Beste leden, ouders en sympathisanten
Het nieuwe jaar staat voor de deur! De leiding kan niet wachten om terug fantastische
activiteiten te voorzien en jullie zaterdagnamiddag te vullen.
Dit jaar is niet zomaar een jaar. KSA bestaat namelijk 75 jaar! Om dit te vieren zullen er
doorheen het jaar enkele extra activiteiten worden georganiseerd. We beginnen met onze
barbecue tijdens ons kermisweekend. Je kan je hiervoor nog inschrijven tot en met 14
september. In het kazakske vind je een brief met meer informatie. Het wordt zeker en vast
een gezellige namiddag.
Na ons super plezant groot kamp zijn er ook heel veel spulletjes die nog zijn achter gebleven.
Heb jij nog niets alles terug? Neem dan zeker is een kijkje aan onze tafel met verloren
voorwerpen in het lokaal.
Op 6 oktober zal onze eerste uniformverkoop plaatsvinden. Leden worden verwacht om elke
activiteit een volledig uniform te dragen (Trui of T-shirt en een sjaaltje). Heb je nog niet
alles? Kom dan zeker na de activiteit naar ons lokaal om een uniform te kopen.
Trui: 20 euro
T-shirt: 8 euro
Sjaaltje: 2,50 euro
Zoals altijd vindt u in dit kazakske de maandplanningen van elke groep.
Wij hebben er alvast super veel zin in!
De leiding

Wie is de nieuwe leiding dit jaar?
Hallo!!
Ik ben Alec Verstappen en ben 16 jaar. Ik zit op het Sint-Victor
in Turnhout en daar studeer ik bedrijfswetenschappen. Ik ben
11 supertoffe jaren lang lid geweest maar vanaf dit jaar ben ik
trotse leiding van de beste ban ooit. Als jullie nog vragen
hebben kunnen jullie natuurlijk altijd bij mij terecht.
Tot de volgende activiteit!

Hallo ik ben Amber Vorsselmans. Ik ben 16 jaar en woon in Beerse. Ik
heb al 10jaar KSA achter de rug en dit wordt mijn eerste jaar leiding. Ik
studeer Techniek-Wetenschappen in Mariagaarde Instituut te Malle. In
mijn vrije tijd spreek ik af met vriendinnen en slaap ik veel. Ook mag ik
meedelen dat ik trotse leiding ben van de super coolste ban! Ik heb
2broers en 1zus. Mijn ene broer is ook leiding in de KSA, Gert-Jan of
betergekend Gerry.
Hopelijk zie ik jullie elke zaterdagnamiddag, tot dan!

Hallo ik ben Sibe ,ik ben 15 jaar en studeer
koeltechnieken op de VTST in Turnhout.
Ik ben 7 jaar lid geweest en dit is mijn eerste jaar leiding.
Ik kijk er naar uit om er een heel leuk jaar van te maken!
Mijn andere hobby's zijn atletiek en lekker niks.
Tot op de activiteit!

Hallo ik ben Simon. Ik ben 15 jaar en studeer
houttechnieken in de vtst. Ik voetbal bij lentezon. Ik
ben al vanaf het eerste jaar PieKrie lid en ben nu
heel blij dat ik leiding kan worden.
Ik hoop iedereen elke zaterdagnamiddag op de KSA
te kunnen zien!

Hallo ik ben Lise en ik ben 16 jaar oud.
Ik zit op Maris Stella Instituut en volg Humane
wetenschappen. Buiten de KSA ga ik naar de
kunstacademie en zing ik. Ik kijk er naar uit om
leiding te geven aan de allerbeste groep ter wereld
namelijk... rarara!

Hallo, ik ben Senne Raeymaekers.
Ik ben 16 jaar en studeer industriële wetenschappen op de
VTST in Turnhout.
Naast KSA speel ik ook nog voetbal.
Ik zit al sinds mijn 5 jaar in de KSA, dus ik ben al 11 jaar lid
geweest.
Maar na 11 geweldige jaren als lid wordt het tijd voor mijn
eerste jaar leiding en ik kijk er erg naar uit om te kunnen
starten als trotse leider van de aller tofste groep in
september.
Dus tot dan, elke zaterdagnamiddag van 2 tot half 5!

