Beste leden, ouders en sympathisanten

Ondertussen zitten we al in de maand april. Met 4 van de 5 weekends achter de rug
kunnen we nu uitkijken naar nieuwe jaarlijkse gewoontes zoals onze ledenuitstap!
Voor meer info hierover kan je de brief achteraan in het kazakske lezen.
Ook kon je op de voorpagina onze affiche zien van de paasactiviteit die we gaan doen
voor ons 75 jarig bestaan extra in de spotlight te zetten. Ook hiervoor is er een brief
die je achteraan in het kazakske kan lezen.
In de maand mei gaan we, ook voor 75 jarig bestaan, onze K van KSA wat meer
betekenis geven door een K-moment te houden. We doen dit door op een
zaterdagnamiddag met heel de beweging afval te gaan rapen. Je gelooft het niet,
maar hiervoor is ook een brief achteraan het kazakske! 😉
Verder vinden jullie zoals gewoonlijk de maandplanningen en leuke spelletjes.

Veel leesplezier
De leiding

Maandplanning Piekrie
Zaterdag 6 April
Vandaag organiseert de leiding voor jullie een
verassingsactiviteit. Als jullie net zo benieuwd
zijn als ik kom dan zeker om 14:00 naar het
lokaal om te zien wat ze in petto hebben. Om
16:30 mogen jullie ouders jullie terug komen
halen aan het lokaal.

Zaterdag 13 April
Helaas pindakaas maar vandaag is er geen activiteit
tot volgende week.

Zaterdag 20 April
Jaja, de paashaas is jullie niet vergeten! Vandaag gaan we met
zijn allen paaseieren rapen. Als jullie graag willen komen kijk dan
naar de brief achteraan in het kazakske voor extra informatie. Hopelijk
tot dan!

Zaterdag 27 April
Whoop Whoop vandaag is het zo ver de dag waar wij allemaal naar uitkijken, het
is LEDENUITSTAAAAAAAP. Voor meer informatie kijk dan naar de brief.

Fotohoekje

Maandplanning leeuwkes
Zaterdag 6 april
Jaja er is weer een nieuwe maand aangebroken en om deze
maand goed te starten spelen we vandaag het
megacoolesupertoffe leeuwkes spel! Willen jullie weten wat dit
nu allemaal precies betekent? Dan verwachten we jullie om 14u
aan het lokaal en dan mogen jullie om 16.30u terug naar huis
keren.

Zaterdag 13 april
Jammer genoeg is er vandaag geen activiteit…. Maar het is met
een goede reden, de leiding gaat heel hard werken om jullie
kamp in orde te brengen zodat het nog beter wordt!!!

Zaterdag 20 april
De paashaas heeft een bezoekje gebracht aan de
KSA!!!! Als jullie mee eitjes willen rapen die de
paashaas voor ons gebracht heeft kijk dan in de brief
verder in het kazakske.
P.S. de paashaas heeft veel achter gelaten dus je mag
altijd vriendjes of vriendinnetjes meenemen!

Zaterdag 27 april
Eeeeuuuuj!!! Het is weer tijd voor ledenuitstap. Wil jij mee
op deze magische dag gaan kijk dan voor meer informatie
naar die brief in het kazakske.

Oh nee Gert-Jan zijn slaapzak is vuil geworden willen jullie helpen met een
nieuwe te zoeken?

Hier hebben we nog een leuke kleurplaat om jullie voor te bereiden op
ledenuitstap!

Maandplanning Joro’s April
Hey hallo joro’s, het is weeral april, wat vliegt de tijd toch veel te snel vooruit!! Deze maand
zijn er heel wat speciale activiteiten gepland, neem dus zeker snel een kijkje! Eén ding staat
vast, stilzitten gaan we in april zeker niet doen!

