alvast een geslaagde activiteit!

Spelletjes
Aardappel
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Oud leiding
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Beste van het KSA jaar
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Sinds dit jaar
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Nog een weetje over leidster pommelien!

Zalm

Kleurplaat

Lekker tussendoortje
Valentijnskoekjes:

Ingrediënten

Porties: 12
•
•
•
•
•

250g boter, zacht
320 gr bloem, gezeefd
125 gr poedersuiker, gezeefd
1 eetlepel melk
1 theelepel vanille-extract
Bereidingswijze
Voorbereiding: 30min › Bereiding: 12min › Klaar in:42min
1. De oven voorverwarmen op 170°C/gasstand 3.
2. Boter in een mixer luchtig opkloppen. Overige ingrediënten toevoegen.
3. Tot een zijdeachtig deeg kneden. Het deeg halveren en per helft tot een
dikte van 6 mm uitrollen. Gebruik hierbij zo weinig mogelijk bloem.
4. De koekjes uitsnijden met bijvoorbeeld een hartvormige koeksteker en 12
minuten op een licht ingevette bakplaat bakken. Na bakken zijn de
koekjes bijna wit.
Glazuur
Je kunt dit recept gebruiken om de koekjes een glazuurlaagje te geven.

Tot in de maand februari allerliefste jorooooo’s!!
Pommelien, Charissa, Lukas en Seppe

Heey knim, weeral de tweede maand van het nieuwe jaar en bij een nieuwe maand hoort
een nieuwe maandplanning. Kijk goed naar de uren en wat je moet meepakken, want dat is
deze maand wat verschillend.

3 februari:
We gaan de mensen nog eens voor de gek houden met een actie- reactie tocht. Daarom
doen we geen uniform aan en komen we om 14.00 met de fiets naar het lokaal. Om 16.30 is
de activiteit zoals gewoonlijk weer gedaan en kunnen jullie weer huiswaarts keren.

10 februari:
Vandaag willen we jullie kookkunsten eens ontdekken en in wie een echte Jeroen Meeus
schuilt. Daarom gaan we eens lekker koken in ons lokaal. We spreken om 10.30 af met een
kookschort en dan hopen we dat jullie met een volle maag en na den afwas om 13.00 terug
naar huis kunnen keren.

17 februari:
Op 14 februari is de man van de liefde gepasseerd. Jaja het was Mr. Valentijn. Daarom gaan
wij een after Valentijn spel spelen. Kom in een verliefde bui naar de KSA en laat u van
charmantste kant zien. Uw liefje mag je om 14.00 ook meenemen naar het lokaal en om
16.30 hopen wij dat jullie jullie eeuwige liefde hebben gevonden.

24 februari:
Vandaag gaan we is zwemmen in het stedelijk zwembad van geel. Laat zeker
iets weten aan de leiding zodat ze weten hoeveel auto’s ze moeten voorzien.
Vertrek 13.00 lokaal

aankomst 16.30 lokaal

Wat hebben we daar allemaal voor nodig:
• Een zwembroek of bikini of badpak
• 3 euro
• En optijd laten weten of je meegaat via onderstaand briefje (op de
laatste activiteit) of via mail (voor vrijdag 23 februari op
wouthaest@outlook.com)

Bij deze bevestig ik(………………………………………………………………) dat ik op zaterdag
24 februari mee ga zwemme in geel

……………………………………………………………………………………………………………………….....

Dan had de leiding graag nog iets meegedeeld:

We zouden graag een knimkas hebben, maar we willen niks standaard doen
zoals snoepjesverkoop of ergens klusjes gaan doen. Wij willen is ne keer oud
ijzer verzamelen.
Dus heb je thuis een paar verroeste nagels, een paar oude potten en pannen,
een paar leeggedronken blikjes tot een oud wasmachine. Zet het aan de kant
en dan kunnen we dat normaal gezien eind maart komen ophalen.
Kan je niet wachten tot eind maart dan kan je het eventueel meenemen naar
de activiteit en dan zetten wij het aan de kant tot we het gaan wegbrengen.

Dus vraag aan iedereen die je kent of hij iets heeft liggen en des te meer toffe
dingen kunnen wij doen op kamp.

Dus verzamelen, verzamelen, verzamelen………

Groete van de tofste leiding
Saar, Jordy, Jeroen, Wout

Het infoblad
• Leden worden verwacht een volledig uniform te dragen
namelijk:
een sjaaltje + een T-shirt/trui.
Belangrijke data:
Weekends
- Piekrie: 20-22 april
- Leeuwkes: 16-18 maart
- Joro: 9-11 maart
- Knimmers: 27-29 april
- Sjo: 18-21 mei
Kamp
- Piekrie kamp: 4-7 juli
- Groot kamp: 18-28 juli
Eetfestijn: zondag 4 maart
Sjo fuif: 14 april
Leefweek Sjo: 23-28 april
Ledenuistap 31 maart
• Kijk zeker na of je het lidgeld van je dochter of zoon betaald
hebt. Zolang dit niet gebeurd is, zijn ze niet officieel
ingeschreven.

• De meeste activiteiten gaan door van 14u tot 16u30 aan het
lokaal van de KSA. Maar lees zeker altijd goed de
maandplanning want er worden ook wel eens speciale
activiteiten gepland.

• Met vragen kan je altijd bij onze hoofdleidster Kato terecht. Dat
kan met een babbel aan het lokaal of natuurlijk via een mailtje:
Hoofdleiding @KSABeerse.be

Hier is Maud van de leeuwkes nog met een gekke
snuit,

En het kazakske van februari is weeral uit!