Hey, ik ben Sietse Claessen. Ben 16 jaar en
woon in Beerse. Ik zit in het Heilig Graf in
Turnhout en studeer haarzorg. Ik ben zelf
10 jaar lid geweest en vind het heel leuk
om nu aan mij eerste jaar leiding te
beginnen!

Hellowww, ik ben Mila Proost. Ben 16 jaar en woon in het graafste
dorpke Beerse. Ik ga vanaf dit jaar jeugd en gehandicaptenzorg studeren
op het Heilig Graf in Turnhout. Ik ben 7 jaar lid geweest in de beste KSA
van het land (KSA BEERSE!!) en ga nu met volle enthousiasme beginnen
aan mijn eerste jaar als leiding!

Hallokes, ik ben Ellen en als je problemen hebt
mag je me altijd bellen! Ik ben 16 jaar en ik
woon in BEERSEEE. Ik studeer STW int Spijker. Al
11 jaar lang is KSA al een deel van mijn leven
geweest en nu ga ik mijn 12de jaar verder als
leiding (spannend). Hopelijk hebben jullie ook al
zoveel zin in het toffe jaar want ik heb er alvast
zin in!!!!!

Hallo, ik ben cheyenne fenicx.
Ik ben 17 jaar en woon in vosselaar.
Ik doe bio-esthetiek in het heilig-graf in turnhout. Ik heb 5
jaar in de ksa van herentals gezetten en 1 jaar in beerse . Ik
begin nu aan mijn 1ste jaar leiding eujh! Ik ben leiding van de
beste groep, maar die is voor jullie nog een geheim... We
gaan sowieso een top jaar tegemoet!

Hey hey ik ben Lise Daneels en ik ben 16 jaar. Zelf ben
ik 10 jaar lid geweest en ik sta te popelen om aan mijn
eerste jaar leiding te beginnen! Natuurlijk van de beste
ban van de KSA! Ik zit op het Maris Stella Instituut in
Oostmalle en studeer daar Latijn wiskunde. Buiten de
KSA zwem ik ook veel en geef ik zwemles. Zie je iemand
op een rode fiets door Beerse krossen zwaai dan even
want de kans is groot dat ik dat ben.

Hallo allemaal!
Ik ben Birthe Van der Veken, 16 jaar en ik woon in Beerse.
Ik volg humane wetenschappen op Sint-Victor in
Turnhout. Na 10 jaar lid te zijn geweest, word ik nu
leiding van een supertoffe groep, maar welke dit is ga ik
nog niet verklappen! Mijn hobby’s zijn KSA, eten en
slapen, want dit doe ik nu eenmaal graag. Dit KSA-jaar
wordt een topjaar!

Dag lieve PieKrie het is weeral zover! Ons KSA-jaar is weer van start gegaan en
dat nog wel voor de 75ste keer!! Dat betekent dus dat zoals elk jaar weer een
supertoffe leidingsploeg activiteiten zal bedenken voor jullie.
Zaterdag 8 september: Startdag
Vandaag is het weer onze jaarlijkse startdag, voor meer info ZIE BRIEF.
Zaterdag 15 september: ‘Leer je leiding beter kennen!’
Jullie weten nu wie jullie leiding zijn, maar kennen jullie ze wel goed? Wij
denken dat jullie ons nog niet zo goed kennen. Daarom spelen we “Leer je
leiding beter kennen!” Kom daarvoor naar ons lokaal om 14u en als jullie ons
goed genoeg kennen dan mogen jullie terug naar huis om 16:30u.
Zaterdag 22 september: Kermisspel
Zoals jullie vast en zeker al gezien hebben staat er weer een kermis in het dorp!
Vandaag gaan we samen ontdekken wat er allemaal op de kermis staat. Kom
dus tegen 14u naar onze grote tent die in park ‘De Singel’ staat, daar
verzamelen we. De mama’s en de papa’s kunnen jullie daar ook weer komen
ophalen tegen 16:30u
Zaterdag 29 september: DOOP!
Vandaag is het Doooop! Wil je weten wat we allemaal gaan doen? Lees dan
zeker de brief die in het kazakske staat!!

