Beste leden, ouders en sympathisanten

We zitten ondertussen in de maand november. De jeugdweek is van start
gegaan en jaja voor de oudsten van ons komt de sint al naar de KSA! Veel
leuke dingen dus om naar uit te kijken.
Natuurlijk hebben we in de maand oktober weer mooie momenten
meegemaakt die jullie terug kunnen lezen in dit kazakske. Ook vind je de
maandplanning met de activiteiten die je in de maand november te
wachten staan!

Veel leesplezier

De leiding

Maandplanning piekrie november
Jaja, we zijn al november. Een nieuwe hopelijk even toffe maand als de vorige. Maar wij
weten niet goed wat we gaan doen, maar gelukkig krijgen we hulp van Ellis zei laat ons
door de maand reizen met haar geweldig mooie auto. Bij elk tankstation worden we
geholpen met info over de volgende activiteit

3 november: een mooie dag. De 307de dag van dit kalenderjaar. Maar ook de dag waarop in
2008 de VRT stopt met het analoog uitzenden onder de term
“weg met sneeuw op je TV”, maar ook de dag waarop in 1944 het
dorpje Vlissingen wordt bevrijd. Op 3 november 2015 maakt
Plopsa zelfs bekend dat ze het Duitse Holiday park zullen
overnemen. In 1957 lanceerde Rusland hun kunstmaan
Spoetnik 2 met aan boord de hond Laika. En1891 De Gazet Van
Antwerpen hun eerste uitgave publiceerde, Om deze geweldige dag te vieren moeten jullie
in het boekje van de jeugdweek kijken wat we vandaag gaan doen.

10 november: Ja hoor,we zijn alweer de 314de dag van ons geweldig jaar, de dag dat
manneke pis werd gestolen in 1965. Of de dag waarop
de 3de slag om Ieper wordt uitgevochten in 1917. Of de
val van de Berlijnse muur in 1989. De dag waarop in
1885 de eerste motorfiets werd gedemonstreerd. Maar
ook de eerste aflevering van Sesamstraat wordt
uitgezonden in 1969. En ja natuurlijk was exact 10
jaar geleden de laatste volledige dag van de eerste
wereldoorlog. Van al deze weetjes moet de leiding toch even bekomen door samen op
weekend te gaan. Dus jammer genoeg geen activiteit vandaag…

17 november: Amai we gaan snel, we zitten al op de 321ste dag van het jaar, vandaag exact
23 jaar geleden werd het wereldrecord Tetris gevestigd. Of 450 jaar
geleden besteeg de Britse Queen Elisabeth 1 de troon. In 1869 werd op
deze dag het Suezkanaal geopend. Maar daar blijft het niet bij, in
1947 werd op deze dag de transistor uitgevonden. En in 1970 landt
de eerste robot die op afstand bestuurbaar is op de maan. Vandaag is het ook exact 15 jaar
geleden dat de Japanse magneetzweeftrein (ik weet het, het is een moeilijk woord )Maglev
een recordsnelheid haalt van 560 km/u . 17 november was 17 jaar geleden ook de
voorlaatste dag voor leider Bo werd geboren! Wat een mooie dag toch, maar er ontbreekt

precies iets aan deze mooie lijst. Wat was het nu ook weeral….. A ja, ik weet het weer! 17
november 2018 is de dag dat de piekrie het studio 100 spel speelt, dus kom dat zeker
allemaal zien van 2 tot half 5 aan het lokaal. En jullie mogen ook allemaal verkleed
komen vandaag!)
24 november: oh amai de 328ste dag van het jaar. De dag waarop onze noorderburen in
1631 de stad Olinda in brand steken. Of in 1944 toen de
Amerikanen hun eerste bomaanslag op Tokyo uitvoerden. In
1958 werd Mali onafhankelijk op de dag, of in België wordt
deze dag ook als herdenking gezien voor de zwarte zondag
van 1991 met de provincieraadsverkiezingen. In 1969
landde de Apollo 12 veilig terug in de stille oceaan. Maar misschien wel de belangrijkste
gebeurtenis van deze dag, Charles Darwin brengt zijn boek uit over De oorsprong der
soorten. Misschien moeten we daar een spel rond spelen. Dus kom zeker allemaal om 14:00
naar het bos in de luisterborg (zijstraat van de Vossenbrugstraat).Juliie mogen huiswaarts
keren om 16:30.

