Beste leden, ouders en sympathisanten

We zijn ondertussen al in de maand maart beland. De weekends zijn volop aan de gang en
sommigen beginnen al te dromen van het grote kamp. In dit kazakske vinden jullie de
maandplanningen, leuke spelletjes enz.
Ook vinden jullie de brief over triangel, een brief over onze ledenuitstap en nog een brief
over een activiteit die we doen ter ere van ons 75 jarig bestaan, voor meer info kijk dus
gerust verder in dit kazakske.

Veel leesplezier
De leiding

Zaterdag 2 maart
Vandaag gaan we met z’n allen naar TRIANGEL.
Voor meer informatie zie brief.

Zaterdag 9 maart
1 , 2 , 3 koprol. Vandaag gaan we turnen in de BAB school. Kom allemaal
sportief gekleed naar de school en laat tussen 14u en 16.30u zien wat je kan.
Breng ook aparte schoenen mee voor in de turnzaal!

Zaterdag 16 maart
Senne en Sibe zijn een beetje verdrietig en vragen jullie hulp om hen weer blij
te maken. Als je wilt komen helpen kom dan om 14u naar het lokaal en om
16.30u mogen je mama of papa jullie terug komen halen.

Zaterdag 23 maart
Donderdag is de lente begonnen en daarom gaan we vandaag het LENTE-spel
spelen. Kom allemaal van 14u tot 16.30 u naar het lokaal en adem de frisse
lente geur in.

Zaterdag 30 maart
Vandaag gaan we piekrie-erger-je-niet spelen. Wil je weten wat dat inhoud ?
kom dan om 14u naar het lokaal en om 16.30u mogen jullie jammer genoeg
terug naar huis gaan.

Groetjes van jullie allerliefste leiding
Amber , Bo , Charissa , Ellen , Lise , Senne , Sibe en Sietse XOXO

Maandplanning leeuwkes
Zaterdag 2 maart
Vandaag gaan we met een deel van de KSA naar triangel. Ben je niet bang voor een hele dag
avontuur? Kom dan zeker. Voor meer info zie de bijhorende brief in het kazakske.
Vrijdag 8 maart, zaterdag 9 maart en zondag 10 maart WEEKENDDDD
Owjaaaa dit weekend wordt een weekend om nooit meer te vergeten. Ben je er ook klaar
voor om een weekend lang te ravotten ? Dan zien wij jullie graag vrijdag avond om 19u30
aan de weekendplek in Arendonk. Maar jammer genoeg komt er ook een einde aan en
mogen de mama’s en papa’s jullie zondag om 12 uur komen halen. Meer info vind je in het
weekendboekje. De leiding kijkt er alvast naar uit!
Zaterdag 16 maart
Vandaag gaan we duidelijk maken wie de koning en de koningin is van de leeuwkes. Ben je er
zeker van dat jij de koning à la leeuwkes bent of de koningin? Kom dit dan bewijzen om 14
uur aan het lokaal. En wie weet mag jij wel als koning of koningin naar huis gaan om 16u30.
Vergeet zeker niet als koning of koningin verkleed te komen, dit kan je wel eens helpen bij
het spel.
Zaterdag 23 maart
Omdat leidster Lise en leider Gerry verjaard zijn in de maand maart gaan we een Afterparty
doen. Heb je goesting om samen met ons een onvergetelijke Afterparty te maken? Kom dan
zeker om 14 u naar het lokaal. Na stevig gefeest te hebben mogen jullie om 16u30 naar huis
gaan. Vergeet zeker geen dansschoenen aan te trekken want we gaan onze heupen eens
laten voelen hoe we moeten dansen.
Zaterdag 30 maart
Liefste leeuwkes we hebben vandaag zeer slecht nieuw gekregen. Leider Alec is zijn konijntje
kwijt geraakt. Hij wou op deze prachtige zomerdag met zijn konijntje gaan wandelen in het
park achter het gemeentehuis. Terwijl hij aan het wandelen was wou hij een verdrinkende
schildpad redden maar doordat hij in het water sprong is zijn lief konijntje gaan lopen. Hij
vond Jelleke ( zijn konijntje ) niet meer terug en is daardoor zeer verdrietig. Kom jij vandaag
het konijntje mee zoeken? Kom dan zeker om 14 uur naar het park achter het gemeentehuis.
om 16u30 mogen jullie terug vanuit het park huiswaarts gaan en hopelijk hebben we Jelleke
terug gevonden.
Dit word een maand om niet snel te vergeten dus vergeet zeker niet te komen.
Groeten van jullie leiding: Cheyenne, Lise, Lukas en Gerry en niet te vergeten de gekste
leiding van allemaal leider Alec