Zaterdag 6/04: Zwemmen
Maak je borst al maar nat (letterlijk) want we gaan vandaag zwemmeeeeeen! Neem dus
zeker allemaal je mooiste zwembroek/badpak/bikini/duikersoutfit en een handdoek mee
naar het stadspark in Turnhout! Het afzetten en ophalen gebeurt beide aan de ingang van
het zwembad (Parklaan 58, 2300 Turnhout) zodat we onze tijd in het zwembad zoveel
mogelijk kunnen benutten! Deze activiteit gaat door van 14u tot 17u, een halfuurtje langer
dan gewoonlijk dus. Ook vragen we om een klein centje van 3 euro mee te nemen.

Zaterdag 13/04: Geen activiteit…
Jammer maar helaas, geen activiteit vandaag… dit komt doordat we met
de hele leidingsploeg de hele dag lang de koppen bij elkaar gaan steken
om het grote kamp alvast ineen te steken! Dit vraagt veel werk en we
zijn er van ’s ochtends tot ’s avonds mee bezig… dus helaas moeten we
een keertje een activiteit overslaan, tot grote spijt van de leiding. (Zeker
van Simon, hij is in tranen uitgebarsten)

Zaterdag 20/04: Paaseieren zoeken
Sommigen onder jullie weten het misschien al,
maar dit jaar bestaat KSA Beerse 75 jaar! Om dit te
vieren doen we dit jaar een tal van speciale
activiteiten, waaronder vandaag paaseieren
zoeken! Meer informatie hierover vinden jullie in
de bijgeleverde brief achteraan in het Kazakske,
hopelijk komen jullie massaal opdagen en kunnen
we met de Joro’s de meeste eitjes van iedereen
verzamelen!

Zaterdag 27/04: Ledenuitstap
Yes yes yessssss het is weer zover! Ledenuitstap! Hoog tijd dat KSA Beerse nog eens op
verplaatsing gaat om de boel op stelten te zetten! Dit jaar gaan we met z’n allen naar
Toverland, een pretpark waar we ons zonder twijfel geweldig gaan amuseren! Meer info
over deze dag vind je in de brief achteraan het Kazakske of op de website bij ‘belangrijke
data’.

Groetjes van jullie leiding!

Vorige maand zijn we op Triangel geweest! Hier zijn nog een paar
leuke foto’s van deze dag!

…en laten we er ook nog eens een keertje aan terugdenken dat de
Joro’s van Beerse toen hebben gewonnen met Dikke Berta tegen
alle andere KSA’s! Goed gedaan Joro’s!!

Knimmers
6 april :
Vandaag gaan we jullie kookkunsten eens uittesten.
Jullie mogen om 14u naar het lokaal komen met een
zakcentje van 2euro en dan mogen jullie met een goed
gevulde maag om 16.30u weer huiswaarts keren.
13 april :
Jammer maar helaas geen activiteit vandaag.
20 april :
Vandaag gaan we paas eieren rapen zie brief.
27 april :
Het is zo ver ledenuitstap is aan gebroken vergeet u
zeker niet in te schrijven voor meer info bekijkt u
de brief!
Dikke kussen uw leiding xxx

Breng leider Jordy terug naar zijn geliefde auto!