Maandplanning Leeuwkes
8 september startdag:
Ksa Beerse bestaat dit jaar al 75 jaar, dus maken we er dit jaar een spetterend
jaar van vol speciale activiteiten. Het jaar starten we met onze jaarlijkse
startdag. Neem zeker heel de maand al je vriendjes en vriendinnetjes mee!
Meer informatie vind je in de brief achteraan in het kazakske.

15 september leer je leiding kennen:
Jaja vandaag gaan jullie je nieuwe leiding een beetje beter leren kennen! Op de startdag heb je al een
eerste glimp en korte kennis making kunnen ondervinden met jullie nieuwe leiding, maar vandaag
blijft het daar niet bij. Je bent welkom van 14.00 tot 16.30 aan het lokaal.

22 september kermis.
Eeeuuuj het is kermis in beerse!! Dat betekent
dat het tijd is
Om de kermis eens goed te verkennen! Neem
allemaal je beste humeur mee. Kom om 14 uur
naar de tent van de KSA aan de kermis.
Vanaf 16.30 uur ben je weer een vrije vogel.

29 september doop:
Het is weer tijd voor de jaarlijkse doop! De dopeling worden vandaag overgoten met doopwater of
erin ondergedompeld. Na het doopsel mag men zich een echt LEEUWKE noemen. Ben je al klaar om
je te laten dopen? Kom dan zeker af! Alle info kan je terug vinden in de brief achteraan in het
kazakske. Denk eraan dat de activiteit begint in de voormiddag.

Groetjes jullie allercoolste leiding
Onbekend 1 onbekend 2 onbekend 3 onbekend 4 en onbekend 5

Hier is nog een leuke kleurplaat

Hier is nog een tekening om je hersens eens te kraken

Wist je datjes voor de leeuwkes

Maandplanning Joro’s september
Hey allercoolste en natuurlijk kei toffe Joro’s!! Het is september en dat betekent dat het
eindelijk weer tijd is voor een NIEUW KSA-JAAR!! De leiding heeft er alvast superveel zin in
en wij hopen jullie ook! Benieuwd wat we deze eerste maand allemaal gaan doen? Lees dan
snel verder!
Zaterdag 08/09: Startdag
Het is weer een nieuw KSA-jaar, dat betekent natuurlijk een nieuw jaar vol toffe spelletjes,
activiteiten waar je goed vuil van wordt, nieuwe leiding en nog zoveel meer! Als je wilt
weten wie jouw leiding voor dit megaleuke jaar wordt, lees dan zeker de brief achteraan in
het Kazakske, hierin vind je alle informatie over de startdag terug!

Zaterdag 15/09: After-Summer Spel
De bladeren beginnen langzaam van de bomen te vallen, het wordt
al een beetje frisser en het zonnetje komt al iets minder vaak
piepen… jullie merken het al hé Joro’s, het einde van de zomer
komt eraan, jammeeeeerrrr! ☹ Maarrrr… dat wilt zeggen dat het
tijd is voor de herfst! Woehoeewww!! We gaan natuurlijk in stijl
afscheid nemen van de zomer, dit doen we om 14u aan het lokaal.
Wanneer we om 16u30 definitief de zomer hebben uitgezwaaid
mogen jullie opgehaald worden door jullie mama’s en papa’s.

Zaterdag 22/09: Kermisspel
Yessss, het is weer kermis in Beerse! Zoals de meeste van
jullie waarschijnlijk wel weten is het dus tijd voor ons
jaarlijkse kermisspel! We spreken hiervoor af om 14u in de
grote tent in het park ‘De Singel’. Nadat we ons weer een
zaterdagnamiddag goed geamuseerd hebben zit het er
zoals gewoonlijk weer om 16u30 op, en mogen jullie
ouders jullie opnieuw aan de tent in De Singel komen
ophalen. Tot dan!

Zaterdag 29/09: Doop
Het is tijd voor dé activiteit van september waar iedereen naar uitkijkt, den doop! Dit is het
moment waarop we van jullie officieel de Joro’s van het KSA-jaar 2018-2019 maken, dus dit
is een activiteit die je zeker niet wil missen! Deze KSA-activiteit begint iets vroeger dan
normaal, je kan alle informatie over deze activiteit vinden in de brief achterin het Kazakske.
Het is heel belangrijk dat je voor deze activiteit kleren aandoet die heel vuil mogen worden.
We hopen jullie allemaal dan te zien!

