Beste leden, ouders en sympathisanten

Nu we in de tweede maand van het jaar zijn aanbeland, komt ons
spaghettifestijn wel heel dichtbij. Inschrijven kan nog altijd voor een
lekkere spaghetti met zelfgemaakte saus a volonté!
Ook komen onze weekends dichter en dichter bij. Achteraan op het
infoblad kunnen jullie de verschillende data vinden van alle weekends.
Meer info volgt nog van de leiding van uw zoon/dochter.
Zoals altijd vindt u in dit kazakske de maandplanning voor de maand
februari en leuke spelletjes!

Veel leesplezier
De leiding

Maandplanning piekrie
Beste piekrie’s
2 maart is het triangel dit is de kans om aan heel Vlaanderen te
laten zien wie de sterkste,stoerste en coolste piekrie’s van
Vlaanderen zijn. Wil jij dat ook laten zien? Kom dan om 9u naar
het station van Turnhout en om 17:45 kunnen jullie terug keren.
Gelieve voor 16 februari in te schrijven via het nummer
0472404976 (liefst via sms)
Het inschrijvingsgeld bedraagt:2€ (gelieve dit de dag zelf mee
te nemen)

2 februari:
Dag jongens en meisjes, vandaag is het BOYS VS GIRLS.
Ben jij een jongen of een meisje en wil je laten zien wie de
sterkste zijn? Kom dan om 14u naar het lokaal. En om 16:30u
mogen jullie ouders je komen halen aan ons lokaal.

E m
9 februari:
Hebben jullie zin om te knutselen? Haal dan de kunstenaar in je
naar boven en kom om 9u naar het lokaal en vergeet je
creativiteit zeker niet mee te nemen. Om 12u is het helaas al
gedaan en mogen jullie naar huis met je mama of papa.

E
16 februari:
Voor de muziek liefhebbers onder ons vandaag gaan we naar
de fanfare luisteren. Dus kom om 14u naar het lokaal en om
16:30 mogen jullie weer naar huis.

22 februari:
Vandaag gaan we kennis maken met een echte mummie
tijdens het grote mummiespel. Dus kom om 14u naar het lokaal
en help de mummie en om16:30 mogen jullie naar huis.

E
Hier is nog een tekening die je altijd mag afgeven aan je
fantatische leiding. Groetjes Bo-Charissa-Sietse-Senne-EllenLise –Amber-Sibe

d

Beste leeuwkes
2 maart is het triangel. Dit is de kans om aan heel Vlaanderen te laten
zien wie de sterkste,stoerste en coolste leeuwkes van Vlaanderen zijn.
Wil jij dat ook laten zien? Kom dan om 9u naar het station van Turnhout
en om 17:45 kunnen jullie terug keren.
Het inschrijvingsgeld bedraagt:2€ (gelieve dit de dag zelf mee te nemen)

Hier nog 2 leuke kleurplaten om in het thema Disney te blijven!

Maandplanning Joro's !!
Zaterdag 2 februari:
Vandaag gaan we het “ grote parken spel” spelen, heb jij er ook al zin
in?
Zorg dan dat je om 14U zeker aan het lokaal staat en om 16.30U
mogen jullie weer naar huis. En vergeet niet jullie mooiste glimlach
mee te nemen!! :)

Zaterdag 9 februari:
Het is al aftellen naar ons o-zo-fantastisch spaghettifestijn
Heb jij er ook al zin in? Kom dan om 9U naar het lokaal om samen
met jullie leiding lekkere groentjes te snijden. Vergeet zeker geen
snijplank en aardappelmesje. Om 12U mogen jullie weer naar huis.

Zaterdag 16 februari:
Beste Joro's,vandaag hebben we een belangrijke opdracht voor jullie...
Wij hebben gehoord dat er een schat verstopt is in
het bos De Konijnenberg.
Kom zeker om 14U naar De Konijnenberg om de schat te vinden en
trek jullie beste stapschoenen aan.
Om 16.30U mogen jullie weer opgehaald worden aan De
konijnenberg.

Herinnering!! Zondag 17 februari: Spaghettifestijn!!
Zaterdag 23 februari:
Hebben jullie ook zoveel zin om nog eens goed veel energie kwijt te
spelen? Kom dan zeker om 14U naar ons lokaal voor de
ALLER COOLSTE ruige spelen van het jaar!!
Om 16.30U mogen jullie weer naar huis.
Groetjes van jullie allerliefste leiding xxx

Tijd voor een woordzoekertje!!

