Beste ouders, leden en sympathisanten

Zoals elke maand zijn we er weer met het kazakske! Hopelijk heeft
iedereen geweldige feestdagen gehad en kunnen klinken op een
fantastisch 2019! In dit kazakske vind je achteraan nog eens de planning
van ons feestjaar. Nieuwsgierig? Neem dan zeker daar een kijkje!
Ook vind je achteraan in het kazakske een uitnoding voor ons
spaghettifestijn. Aarzel niet om je in te schrijven, het wordt een geweldige
spaghetti met zelfgemaakte saus door onze coole KSA’ers!
Voor de rest vinden jullie ook nog zoals gewoonlijk de maandplanningen
met bijhorende spelletjes en tekstjes.

Veel leesplezier
De leiding

Zaterdag 5 januari:
Heb jij de KSA ook gemist in de vakantie? Geen probleem we zijn er weer met
splinternieuwe activiteiten! Ben jij een nieuwsgierig PieKrietje? Wil je graag
weten wat we vandaag spelen? Kom dan om 14u naar het lokaal. Om 16:30u
mogen jullie mama en papa je komen halen aan het lokaal.

Zondag 6 januari; 3 Koningen Back To Beerse:
Warm jullie stem al maar op, want die ga je vandaag zeker nodig
hebben. Het is 3 koningen zingen! Dit is GEEN ACTIVITEIT, maar wel
iets wat je kan doen met je vriendjes of vriendinnetjes. Wij, KSA
Beerse, zullen ervoor zorgen dat jullie vlekkeloos de straat over
kunnen. Ook presenteren wij jullie graag een GRATIS warm drankje
aan het lokaal, natuurlijk is er voor de ouders ook iets lekkers
voorzien. Verkleed jullie alvast heel goed, misschien win je dan een
prijs? Tot dan!

Zaterdag 12 januari:
Kijk eens goed naar buiten… jaja jullie zien het goed, het sneeuwt! Daarom
spelen we vandaag het grote sneeuwmannenspel. Benieuwd wat dit inhoudt?
Kom allemaal om 14u naar het lokaal. Wanneer jullie het terug warm hebben,
mogen jullie ouders je om 16:30u komen halen aan ons lokaal. Voor vandaag
kleed je je dus best heel warm aan.

Zaterdag 19 januari:
Usain Bolt loopt 100m in minder dan 10 seconden tijd. Maar hoe snel ben jij?
Wij weten allemaal dat jullie snel kunnen lopen, maar daar gaat het vandaag
niet om. Tijd is vandaag heel belangrijk! We spelen het 1919-spel. Maar wat
betekent dat? We verwachten jullie om 14u aan het lokaal. Omdat de tijd zo
snel voorbij zal gaan, mogen jullie mama en papa je terug aan het lokaal
komen halen om 16:30u.

Zaterdag 26 januari:
♬Lang zullen ze leven, lang zullen ze leven,
Lang zullen ze leven in de gloria,
In de gloria, in de gloria.
Hieperderpiep, hoera! Hieperderpiep hoera!♬
Jaja er zijn 2 leidingen bijna jarig, Sietse & Charissa. Daarom spelen we vandaag het grote
Charissa -en Sietse verjaardagspel. Wat we precies gaan doen is nog een verrassing. Kom
allemaal in feestsfeer om 14u naar het lokaal. Om 16:30u mogen jullie ouder je komen
halen aan ons lokaal.
Tip: Sietse en Charissa houden graag van tekeningen. Maken jullie een mooie tekening of
kleuren jullie liever de volgende kleurplaten in?

GROETJES VAN JULLIE LEIDING
SENNE – SIBE – BO – ELLEN – LISE – SIETSE – CHARISSA – AMBER

Kleurplaten voor de feestvarkens:

FOTOHOEKJE

We hebben al verschillende
vleeshopen gedaan! Nog 4 te
gaan 😉

Onze eigen K3!

GEWELDIGE UITSPRAKEN VAN DE PIEKRIE

Maandplanning Joro’s Januari
Hey allertofste Joro’s!! 2019 is begonnen en we gaan er ook dit jaar weer zeker en vast goed
invliegen met weeral een paar superleuke activiteiten! Als je wilt weten wat we gaan doen,
zoek dan de activiteiten in deze woordzoeker, veel succes!

Vrijdag 04/01: Vandaag maken we het lekker knus en gezellig in ons lokaal, want we houden
namelijk een ………………………. ! Deze activiteit begint om 19u en eindigt om 21u, jullie mogen
ook allemaal iets lekkers om te eten of te drinken meenemen voor tijdens deze activiteit!
Zaterdag 12/01: Het is al een tijdje erg koud, de bomen zijn kaal en de feestdagen zijn
gepasseerd… jullie merken het al hé Joro’s, Koning Winter is al een tijdje in het land! Daarom
spelen we vandaag een …………………………! We spreken af om 14u aan het lokaal en jullie
mogen om 16.30u terug huiswaarts keren, tot grote spijt van jullie leiding ☹
Zaterdag 19/01: Beste Joro’s, vandaag hebben we een belangrijke opdracht voor jullie…
leider Simon beweert dat hij de ware kampioen is in het spelen van gezelschapsspelletjes.
Niemand van de leiding gelooft dit natuurlijk en daarom heeft hij ons uitgedaagd zodat hij
kan bewijzen dat hij de allerbeste is in het spelen van gezelschapsspelletjes. Daarom houden
we deze avond een ………………………………. . Jullie mogen om 19 naar het lokaal komen om te
bewijzen dat jullie Simon zeker en vast van de troon kunnen stoten. Je mag ook zeker en vast
zelf een gezelschapsspelletje meenemen! Om 21u zit deze activiteit er weeral op.
Zaterdag 26/01: We hopen erop dat het vandaag gaat sneeuwen want we gaan een
……………………… bouwen! We spreken hiervoor om 14u af aan het lokaal, om 16.30u mogen
jullie weer naar huis!

