Beste leden, ouders en sympathisanten

Het einde van het jaar betekent natuurlijk de komst van de feestdagen zoals Kerstmis,
oudjaar maar natuurlijk ook Sinterklaas. Ook op de KSA wordt er natuurlijk kerst gevierd met
leuke kerstfeestjes en andere leuke activiteiten!
We zijn ondertussen al in de vierde maand van het werkjaar aanbeland en je vraagt je
misschien af “hmm en die 75 jaar KSA dan?”Wel wel beste KSA’ers, achteraan in het
kazakske vind je een affiche met het overzicht van wat er in 2019 allemaal gaat gebeuren.
Ons feestjaar zal dus zeker goed gevierd worden!
Natuurlijk vindt u zoals altijd de maandplanningen per groep in dit boekje samen met enkele
leuke spelletjes.

De leiding wenst iedereen een vrolijk kerstmis en een spetterend 2019

De leiding

Ho nee! De kerstelf is alle cadeautjes van de kerstman kwijt! Kan jij hem helpen de weg
terug te vinden zodat de kerstman hier niet achter komt?

Hier is nog een mooie tekening die je kan inkleuren en aan de Sint kan geven als hij langs
komt.

Maandplanning leeuwkes
1 december : Vandaag is de dag waarnaar we allen uitkijken. Vandaag komt de enige echte
Sint op bezoek bij de KSA. Verder in het kazakske staat een brief over de Sint. Oh ja de Sint
houdt van mooie tekeningen dus vergeet zeker niet de mooie kleurplaat in te kleuren.

8 december : Vanavond is het lazy film avond, heb je nog eens zin om lekker languit naar een
film te kijken kom dan zeker om 19 uur naar het lokaal. Om 21 uur mogen de mama’s en
papa’s jullie komen halen. Natuurlijk een film zonder versnapering is geen film dus neem
gerust een versnapering en een drankje mee!

15 december : Ben jij de grote zakenman die van veel
geld nog meer geld maakt of ben jij de gierige persoon
die met enkele euro’s rijk word dan moet je zeker
komen naar onze mega casino night. Kom om 19 uur
naar het lokaal om te bewijzen dat jij een echte casino
man/vrouw bent. Om 21 uur mogen jullie naar huis
gaan en wie weet kan je dan wel een limousine laten
komen met al dat geld.

22 december : jaja nog 3 dagen en dan is het kerstmis. Bij kerstmis hoort natuurlijk een
groot feest. Zin om met ons 1 groot feest te maken of al in de stemming te komen voor
kerstmis kom dan zeker om 14 uur naar het lokaal, om 16:30 mogen jullie huiswaarts keren.
( ps neem een klein cadeautje mee terwaarde van 2 euro )

31 december : nieuwjaarke zoete het varken heeft vier voeten, vier
voeten en een staart is dat dan geen centje waard ? je kan het vast
wel raden vandaag gaan we onze stemmen eens laten horen aan
heel Beerse en omstreken. Kom daarom om 9 uur naar het
kerkplein en om 12:30 mogen jullie moe en voldaan huiswaarts
keren. Smeer jullie stem alvast maar in want we gaan zingen zoals echte leeuwen. Tot dan !

Van de aller leukste leiding: Alec, Cheyenne, Lise, Lukas en Gert-Jan

help jij de kerstman naar zijn kerstboom ?

zoek de 7 verschillen 😉

Maandplanning Joro’s december 2018
Dag allerliefste, allertofste, allerbeste Joro’s. We zijn alweer in december, maar dat wil
zeggen dat jullie leiding weer een heleboel nieuwe activiteiten voor jullie klaar heeft staan.
zaterdag 1 december
Jullie hebben het waarschijnlijk al wel gehoord, maar jullie grote, oude
vriend is weeral in het land. Zoals ieder jaar zal hij ook onze KSA-lokalen
weer komen bezoeken. Zijn jullie even benieuwd als de leiding wat hij dit
jaar weer uit zijn mijter zal toveren? Lees dan zeker het boekje van
Sinterklaas (dat bij in dit kazakske zit) en kom af!