Zaterdag 6 april: Appel en ei tocht
Vandaag gaan we nog eens een oude klassieker van boven het stof halen. We
gaan op appel en ei tocht! Kom om 14u naar het lokaal met een appel of een ei
om zoveel mogelijk freit te verzamelen! Om 16u30 kunnen jullie hopelijk naar
huis gaan met een maag vol chips en drinken.
Zaterdag 13 april: Geen activiteit
Er waren eens 17 droevige sjo’ers. Deze sjo’ers zaten allemaal samen rond
Stien hare vogel. Stuk voor stuk waren ze in tranen aan het uitbarsten omdat ze
het slechte nieuws hadden gehoord: GEEN ACTIVITEIT ☹. De oh zo positieve
merel bossier stond op en ging in het midden van de kring staan. Ze zei: “hey
lieve vrienden, niet getreurd. Het is nu geen activiteit maar hierdoor gaat het
kamp echt bangelijk worden!”. Deze speech gaf elke sjo’er moed. Ze werden
blij. De dag eindigde mooi omdat ze allemaal samen nog een ice teake waren
gaan drinken in den biechtstoel. Dus geen activiteit vandaag, see you next
week.
16-19 april: Joepie!
Wooooeeeehooeeew eindelijk is het zover, joepie! Smeer die benen en voeten
al maar in. Haal je goed humeur naar boven en laat zien dat KSA Beerse de
beste wandelaars zijn van heel Vlaanderen! Kijk zeker nog eens naar de brief
die we jullie hebben meegegeven zodat je alles mee hebt en dan maken we er
een zalige 4 daagse tocht van!
Zaterdag 20 april: Paasactiviteit
Damnnn, juist terug van joepie en er staat weeral een activiteit klaar. Het is er
eentje om ons 75 jaar te vieren. Voor sommige zal het zwaar zijn om de zetel
uit te komen, maar de paashaas zal jullie belonen! Voor info zie brief vanachter
Zaterdag 27 april: Ledenuitstap
Heuj het is weer ledenuitstap! Voor inschrijving zie brief vanachter.
Groetjes van jullie leiding! Pommelien en Seppe

Tussenstand aanwezigheidsprijs
Wow wow wow, na de aankondiging van deze prijs zijn we al 10 activiteiten ver en kunnen
we een tweede tussenstand opstellen van deze wedstrijd! Er zijn nog 3 sjo’ers die alle
activiteiten er bij waren dus het wordt ongetwijfeld spannend!
Op een gedeelde eerste plaats met 10 punten:

Alleen op de tweede plaats en op jacht naar de eerste met 9 punten:

Op een gedeelde derde plaats met 8 punten:

Op een gedeelde vierde plaats met 7 punten:

Op een gedeelde vijfde plaats met 5 punten:

Op een gedeelde zesde plaats met vier punten:

KAAT geen foto van ☹
AMBER ook geen foto van ☹

Op een gedeelde zevende plaats met 3 punten:

Toon geen foto van ☹

Op de laatste plaats met 0 punten:

Volgende maand komt er natuurlijk weer een nieuwe tussenstand
met wie weet nieuwe leiders in het klassement!

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

K-momentje
Beste ouders en leden
Wij, KSA Beerse, staan voor Katholieke Studentenactie. Op zaterdag 11 mei, organiseren wij
daarvoor ons K-moment.
Het is heel actueel, de klimaatspijbelaars , de opwarming van de aarde en de vervuiling van
de aarde. Ook wij willen graag ons steentje bijdragen voor het milieu. Aangezien KSA Beerse
dit jaar 75 jaar bestaat, gaan we er een groot K-moment van maken.
KSA Beerse gaat zaterdag 11 mei van 14u tot 16u30 afval rapen in Beerse. Zo zijn we niet
alleen tegen de opwarming en vervuiling van de aarde, maar willen we
er ook iets tegen doen. Zo willen wij mee zorgen voor een proper
Beerse!
We vinden het zeer belangrijk om iets terug te geven aan de
maatschappij en te helpen waar nodig. Wist u dat uit cijfers van 2016
blijkt dat een inwoner van de Europese Unie maar liefst 480 kg afval
per jaar produceert? Ook al zou het niet mogen, verdwijnt er nog
steeds een deel van die 480 kg in de natuur en niet in de vuilbak.
We verzamelen ons zoals op een gewone activiteit aan het lokaal om 14u.
Wat breng je mee?
•

Werkhandschoenen of dergelijke als je geen vuile handjes wilt

•

Bij slecht weer een regenjas

•

Sjo’ers nemen de fiets mee

•

Je harde inzet!

Onze leiding hoopt alvast op een massale opkomst van de leden!

Het infoblad
• Leden worden verwacht een volledig uniform te dragen
namelijk:
een sjaaltje + een T-shirt/trui.
Belangrijke data:
- Ledenuitstap: 27 aril
Weekends:
- Piekrie: 4-5 mei
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 nog wat joro’s die leuk op de foto
staan,

En het kazakske van april is weeral gedaan!