Veel groetjes van jullie momenteel nog
onbekende maar wel supertoffe leiding!

Maanplanning Knimmers
Zaterdag 8 september 2018
Een nieuw schooljaar, een nieuwe groep, nieuwe leiding, … of
kort, een nieuwe start. Ben jij al benieuwd naar wat het
nieuwe jaar ons zal brengen? Ben jij benieuwd wie je leiding
is? Lees dan zeker de brief van de startdag die je terug vindt
achteraan het kazakske.
Zaterdag 15 september 2018
Vier nieuwe onbekende leiding, maar wie zijn ze? Hoe zien ze eruit? Wat doen
ze? Hoe lang zijn ze al bekend in de KSA? Kom om 14u naar het KSA-lokaal en
leer je nieuwe leiding door en door kennen. Na een grondige kennismaking,
zullen we om 16u30 terug afscheid moeten nemen.
Zaterdag 22 september 2018
Bij de kermis, hoort natuurlijk het fenomenale
kermisspel. Misschien ben jij wel de snelste in de
botsauto’s of de rijkste in het lunapark. We spreken af
om 14u in de tent in het park ‘De Singel’. Om 16u30 mag
je met hopelijk veel prijzen terug huiswaarts keren en
moeten we elkaar weeral een week missen.
Zaterdag 29 september 2018
Vandaag vindt onze jaarlijkse doop plaats. We maken er samen een leuk dagje
van en dopen jullie tot echte knimmers. Alle informatie vind je in de brief
achteraan het kazakske.

Groetjes van jullie favoriete leiding!

Los de woordzoeker op en krijg een knuffel van je favoriete
toekomstige knim leiding!

8 september: Startdag
Joepie!!!! Het jaar is eindelijk begonnen. Na de veeeeeel te
lange tijd zonder KSA kan je je eindelijk weer komen
uitleven maar met wie? Dat is de vraag. Kom ontdekken wie
jullie nieuwe super coole leiding is op deze eerste activiteit
van het jaar. We hopen om veel goed humeurige sjo’ers te
zien. Voor meer informatie kijk dan in de brief verder in het
kazakske.

15 september: Time to upgrade
Op deze toffe originele activiteit gaan we ons rot amuseren. Benieuwd wat we nu precies
gaan doen? Kom dan zeker naar het lokaal om 14 uur. Om 16u30 mogen de mama’s jullie
komen ophalen om naar huis te gaan.
22 september: Fair foor live
De kermis maakt Beerse weer onveilig. Daarom spelen wij het fair foor live spel. Kom
allemaal om 14 uur naar piket nummer 8 van onze kermistent op de singel. Om 16u30 zal
deze fantastische activiteit gedaan zijn. Hopelijk zien wij jullie allemaal op onze kermisfuif!

29 september: Doooooooop!
Wil je een echte sjo’er worden? Kom dan zeker naar onze
doop. Vuil worden is helemaal niet erg. Ze hebben de douche
niet voor niets uitgevonden. Voor meer informatie kijk dan in
de brief verder op in het kazakske.

Vele groetjes van jullie super toffe mega coole leiding……..