1 december: Ja hoor dit is al de laatste maand van het jaar, en de 335ste dag van het jaar.
De dag waarop in 1989 Jaguar wordt overgenomen door
Ford. Of de dag waarop in 1974 een Boeiing 727
verongelukt in Washington. In 1978 bracht De Morgen
guneerste nummer uit. Op deze dag in 1783 vond zelfs de
eerste bemande balonvlucht plaat onder leiding van Jacques
Charles en Marie-Noël Robert. En in 1928 wordt in Utrecht het spoorwegmuseum geopend.
Maar 1 december is ook de dag waarop in 1990 de Britse en Franse arbeiders elkaar voor het
eerst ontmoeten in de Kanaaltunnel. En in 2018 komt sinterklaas langs bij de KSA, dus
lees zeker de brief achteraan in het kazakske voor meer informatie.
Dat was het dan weer voor de maandplanning van november (en een stukje van december)
Groetjes van jullie leiding die al veel zin heeft in deze maand.

Hier nog enkele foto’s waarop je kan zien hoe tof de KSA eigenlijk wel is!!!

Hierbij nog een kleurplaat van een auto, voor als die van Ellis pech heeft dat we toch nog door onze maand kunnen
geraken.

Maandplanning leeuwkes
3 november
Het is nog steeds jeugdweek en hopelijk hebben jullie al een heel toffe week
gehad boordevol activiteiten, vriendjes en vriendinnetjes. Jullie zijn natuurlijk
nog niet te moe om er nog een dag tegen aan te gaan. Wij zijn leeuwen en wij
zijn NOOIT moe! Info kan je vinden in het boekje van de jeugdweek.
10 november
Helaas, het is geen activiteit vandaag omdat de leiding op team-building is.
Volgende week staan we er zeker weer met een leuke activiteit.
17 november
Het is vandaag bosspel heuuj! Hier staan we jullie toe om al je energie te uiten,
want wij zijn stoere meisjes en jongens. Kom allemaal naar de Schrieken en
daar zullen wij jullie opwachten van 14u tot 16.30u.

24 november
Het is vandaag het grote fantastische verrassingsspel. Rarara… wat zouden we
vandaag toch gaan doen? Sowieso iets leuk, want dat is het altijd. Kom allemaal
naar de Lilse bergen van 14u tot 16.30u.

Groetjes van de beste leiding: Cheyenne, Alec, Gert-Jan, Lise en Lukas

Wie deze kleurplaat het mooiste inkleurt komt volgende maand in het
Kazakske te staan.

Maandplanning joro’s
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3 november:

dit is nog altijd in thema van de …… dat je kan
terug vinden in het ……boekje. We hopen ook dat hier veel
joro’s naar toe gaan komen want als je een echte joro bent
kom je naar alle activiteiten in die week.
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10 november: jammer maar helaas is het deze week geen
KSA omdat de leiding weg is… jammer hé dat vinden wij ook !!
Weet jij wat de leiding gaat doen? Ontdek het met de rebus.
Maarrrr volgende week zijn we er terug met volle moed !!
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17 november:

deze activiteit staat voor Music for Life, voor
de warmste week zeg maar! Het geld dat we opbrengen met
deze activiteit gaan we namelijk aan de warmste week geven
om kindjes te steunen. Dus kom allemaal naar deze activiteit
zodat we genoeg geld kunnen verzamelen! We starten om
14uur aan het lokaal en als we goed verkocht hebben mogen
jullie om 16u30 terug naar huis keren.
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24 November: vandaag gaan eens een avondje iets doen!
Wat we gaan doen vind je in de rebus. Je mag voor deze
activiteit naar het lokaal komen om 19:00uur en als je wat geld
verdient hebt mag je om 21:00uur naar huis gaan.

Hier nog een mooie collage van onze lieve Joro’s

En greetssss van jullie beste leiding 😉

Gijs, Pieter, Mila, Simon en Kirsten

We weten allemaal dat leidster Mila niet de allerslimste is van de Joro’s ,
daarom hebben wij om haar niet te kwetsen haar slimme opmerkingen genoteerd!!!!

Hey Hey Hey!!!!
stay positive he
Tis ni omdat er een haar ni
gesplitst is dat de rest niet
gesplitst kan zijn he !!

Heeeeey hier is da
groen… en daar nie!!

Heuuuu?? herfstvakantie en krokusvakantie is toch hetzelfde??

(oeps toch een
domme opmerking)

Mijn slimme opmerkingen
zijn precies op :(

Moppen tappen met Simon
-Klop Klop.
Wie is daar?
-Ki
Ki Wie?
-Nee dankje,, liever een banaan.

-Hoe noem je een hond zonder poten
Maakt niet uit hoe je hem noemt hij komt toch niet als je hem roept!