Groetjes van Gijs, groetjes van Mila, groetjes van Kirsten, groetjes van Simon, groetjes van
Pieter!

Simon is zijn zelfgemaakt sneeuwman kwijt waar hij toch oh zoveel werk in
heeft gestoken… kan jij hem er terug naartoe brengen?

Knimmers!!!

5 januari: heb je graag actie en wil je weten wat je
reactie is kom dan zeker om 14u naar het lokaal MET DE FIETS
zonder uniform en om 16.30u mogen jullie terug richting huis
vertrekken.

12 januari: ik hoor daar precies een goei boenk feestje? Heb
je zin om eens helemaal los te gaan dan is nu de moment want
jordy is jarig kom om 14u naar het lokaal en om 16.30u mogen
jullie helemaal uitgeput terug naar huis

19 januari: vandaag gaan we jullie is testen of jullie wel
echte knimmers zijn. gaan jullie de uitdaging aan? kom dan om
14u naar het lokaal en om 16.30u mogen jullie (hopelijk) met
trots terug naar huis

26 januari: vandaag gaan we eens kijken wie de sterkste is
en wie de top kan veroveren ben je benieuwd wat we gaan doen
kom dan zeker om 14u naar
het lokaal en om 16.30u
mogen jullie als winnaars
terug naar huis
Dikke kussen van je top
leiding:
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Vrijdag 4 januari:
6 9 12 13 1 22 15 14 4
Aangezien de examens van de leiding nu echt dichtbij zijn doen we het
nog even rustig aan (maar dit zal voor jullie geen probleem zijn). Vandaag
gaan we dus een ................ houden! Neem gerust je favoriete ........
naar het lokaal. Om 19u start deze lazy activiteit en om 21u is het
jammer genoeg alweer gedaan. Kom dus met zen allen naar het lokaal en
neem ook gerust een hapje/drankje mee!

Vrijdag 11 januari:
16 15 13 13 5 12 9 5 14 19

2 9 18 20 8 4 1 25

2 1 19 8

Nou nou nou beste sjo’ers, het is weer tijd voor de jaarlijkse viering van
.............! Kom om 19u naar het lokaal. Om 21u mogen jullie weer naar
huis gaan. Nou nou nou...

Zaterdag 19 januari:
19 5 16 16 9 5

7 15 5 19

12 15 11 15

Vandaag zullen jullie het alleen met ........... moeten doen  Maar het
gaat nog altijd een even spetterende zaterdag worden zoals altijd want
........ heeft heel wat in petto voor jullie! Vandaag doen we activiteit van
14u tot 16u30. Be aan het lokaal or be int kanaal! (ow yeah rijmskills xd)

Zaterdag 26 januari:
5 5 14 4 10 5 19

22 9 19 19 5 14

Pommie en seppie staan weer klaar met een activiteit om u tegen te
zeggen beste sjo’ers! We gaan ............. ! Ben je benieuwd wat dit is?
Kom dan om 14u naar het lokaal, om 16u30 mogen jullie weer naar huis
gaan.
Dit was het alweer voor de maand januari! See you vrijdag & zaterdag!
Groetjes en knuffels en een dag robine voor robine!
Pommie en Seppie

Hier is nog een leuke veel te moeilijke doolhof om de rest van je vakantie
mee te vullen!

Bitterballenboef
Met trots kunnen we jullie meedelen dat 7 sjo’ers er zijn in geslaagd om 160!!!
bitterballen naar binnen te spelen. Goed gedaan! De leiding is trots op jullie ;)

Tijdens deze quiz zijn we ook te weten gekomen dat Nette niet helemaal
begrijpt hoe een dierenketting werkt.
Aap panda arend Giraffe??? Volgens Nette begint giraffe met een D. Nu
hebben jullie weer al iets bijgeleerd vandaag.
De 2 gedichtjes over een bitterbal mogen natuurlijk ook niet ontbreken:
Een bitterbal geeft een echte knal.
Als je het eet, is het meestal heet.
1tje voor mij, dan zijn we hartstikke blij.
Beter een bitterbal in je mond dan 1 in je
kont.
Ik ben een bal bitter.
Bij de voetbal de bankzitter.
Je kan mij halen bij de frituur.
Ik ben niet al te duur en mijn portefeuille
vindt dat zuur.

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
- Drie Koningen back to Beerse: 6 januari
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: 2-6 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 nog een knimmer die peace doet,

En we gaan het kazakske van februari
alweer tegemoet!