Brief Doop
Dag lieve KSA’ers en ouders
Ons nieuwe KSA-jaar is nu echt van start gegaan, er zijn een hele hoop nieuwe leden
bijgekomen en deze willen we ook verwelkomen op onze KSA-manier! Dat betekent
dat we jullie gaan dopen tot echte KSA’ers!!
Voor de PieKrie:
Ook de kleinsten worden gedoopt tot echte KSA’ers! We spreken af om 14u aan den
heksenkuil. Hopelijk komen jullie met z’n allen!! Nadat jullie vuil zijn geworden
mogen de mama en papa jullie weer komen halen aan den heksenkuil om 16:30.
Voor de Leeuwkes, Joro’s, Knimmers en SJO’ers:
Niet alleen onze jongste groep wordt vandaag gedoopt maar ook vast en zeker alle
andere groepen! We verwachten jullie massaal in uniform aan ons lokaal om 9u!
Nadat jullie een hele dag hebben gespeeld en vuil geworden zijn mogen jullie mama’s
en papa’s jullie weer komen om 16:30 aan de heksenkuil.
Voor iedereen:
Wat nemen we mee?
o Uniform: t-shirt en/of trui en sjaaltje = verplicht!!
o Slechte kleren
o drinkbus
o €2 voor het eten ’s middags (PieKrie niet)
Wat laten we THUIS?
o Gsm
o Horloge
o eten en drinken
Tip voor de ouders: breng een vuilniszak of oud deken mee om in de auto te leggen
na de doop, dit bespaart een hoop gedoe met je auto terug proper te maken!
Kun je er niet op tijd geraken of vind je de weg niet?
Bel gerust naar leider Bo! Hij is te bereiken op 0476 06 02 15
Hopelijk zien we jullie allemaal op den doop!
Groetjes van jullie leiding!!!

Startdag KSA Beerse:
zaterdag 8 september
Beste ouders en leden
Zoals elk jaar staat er weer
een nieuw KSA -jaar voor ons
klaar!!
Ben je benieuwd wie jou
nieuwe leiding wordt? Dan is
8 september dé dag voor jou! Vandaag komen jullie er namelijk achter wie voor
jullie elke week weer top activiteiten gaat maken. Spannend!!!
We verwachten jullie ALLEMAAL aan Tempelhof om 14u. Vanaf dan start de
zoektocht naar jullie leiding. Als alles goed verlopen is weten jullie om 16.30u
wie jullie TOP leiding wordt.
Na deze intensieve zoektocht worden jullie door de leiding nog getrakteerd op
iets lekker! Allemaal komen dus!
Neem ook zeker allemaal jullie vriendjes en vriendinnetjes mee! Hoe meer
zielen hoe meer vreugde!!!
Wij hopen dat jullie er al even veel zin in hebben als onze leiding!
Tot op de startdag!
De leiding

Uitnodiging 75 jaar KSA Barbecue
Zaterdag 22 september

Tijdens ons Kermisweekend organiseren we een BBQ voor jong en oud! Vorig jaar
hadden we onze pijlen gericht op onze oud-leiding. Maar dit jaar maken we onze roos
groter en nodigen we alle ouders, leden en sympathisanten uit!
Onze tent gaat open vanaf 12u30 en dan kunnen de deelnemers al een gezellig
tafeltje uitkiezen en iets fris bij de hand nemen. Onze BBQ specialist, Van Echelpoel,
zal onze kolen al vurig aansteken zodat we tegen 13u kunnen eten.
Om 14u starten onze activiteiten dus kunnen onze leden met een gevulde maag
beginnen.
Maar geen schrik voor onze dorstige of nog hongerige ouders. De oud-leiding zal onze
tent draaiende houden tot 18u.
De prijs voor onze BBQ voor een volwassene bedraagt €22 en voor onze kleine
spruiten jonger dan 12 vragen we €15, kinderen jonger dan 4 jaar hoeven niet
vermeld te worden en bikkelen gratis mee.
Voor onze 22 euro de man mag je à volonté eten en kiezen tussen 8 verschillende
vlezen met daarbij de nodige groentjes. Ook krijg je bij aankomst een drankje van
ons, gewoonweg omdat we content zijn dat onze KSA zo goed draait !
We leggen een limiet op van 200 personen, geef toe als we dat bereiken kan het niet
op ! De laatste kans om in te schrijven zal ook op vrijdag 14 september zijn. Schrijf je
dus zeker op tijd in !Het water zit ons al in de mond bij het schrijven van de uitnodiging. Als dat bij jullie
ook het geval is vragen we om het contactformulier op onze site in te vullen. Zo staat
alles netjes en duidelijk genoteerd. Denk er ook goed aan dat de inschrijving pas
helemaal in orde is als we het bedrag ontvangen hebben. Dankjewel voor het begrip
en tot zaterdag !!
De leidingsploeg

Hier is nog een Merel dat haar vleugels uitslaat,

Wie is de eerste dat hun nieuwe leiding raadt?