Vrijdag 7 december
Vandaag geven we voor de verandering eens
activiteit op vrijdag. Als jullie graag na een drukke
schoolweek even komen uitrusten aan het ksalokaal samen met jullie liefste leiding, dan hebben
jullie pech. Zelfs na een drukke week heeft de
leiding voor jullie nog een quiz voorzien. Willen
jullie graag bewijzen dat jullie echte slimmeriken
zijn, kom dan zeker af van 19:00 tot 21:00.
Wanneer jullie hersens helemaal gebroken zijn over
onze moeilijke vragen mogen jullie hopelijk als
trotse winnaars weer huiswaarts keren. Tip: als jullie graag al een extra punt verdienen. Vul
dan deze logo quiz in en geef hem af aan jullie leiding bij het begin van de quiz.

vrijdag 14 december
Ook vandaag worden jullie verwacht op vrijdag
van 19:00 tot 21:00 aan het lokaal. Zoals
sommigen misschien wel weten zijn er deze
maand drie leiders van jullie jarig, namelijk
Kirsten, Pieter en Gijs. Wanneer er jarigen zijn
moet er natuurlijk gefeest worden. Daarom
organiseert de leiding vandaag een echte
Kirsten-Pieter-Gijs Birthday Bash 2.0 deluxe.
Het is natuurlijk niet verboden om een
cadeautje mee te brengen of om de tekening in
te kleuren en af te geven die achter deze maandplanning zit.

Zaterdag 22 december
We zijn bijna zover… jaja… het is weer bijna
KERSTMIIIIIIIISSSSS. Om dit te vieren houden
ook wij met de Joro’s een gezellig
kerstfeestje. Jullie mogen van 14:00 tot 16:30
naar het lokaal komen om de geboorte van
het kinneke Jezus te vieren. Bij Kerstmis
horen natuurlijk ook cadeautjes dus jullie
mogen allemaal een cadeautje ter waarde
van 3 euro meenemen. Nadien mogen jullie ouders je weer komen ophalen wanneer
iedereen zijn cadeautje heeft gekregen.

Maandag 31 december
Jaja jullie horen het goed. We geven per
uitzondering eens activiteit op een maandag. We
horen jullie al denken:
……WAAAAAATTT………????? Wij doen dit
namelijk, zodat we samen kunnen gaan
Nieuwjaars zingen. Wij willen een jarenlange
traditie verder zetten met leden en leiding samen.
Dit doen we om onze joro kas een beetje te
vergroten. Als jullie graag mee gaan zingen kom
dan om 10:00 naar de kleidabber voor de kerk van het Dorp. Als jullie helemaal uitgezongen
zijn, mogen jullie ouders je om 12:00 uur terug komen ophalen op dezelfde plek. Vergeet
vandaag zeker niet je mooiste zangstem mee te brengen en je schattigste lach.

Zo… de maand december zit er weer op. Wij de leiding wensen jullie en jullie ouders heel
prettige feestdagen en alvast een prettige Kerst en een gelukkig nieuwjaar. Vergeet deze
maand zeker niet te feesten en amuseer je goed met al je familie en vrienden.
Veel lieve, zachte en feestelijke groeten van jullie coolste, graafste en beste leiding.
Mila, Simon, Kirsten, Pieter en Gijs

Nog een paar leuke spelletjes die jullie kunne maken mochten jullie je veel te hard
vervelen, omdat de activiteiten nog niet begonnen zijn

Kleur deze zeker in voor de feestvarkens van deze maand

Maandplanning Knimmers
Vrijdag 30 november
Vandaag komt de Sint een bezoekje brengen. Zijn de knimmers wel braaf geweest?
Studeren jullie goed voor de examens? Zijn jullie altijd lief tegen de leiding? Kom
zeker eens kijken en misschien krijg je wel wat lekkers. Kijk hiervoor naar de brief van
Sinterklaas achteraan het kazakske.

Zaterdag 8 december
De examens komen steeds dichter bij voor een aantal van jullie. Daarom gaan de
activiteiten deze maand een aantal keer s’avonds door. We wensen jullie alvast veel
succes met de examens. Wil je toch nog wat ontspanning tijdens de examens, kom
dan van 18u30 tot 20u30 naar ons lokaal. Los de rebus op om te weten wat we gaan
doen!