De jarige leiding vind het super leuk om tekeningen te krijgen vergeet dus zeker geen
tekening te maken

Zoek de 10 verschillen

Oh kijk wat ik in mijn oude foto doos heb gevonden. Volgens mij is dit een foto van leider
lukas, verbind de cijfers en ontdek hoe lukas in zijn jonge tijd er uit zag

Maandplanning van de aller coolste
Joro’s

Beste Joro’s deze maand is een speciale maand. We komen
namelijk elke activiteit verkleed. Wie altijd het origineelste
verkleed is in het thema wint die activiteit iets. Successsss xxx

1.

Maart is een
bijzondere activiteit. Jullie gaan vandaag op Triangel wat wilt
Jow, jow coole joro’s jullie eerste activiteit van

zeggen dat we een hele dag op uitstap gaan met onze joro’s.
Triangel is eigenlijk een evenement voor heel de KSA. Hier
strijden de groepen tegen elkaar wie dat de beste is. Dit
evenement vindt plaats op 2 maart 2019. Nog iets leuk we gaan
met de treinnnnnnn!!!!! We verwachten iedereen om 9.00u aan
het station in Tielen. En we komen aan om 17.45u ook aan het
station in Tielen. Je moet natuurlijk wat mee pakken naar deze
ooh zo coole uitstap ☺
- een rugzakje
- een drankje
- een lunchpaket
- een regenjas als er slecht weer voorspeld wordt
- en een heeeeeeeeeeeeel goed humeur
Bij deze activiteit is het simpel van verkleden, doe allemaal zo
sportief mogelijk Maar wel je Uniform aan doen.
Wij hopen alvast dat jullie er allemaal bij gaan zijn!!!!! ;)

2.

De 2de activiteit van de maand Maart is een activiteit dat je
nooit meer gaat vergeten! Nu vragen jullie je af hoezo gaan wij
een activiteit doen die wij nooit meer gaan vergeten? Omdat je er
bijna elke dag aan herinnerd wordt. De plaatsen waar we naar
toe gaan zie je elke dag. Wij hopen toch dat jullie de plaatsen
gaan herkennen. Vandaag 9 maart 2019 spelen we een

fotozoektocht!!!!

grote

In Beerse euhjjjjjj!!!!!! Jullie worden om
14.00u verwacht aan het lokaal en om 16.30u mogen jullie naar
huis gaan. Het thema is hier camouflage dus kom in een leger
pak of iets anders met camouflage naar het lokaal.

3.

Activiteit 3 van de maand mag speciaal zijn ☺ we gaan vandaag
een activiteit doen met eten, verkleden en feestennnnnnn!!!!!
Vandaag, 16 maart 2019 doen we een

Verkleed

Feestje!!!!!!

Dit gaat doorgaan in het lokaal deuhhh van
17.00u tot 19.00u zie dat je niet gegeten hebt want het is met
eten. Het thema van vandaag is partymodus dus helemaal in
party kleren komen. Wie ooh wie krijgt de verrassing vandaag?
Kom maar dan zal je het wel zien ;-)

4.

Liefste dagboek, wat zou het vandaag toch zijn van activiteit?

het beste weekend
van heel het jaar !!!!! Joroweekend!!!!!!
Ooh ja juist ik weet het weer het is

Verdere informatie krijg je nog van ons. Ook het verkleedthema
is nog een beetje geheim ook al heb ik wel een klein tipje in dit
tekstje gezet ☺.

5.

Weet je nog ergens vorig jaar dat we snoepjes gingen verkopen
en dat de leiding dit veel te laat had besteld het snoep. Domme
leiding zegt ☺ maar nu gaan we het zeker goed doen hoor lieve
Joro’s we willen graag wat kas hebben voor op kamp om Coole
en grave dingen te doen toch? Dus kom allemaal op 30 maart
2019 naar het lokaal om 14uur naar het lokaal om

snoepjes

te verkopen!!!!

Om 16.30u mogen jullie naar huis ☺
vandaag is het thema, als snoepje verkleed komen ;)

Zo beste Joro’s dit was het voor deze maand!! En allemaal
verkleed komen hé naar de activiteiten want je wilt echt een
prijs winnen ☺
Groetjes, Mila xxx, Simon ☺, Gijs ☺, Pieter ☺ en Kirsten xxx

Maandplanning Knimmers
Zaterdag 2 maart:
Vandaag is het hoogtepunt van het jaar. We gaan op
weekend!!!!. Voor meer informatie zie weekendboekje.
Wij kijken er al naar uit!