Beste joro’s
2 maart is het triangel. Dit is de kans om aan heel Vlaanderen te laten
zien wie de sterkste,stoerste en coolste joro’s van Vlaanderen zijn. Wil jij
dat ook laten zien? Kom dan om 9u naar het station van Turnhout en om
17:45 kunnen jullie terug keren.
Het inschrijvingsgeld bedraagt:2€ (gelieve dit de dag zelf mee te nemen)

Maandplanning knimmeeeeers
Jaja beste knimmers! Ondertussen zitten we weeral in maand 2 van 2019! We
kunnen stilletjes aan beginnen dromen over ons super tof knimweekend(1-3
maart) en over ons kamp (18-28 juli)!
Voor elke activiteit staan er een paar afbeeldingen waar jullie van kunnen
afleiden wat we gaan doen! Of als je zo tam bent zoals de meeste knimmers
van KSA Beerse kun je telkens de oplossing vinden onder de afbeeldingen.
2 februari

Zoals gewoonlijk gaat deze activiteit door van 14u-16:30u aan ons geliefde lokaal!
Vergeet zeker jullie hersenen niet mee te nemen! 😉
Is er wifi in Tahiti?

9 februari

Vandaag worden jullie al verwacht om 9u! Na een paar uurtjes goed jullie best te
hebben gedaan, mogen jullie om 12u naar huis vertrekken! Vergeet ook zeker geen
aardappelmesje, groentenschiller en snijplankje mee te nemen!
Groenten snijden voor ons spaghettifestijn!

16 februari

Ook vandaag staat er jullie een topactiviteit te wachten van 14u-16:30u!
Het disneyconcert van de fanfare

23 februari

Wie? Knimmers!
Wat? Rarara!
Waar? Lokaal!
Hoelaat? 14u-16:30u!

Jongens en meisjes apart

Heeeel veel groetjes van jullie allerliefste leiding!!!
Lauren, Ruben, Jordy en Birthe!!

Fotohoekjeeeeeee

Maandplanning sjo’ers februari
Zaterdag 2 februari:

De examens van de leiding zijn eindelijk gedaan dus we gaan er nog is een
goei lap op geven! Allemaal welkom aan het lokaal om 14 uur. Deze
spetterende activiteit zal jammer genoeg gedaan zijn om 16u30. Oh ja nog 1
detail: Trek jullie beste Duitse outfit aan ;)

Zaterdag 9 februari:

Deze activiteit zal doorgaan van 9-12 uur aan het lokaal. Dus Stien, zorg dat je
u wekker op tijd zet! ☺ Neem zeker allemaal een snijplank en een snijmesje
mee.

Zaterdag 16 februari:

Deze culturele activiteit is gewoon te mooi om te missen. Benieuwd wat het
is? Kom dan om 14u naar het lokaal. Om 16u30 is het gedaan 
22-24 februari:
Beste weekend van het jaar: SJO WEEKEND.
De leiding komt nog langs om jullie hier meer informatie over te geven. We
hopen natuurlijk dat jullie allemaal meegaan. Want we kunnen al verklappen
dat het een weekend wordt om nooit meer te vergeten….
Vele groetjes van jullie allerliefste leiding Seppe en Pommelien xxx
(Laten we trouwens 1 minuut stilte houden als appreciatie voor de oh zo
mooie 2 vorm van the one the only Merel Bossier)

Beste Sjo’ers
Om het jaar nog een extra tintje te geven, gaat de leiding starten met een
aanwezigheidsprijs! Kort maar krachtig: Wie het meeste naar de activiteit
komt krijgt een mooie prijs waar iedereen jaloers op zal zijn! Jullie zullen elke
maand in het kazakske en elke week op de KSA (als jullie dat willen) een
tussenstand te horen krijgen!
Zet je schrap sjo’ers, de concurrentie is groot, maar wie niet waagt niet wint!
De wedstrijd start al 26 januari!
Tussenstand:
Toke: 0

Nette: 0

Merel: 0

Kaat: 0

Stien: 0

Timon: 0

Brent: 0

Lars: 0

Mats: 0

Katrijn: 0

Amber: 0

Robine: 0

Kobe: 0

Toon: 0

Klaas: 0

Ruben: 0

Noa: 0
(volgende maand is het met foto’s zodat het er wat mooier uitziet)

Let the battle begin!

Tot zaterdag!

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:
Hoofdger
echt
Volwassen
bolognais
en
e
vegetarisc
h
Kinderen (bolognais
12)
e
vegetarisc
h
Dessert (1 per persoon)
Chocomousse
Dame Blanche
Rijstpap

Aanta
l

Prijs

€15 /persoon

€12 /persoon
Te betalen bedrag:
Totaal aantal personen:

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

Dit is nog een foto van een knimmer
met als achternaam Baeten,

Tot op de volgende activiteit, met al
uw maten!