Zaterdag 15 december
De koude temperaturen in de winter vinden we niet altijd even fijn. Daarom gaan we
ons vandaag eens goed verwarmen. Breng
zeker je zwemgerief en een handdoek mee.
We starten om 19u aan ons lokaal en na een
zeer ontspannende tijd moeten we jullie om
21u weer een weekje missen. Los de rebus
op!

Zaterdag 22 december
Kerst is de mooiste tijd van het jaar en dat vieren wij graag samen met jullie. Kom om
10u naar ons lokaal en breng een cadeautje van maximum 5 euro ingepakt mee. Om
12u mag je voldaan en met een leuk kerstpakje terug huiswaarts keren. Om te
achterhalen wat we gaan doen, los de rebus op. Tip: vandaag hoef je niet te
ontbijten.

Maandag 31 december
Activiteit op een maandag??? Dat kan allemaal op de KSA. We spreken af om 9u aan
het kerststalletje op het kerkplein. We beginnen onze tocht met het bewonderen van
het kindje Jezus en zullen om 11u30 eindigen terug aan het kerststalletje. Op
zaterdag 29 december zal er dus geen activiteit doorgaan voor de knimmers. Los snel
de laatste rebus op en kom zeker naar de allerlaatste activiteit van 2018.

Veel succes met de examens! Prettige feestdagen!
Groetjes van Jordy, Ruben, Birthe en Lauren

Een leuke woordzoeker over de leukste periode van het jaar, kerstmis!!

Hier nog een leuke kleurplaat die je kan inkleuren als ontspanning na een
examen!

Het is groen en als je op een
knop drukt wordt het rood.

Mark spuugt zijn kauwgom
tegen het raam van een
vriend met wie hij ruzie heeft.
Een agent ziet het en zegt:
‘Hou daar eens mee op! Wat
zou jij ervan vinden als ik mijn
kauwgom op jou raam zou
spugen?’ Dan zegt Mark:
‘Heel knap, meneer de agent,
want wij wonen op de
dertiende verdieping van een
flat!’

Jaaaa hoor beste SJO’ers, hier zijn we weer met een maand vol leuke activiteiten voor die
leuke leden gemaakt door die leuke leiding om jullie leuke namiddagen en leuke avonden te
geven en om leuke lachjes op jullie leuke gezichtjes te zien oh wat is dat zo leuk... Maar oke
genoeg geleukt! Wat moet je doen om te weten wat we deze maand gaan doen? Simpel! (of
misschien voor sommigen onder ons niet). Vindt het juiste antwoord op de vraag om zo de

activiteit te weten te komen. Heb je het fout, zal de activiteit nog een verrassing zijn...
Succes!

Zaterdag 8 december van 14u tot 16u30 aan het lokaal:
Hoeveel jongensleiding is er in onze KSA?
a) 11 → 1 tegen allen
b) 12 → Bitterballenboef
c) 13 → ‘Winter is coming’ spel

Zaterdag 15 december van 19u tot 21u aan het lokaal:
Hoe noemt het dorp waar we vorige zomer op kamp zijn geweest?
a) Moyen → Seppe’s birthday bash
b) Rochefort → Tweelingenspel
c) Neuf-chateaux → Iglo’s by night

Zaterdag 22 december van 19u tot 21u aan het lokaal:
Hoeveel eerstejaars leiding heeft de leidingsploeg dit jaar?
a) 12 → Kerstfeestje
b) 11 → Seppe’s verjaardagsfeestje
c) 13 → After Sinterklaasfeestje
We vragen om bij deze activiteit een cadeautje ter waarde van 5 euro mee te nemen en 2
euro voor hapjes en drankjes, je moet thuis dus eten maar hou zeker nog een gaatje vrij voor
een van de drie feestjes!

Zaterdag 29 december:
Jammer maar helaas geen activiteit vandaag omdat de leiding het nogal druk heeft met
studeren en we midden in de feestdagen zitten

Maandag 31 december:
De laatste dag van het jaar 2018, dat moet gevierd worden he sjo’ers! Daarom gaan we back
tot the old school en gaan we met zen allen nog is nieuwjaarszingen! We hopen zoveel
mogelijk sjo met hun beste zangstemmen te zien deze voormiddag. We spreken af om 9u
aan het lokaal en om 12u mogen jullie met hopelijk veel snoep naar huis gaan. Vergeet dus
zeker geen zakje vandaag!