Zaterdag 9 maart:
Waarvan zijn er 525.600 in een jaar? En 44.640 in een maand? En 10.080 in een
week? En 1.440 in een dag? Dit is uiterst belangrijk,
want vandaag doen we alles in die tijd. Welke groep
voert de opdrachten het snelst uit? Kom snel naar het
lokaal om 14u en doe alles binnen één van de 150
minuten. Om 16u30 zal de activiteit eindigen.

Zaterdag 16 maart:
Kom zeker van 14u tot 16u30 naar het lokaal want vandaag spelen we:

en

- spelen

Zaterdag 23 maart:
Het is nog eens tijd om te testen of jullie echte knimmers zijn. We trekken door
de beken en laten ons nog eens goed vuil maken. We verwachten jullie om 14u
aan het lokaal met de fiets zonder uniform. Wanneer we alle beken van Beerse
hebben bezocht, zal de bekentocht eindigen om 16u30.

Zaterdag 30 maart:
Zet je in op rood of zwart? Heb je hoge of lage kaarten? Bluf
je of speel je vals? Kan je het al raden? JUIST! Vandaag
organiseren we onze eigen casino. Van 14u tot 16u30 aan
het lokaal. Breng zeker je eigen casino-spel mee.

Groetjes van Jordy, Ruben, Birthe en Lauren

Zaterdag 2 maart: Pommie goes loco
Vandaag krijgen jullie the one and only pommelien bossier als enige leidster. Of misschien
krijgen jullie ze niet? Is ze wel op de KSA? Er is maar één manier om daar achter te komen.
Kom allemaal om 14u naar het lokaal met jullie FIETS. Om 16u30 is de activiteit gedaan en
mogen jullie naar huis gaan.

Vrijdag 8 maart: Tappen in het heilaar
Even een kleine herinnering voor de vergeetachtigen onder ons. Vandaag gaan we dus
tappen in het heilaar voor onze sjo kas nog wat extra te spijzen. Het exacte uur voor
wanneer jullie er moeten zijn komt nog.

Zaterdag 9 maart: Gezelschapsspelletjes
Joepie jeej, wat is er leuker dan op een zaterdagavond gezellig met heel de groep
gezelschapsspelletjes te spelen? Niks dus. Jullie worden verwacht om 19u aan het lokaal en
om 21u zit de avond er weeral op. Neem gerust je favoriete spelletjes mee.

Zaterdag 16 maart: Dropping
Vandaag gaan we beginnen aan onze voorbereiding voor joepie die er toch stilletjes aan
begint aan te komen. Dit doen we met een goeie dropping! We verwachten zoveel mogelijk
SJO’ers om 10u aan het lokaal. We hopen rond 16u30 terug te zijn. Neem deze dag zeker
mee:
•
•
•
•

Een lunchpakket voor smiddags
Een koek voor onderweg
Drinken voor onderweg
Een keukenhanddoek

Zaterdag 23 maart: Sponsers zoeken
Zoals afgesproken op het weekend gaan we vandaag een dag lang sponsers zoeken voor
onze ongetwijfeld succesvolle fuif. Kom om 10u naar het lokaal voor het starten van onze
zoektocht. De sponsertocht eindigt om 16u30 met hopelijk heel wat geld in de schuif. Neem
ook een lunchpakket mee vandaag of eventueel wat geld om samen een broodje te eten.

Zaterdag 30 maart: Dineren
Vandaag gaan we het chique volk in ons naar boven halen. We gaan namelijk een chique
diner maken aan ons lokaal. We verwachten jullie natuurlijk in jullie mooiste kleren 😉. (tip:
de jongens een hemdje, de meisjes een kleedje) We starten eraan om 16u. Om 18u30
mogen jullie met een gevulde maag naar huis gaan. Neem voor deze activiteit ook 4 euro
mee.

Tussenstand aanwezigheidsprijs
Wow wow wow, na de aankondiging van deze prijs zijn we al 5 activiteiten ver en kunnen we
een eerste tussenstand opstellen van deze wedstrijd!
Op de gedeelde EERSTE plaats met 5 punten:

Op een gedeelde TWEEDE plaats en in de achtervolging met 4 punten:

Op een gedeelde DERDE plaats met 3 punten:

En ook nog Toon, Amber en Noa (ik kon geen foto van jullie vinden oeps)
Op een gedeelde VIERDE plaats met 2 punten (komaan he mannen da kan beter):

En ook nog Kaat waar ik jammer genoeg ook geen foto van vond…
Op de LAATSTE plaats met 0 punten ☹:

Volgend kazakske een nieuwe tussenstand, goed bezig sjo’ers!
Groetjes van jullie leiding!
Pommelien & Seppe

TRIANGEL 2019
PIEKRIE, LEEUWKES EN JORO’S
Beste KSA’ers en ouders,
Dit jaar gaan we met onze 3 jongste groepen naar Triangel. Het is een fantastische speeldag
voor alle -12jarige leden van KSA Antwerpen-Brabant. Op deze dag zullen wij, KSA Beerse,
aan heel Vlaanderen bewijzen dat wij de stoerste, sterkte en coolste jeugdbeweging zijn!
Een hele dag spel en plezier! Kan jij goed klimmen? Houd je van springkastelen? Of heb je
het liever een beetje vuil? Kom dan zeker mee, want het wordt een dag om nooit te
vergeten!
Wanneer:
Op zaterdag 2 maart 2019.
Waar:
Adres Triangel: F. Segersstraat 2530 Boechout.
Vertrek:
We verwachten iedereen om 9:00u aan het station in Tielen.
Aankomst:
Na een dag vol speelplezier zullen we aankomen om 17:45u aan het station in Tielen.
Wat neem je best mee?
•

Een rugzakje

•

Een drankje

•

Een koekje

•

Lunchpakket

•

Een regenjas als er slecht weer voorspeld wordt

•

Een goed humeur 😊

Aan deze leuke dag hangt een prijskaartje van €2.
Alle leden worden verwacht in UNIFORM!

Groetjes van de leiding!

Ledenuitstap: Toverland
Beste KSA’ers en ouders,
Binnenkort is het weer zover. Op 27 april gaan we op onze jaarlijkse ledenuitstap. Dit jaar
gaan we naar Toverland! We verwachten jullie om 8u30 aan het kerkplein. Na een leuke
maar vermoeiende dag, zijn we rond 18u terug aan het kerkplein.
Wat neem je best mee ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je kid ID / pas
Een rugzak
Voldoende koekjes
Voldoende drinken
Lunchpakket
Kleren aangepast aan het weer
Eventueel zonnecrème/ pet als de zon schijnt
JE UNIFORM natuurlijk !
Extra kleren voor het geval je nat wordt
Rijspillen voor het geval je ziek word in de bus
Een uitgerust gezichtje om er een dikke glimlach op te plakken

Inschrijven gaat tot en met zaterdag 30 maart!
Niet betaald is niet mee !
Groetjes van de leiding!

Mijn kind :

………………………………….

Van de groep : …………………………………..
Gaat mee op de ledenuitstap en de €25 is
overgemaakt op de KSA rekening
BE32 7330 4464 6302
handtekening ouder/voogd :

Beste leden, ouders en sympathisanten

Bij deze kondigen wij graag een nieuwe activiteit aan die KSA Beerse
organiseert om ons 75 jarig bestaan van deze prachtige jeugdbeweging te
vieren. Hoe doen we dit? Heel simpel, met een leuke en gezellige
paasactiviteit!
Wat is nu juist de bedoeling? Jullie kinderen kunnen samen met al hun
vriendjes en vriendinnetjes mee komen helpen om de paaseieren terug te
zoeken. Je leest het dus goed, deze activiteit is voor alle kinderen, niet alleen
voor die van de KSA!
Dit gaan we doen aan de hand van een klein spel. Let goed op, deze activiteit is
vrij in en uit, dit betekent dus dat je op elke moment van de zaterdagnamiddag
kan langskomen maar de activiteit dus geen 2,5 uur duurt.
Terwijl de kinderen de speurneuzen in zichzelf naar boven halen, kunnen de
ouders op ons plein genieten van een drankje op ons terras. Iedereen is dus
welkom om samen met ons deze mooie feestdag te vieren!
In het kort: de activiteit gaat door op zaterdag 20 april en is vrij in en uit van
14u tot 16u30. De doelgroep zijn alle kinderen, niet alleen die van onze
beweging, nodig dus zeker iedereen uit om mee te doen! De ouders kunnen
ondertussen dus iets drinken op ons terras aan het lokaal.
Wie weet heeft de paashaas dan wel voor alle kinderen een lekkere verrassing
achter gelaten 😊.
We hopen zoveel mogelijk kinderen en ook volwassenen te zien op deze
hopelijk zonnige en sowieso plezante namiddag!
Tot dan!

De leiding

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 zie je nog leider sibe en ellen met 1 been in de lucht,

We hopen jullie allemaal op de activiteit te zien
met een lach en geen zucht!