Roodkapje komt in het bos en ziet opeens de boze wolf achter
een boom zitten. Ze loopt er naartoe en zegt: "Wolf wat heb je
klein oogjes." Waarop de wolf antwoordt: "Rot op, ik zit te
schijten.

Een slang zegt tegen een andere slag "zijn we giftig"?
"Hoezo", vraagt de andere slang, "omdat ik op mijn tong gebeten heb".

Zitten twee gekke koeien in de dakgoot. Zegt de een tegen de ander "Tjilp"

De klas is op schoolreisje in de dierentuin.
,,Meneer,waarom heeft die leeuw daar zo'n dikke kop?"
,,Wat denk je zelf,Frits?"Vraagt de onderwijzer.
,,Omdat ie anders door de tralies kan,meneer!"

Maandplanning NOVEMBER
KNIMMERS
Zaterdag 3 November
Vandaag is het jeugdweek dus de boodschap is dat iedereen er is.
Niet alleen maar dus met 2 of meerdere.
Als we met meer dan 40 zijn krijgen jullie iets.

Zie het boekje voor meer info

Jeugdweek
Zaterdag10 November
Helaas pindakaas vandaag is er geen activiteit want de leidingsploeg heeft even wat
tijd voor hun eigen nodig.

Zaterdag 17 November
Vandaag heb je je hersenen nodig dus breng ze mee.

Breng ook zeker je mond en oren mee voor goed te kunnen luisteren.
De activiteit gaat door van 14u tot 16u30 aan het lokaal.
De activiteit is dus blokken met ben crabé.

Zaterdag 24 November
Vandaag gaan we iets met water doen dus breng zeker een handdoek mee en je
zwemgerief.
Tip het is een spel dat met de zee heeft te maken.
De activiteit gaat door van 14u tot 16u30 aan het lokaal.

Vrijdag 30 November
Vandaag zul je braaf moeten zijn want de sint komt langs zie daarom de brief die
verder in dit boekje staat.

Kleurplaat voor de knimmers Kleur ze in en breng ze mee op 30 November als
de sint komt.

l

Zaterdag 3 november Sterrenoorlog:
Dit is de laatste activiteit van de super toffe jeugdweek! Kom mee ravotten in
het bos de Lilse Bergen van 14 uur tot 16 uur 30. Iedereen van 12 tot 16 jaar is
welkom! De perfecte manier om de herfstvakantie af te sluiten. Tot dan!
Zaterdag 10 november Geen Activiteit:
Vandaag is het jammer genoeg geen activiteit. De leiding gaat dit weekend
vergaderen om alles nog beter te maken. Jullie kunnen samen wenen omdat je
de KSA zo hard mist.
Zaterdag 17 november Klusjesdag:
Het is tijd voor een ouderwetste klusjesdag! Bladeren rapen, auto’s wassen,
gras afdoen… Dat is allemaal geen probleem voor ons! Zo kunnen we wat
centjes verdienen voor onze sjo kas. Ken je iemand waarbij
we kunnen langsgaan? Laat het ons dan zeker weten!
Kom om 14 uur naar het lokaal. Om 16u30 mogen jullie
voldaan terug naar huis keren.
Zaterdag 24 november Start to study:
Jaja, de examens komen eraan dus wij gaan jullie voorbereiden op de blok! Hoe
overleef je die ellendige weken zonder te buizen op al je
vakken? Kom het te weten tijdens deze activiteit. Van 14 uur
tot 16u30 aan het lokaal.
Vrijdag 30 november: Sinterklaas
Vandaag komt de heilige man naar de KSA, allemaal komen
dus! Meer info vind je in de brief verder in het kazakske.

Kusjes van jullie allerliefste leiding,

Seppe en Pommelien xxx

Wegens het grote succes van de moppentrommel met Ruben
Van Gompel zijn we deze maand terug met een nieuwe klassieker der
klassiekers gemaakt door ons creatief talent Rubentje Van Gompel!

Wat is warm in de winter?

Een hittegolf!

Krijg je maar niet genoeg van de moppentrommel beste
SJO’ers? Niet getreurd dan want volgende maand zijn
we er weer!

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!

Het infoblad
• Leden worden verwacht een volledig uniform te dragen
namelijk:
een sjaaltje + een T-shirt/trui.
Belangrijke data:
- Eetfestijn: zondag 17 februari
- Jeugdweek 27 oktober – 3 november
Kamp
- 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 zien jullie de enige echte miss el koello Toke Vermeiren

Hopelijk kunnen jullie al niet meer wachten om het
volgende kazakske te krijgen!