Wij wensen jullie een zalig 2019 en hopen jullie allemaal
terug te zien in het nieuwe jaar!

Pommelienie en Seppie xxx

Editie december 2018

Van Gompel R. opgepakt wegens gebruik van flauwe moppen in het bijzijn van leiding, 8 december voor de rechtbank

zulke moppen rond te vertellen in het
geheim’’
GEMIDDELD GEWICHT
SJO STIJGT WEGENS
TE VEEL MC’DONALDS

*Beerse*
Na langdurig onderzoek is
er eindelijk schot in de
zaak, de heer Van Gompel
R. Is voorlopig
gearresteerd wegens het
gebruik van flauwe
grappen in het bijzijn van
leiding, zo zegt het parket
van Beerse.
Na een onderzoek van een
tiental weken is de politie
samen met het parket van
Beerse tot de conclusie
gekomen dat in KSA Beerse
een flauwe moppenmaker
zit. Deze doordachte
‘sjo’er’, zoals ze daar
genoemd worden, blijkt
elke zaterdag wel minstens
één mop te vertellen die
niet door de beugel kan.
“Hiervoor moet een
gepaste sanctie komen, dit
kan niet blijven
doorgaan”alvolgens de
plaatselijke politie van
Beerse.

De verdachte Van Gompel met een
moppentrommelartikel van hem, op heterdaad betrapt!
Van Gompel reageert
“Ik weet niet waarover ze
het hebben, elke dag kom
ik zo serieus mogelijk naar
de KSA. Als ik een mop
maak zijn ze volgens mij
niet flauw en dus niet
strafbaar. Ik hoop dat het
parket hier rekening mee
houdt.”Alvolgens Van
Gompel. Heel wat
reporters stonden te
springen voor nog extra
uitleg van de jongeman

die van deze daad
beschuldigd wordt, maar
de sjo’er wou voor de rest
geen woord lossen. De
rechtzaak vindt zaterdag 8
december plaats. De
advocaat van R. Van
Gompel is nog niet
bekend net zoals de plaats
van de zitting. Wat we wel
weten is dat hij er
waarschijnlijk niet
ongestraft van zal
afkomen. We zijn
benieuwd naar vervolg.

Uit onderzoek blijkt dat
minstens ¾ van de sjo’ers
is aangekomen door het
veelvuldig gebruik van de
fastfoodketen McDonald’s.
Sommigen zouden
namelijk het pand van de
McDonald’s zijn ingegaan
voor een ongezond ontbijt,
terwijl anderen bleven
lopen voor hun leven.

STIEN CRAANE WINT
FRISBEEWEDSTRIJD
Stien Craane is de winnares
van de ultieme
frisbeewedstrijd. Ze kan
haar mooie prijs komen
ophalen op zaterdag 8
december.

Piekrie, leeuwkes en joros
Beste KSA’ers net zo als elk jaar komt de Sint ons op 1 december
weer een bezoekje brengen. Maar we zitten met een klein probleempje
De zwarte pieten hebben ons een sleutel opgestuurd van het gebouw
waar Sinterklaas ons opwacht maar de pieten hebben ons niet laten
weten van welk gebouw de sleutel is. Willen jullie ons helpen zoeken
naar het juiste gebouw? En daarna te weten komen hoe braaf jullie zijn
geweest? Dan verwachten we jullie om 14 uur aan het lokaal en dan
mogen jullie ouders jullie om 16.30 terug komen ophalen aan de
Korridor.

P.S. Neem misschien een leuke tekening mee voor de Sint of Zwarte
Piet ze vinden dit altijd heel leuk.

Hier is nog een leuke kleurplaat voor de Sint.

Knim en Sjo
Jawel, het is weer zo ver. Sinterklaas is weer bijna in
ons land. Naar jaarlijkse gewoonte neemt hij
natuurlijk ook weer de tijd om langs te gaan bij KSA
Beerse. Omdat we altijd brave leden hebben gehad
natuurlijk ,maar is dit nog altijd zo? Wie weet wat
heeft hij allemaal van jullie gezien het afgelopen jaar.
Zijn jullie wel zo braaf als we denken of moeten er
toch een paar leden in de zak van zwarte piet dit jaar?
Jullie komen er achter op vrijdag 30 november vanaf
18:30 aan het lokaal en hopelijk mogen jullie allemaal
huiswaarts keren om 21:00. Vergeet zeker niet met de
fiets te komen!

Uitnodiging Spaghettifestijn
17 februari 2019 – Zaal de Lambeer
Beste
Zijn uw kinderen lid van onze jeugdbeweging, ben je ooit zelf leiding geweest of draag je
onze vereniging op een andere manier een warm hart toe?
Dan nodigen wij u graag uit op ons spaghettifestijn. Het ideale moment om eens bij te
praten met je collega’s, ouders, oud-leiding en sympathisanten. De leidingsploeg van KSA
Beerse zal instaan voor de bereiding van deze heerlijke maaltijd. Verder zullen we zorgen
voor een top-bediening! Voor de kleinsten onder ons is er een speelhoekje voorzien. Voor
diegenen die na de maaltijd nog graag van een drankje genieten kunnen dit doen in de
bodega.
U bent welkom op zondag 17 februari 2019 tussen 11.30u en 18.30u in zaal “De Lambeer”
(Vredestraat 8-10, 2340 Beerse - Dorp). Als u op het inschrijfstrookje het gewenste uur
aanduidt, zorgen wij er voor dat er zeker een tafeltje wordt voorbehouden. Bij het onthaal
ontvangt u een enveloppe met daarin de bonnetjes voor de bestelde gerechten.
Wenst u zich in te schrijven?
Vul dan het bijhorende formulier zorgvuldig in en bezorg het in een enveloppe aan één van
de leiding. Stort het bedrag op onze KSA-rekening BE32 7330 4464 6302 liefst met
vermelding van: “Spaghettifestijn + NAAM. Indien het niet past om de inschrijving op
zaterdagnamiddag af te geven, kan u de enveloppe door de week bezorgen aan leider .....
Bo Proost, Bisschopslaan 28, 2340 Beerse.
Omdat we met verse producten werken en alles tijdig moet worden besteld, zouden de
inschrijvingen ten laatste binnen moeten zijn op zaterdag 26 januari 2019. Gelieve deze
datum te respecteren zodat wij tijdig alles inorde kunnen maken voor uw komst.
Wij hopen alvast dat het een succes wordt!

De leiding van KSA Beerse

INSCHRIJVING SPAGHETTIFESTIJN KSA BEERSE
Naam:
Adres:
Gsm:
Zou graag aan tafel zitten met: ……………………………………………………

Zou graag aan tafel gaan tussen:
o 11:30 – 13:30 (SHIFT 1)
o 14:00 – 16:00 (SHIFT 2)
o 16:30 – 18:30 (SHIFT 3)

Bestelt volgende gerechten:

Hoofdgerec
ht

Aantal

Prijs

Volwassenen bolognaise
€15 /persoon
vegetarisch
Kinderen (12)

bolognaise
€12 /persoon
vegetarisch

Dessert (1 per persoon)

Te betalen bedrag:

Chocomousse

Totaal aantal personen:

Dame Blanche
Rijstpap

Het infoblad
• Leden worden verwacht een volledig uniform te dragen
namelijk:
een sjaaltje + een T-shirt/trui.
Belangrijke data:
- Eetfestijn: zondag 17 februari
Weekends:
-

Piekrie: 4-5 mei
Leeuwkes: 8-10 maart
Joro’s: 22-24 maart
Knimmers: 1-3 maart
Sjo’ers: 22-24 februari

Kamp
- Piekrie kamp: 3-6 juli
- Groot kamp: 18-28 juli
• 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 de leiding terecht. Dat kan met een
babbel aan het lokaal of natuurlijk via een mailtje: Hoofdleiding
@KSABeerse.be

Hier is nog een joro met een
gekke snuit,

En het laatste kazakske van
2018 is weeral uit!

