Beste leden, ouders en sympathisanten

Als jullie deze eerste 5 woorden hebben gelezen betekent dit dat je begonnen bent met het
lezen van het laatste kazakske van het werkjaar 2018-2019. Ik zou willen starten met te
zeggen dat het voor de leiding een topjaar was met heel veel mooie momenten en een (bijna)
geslaagd feestjaar want er komt nog een verrassing aan!
Ook zou ik nog willen meedelen dat je je nog altijd kan inschrijven voor het grote kamp/
Piekrie kamp! Doe dit dus zeker om de tijd van je leven te hebben!
Voor de rest vind je zoals altijd de maandplanningen van elke ban samen met wat foto’s,
spelletjes en tekstjes over wat je in de maand mei hebt beleefd.

Veel leesplezier
De leiding

Ja hoor, ook deze week nog sterft alle leiding een beetje door de
examens maar zo goed als we zijn, voorzien we voor jullie
natuurlijk nog een activiteit! Heb jij altijd al eens willen bewijzen
dat je de leiding slimmer af bent? Kom dan zeker deze week naar
het lokaal om 18:00 want vandaag doen we één tegen allen!
Nadat jullie hopelijk alle opdrachten tot een goed einde hebben
gebracht mogen jullie om 20:00 weer naar huis. P.S. nog 17
dagen en dan is het kamp! Dat is nog iets meer dan 2 weken!!

Zaterdag 15 juni
Oh nee, de leiding heeft weer examens… Maar niet getreurd
hoor piekrietjes, voor jullie maken we graag tijd! Vandaag doen
we iets wat we al eerder dit jaar gedaan hebben omdat dit toen
zo een groot succes was, namelijk dit. Kom om 18:00 naar het
lokaal in je pyjama, neem je favoriete snack mee en geniet van
onze filmavond! Om 20:30 mogen jullie huiswaarts keren met
mama of papa. P.S. nog 24 dagen en dan is het kamp!
Spannend!!

Zaterdag 8 juni
Vandaag gaan we nog eens een dagje op
verplaatsing. We gaan ons hier namelijk kei
hard amuseren! Kom van 14:00 naar het
Stadspark in Turnhout voor een namiddag
vol plezier! Om 16:30 mogen jullie mama of
papa jullie terug komen halen. P.S. nog 31
dagen en dan is het kamp! Begin alvast maar
af te tellen!

Zaterdag 1 juni

Maandplanning Piekrie juni

Ellen en Sibe die
hebben geleerd te poseren dit jaar!
Senne die veel
koekjes in zijn mond kan
steken…
Zo dat was het weer voor dit jaar… De leiding heeft er
super hard van genoten en we hebben super maar dan
ook echt super veel zin in het kamp! Nog een laatste
keer dikke smakkerds van jullie leiding! XXX
Vandaag is het Roefeldag! Kom zeker een kijkje nemen aan het KSA-lokaal want wij doen
ook mee! Neem ook zeker al je vriendjes en vriendinnetjes mee want iedereen is welkom!

Zaterdag 29 juni
Vandaag zijn we allemaal een beetje verdrietig… Dit
is de laatste activiteit van het jaar! Maar niet
getreurd lieve piekrietjes want het wordt een topper
van formaat! Ben je benieuwd hoe wij dit super leuk
jaar gaan afsluiten? Kom dan zeker naar het lokaal
om 14:00 voor de beste afsluiter ooit! Om 16:30 is
het KSA-jaar dan officieel afgesloten. ☹ Maar niet
te verdrietig zijn want binnen 9 dagen vertrekken we
al weer op kamp! Dat duurt maar een beetje langer
dan je normaal op de KSA moet wachten!

Zaterdag 22 juni

Bo die niet goed
weet dat hij zijn
koekje in zijn mond moet
steken en niet op zijn
hoofd moet leggen…

Amber die nog steeds moet
raden wat ze is…

Charissa die
verdrietig is omdat het
jaar gedaan is…

En Sietse en Lise die
klaar zijn voor een
feestje op kamp!

Ons weekend
Het begon allemaal zaterdag 4 mei rond 10 uur dat de eerste piekries aankwamen
in het mooie lokaal van KLJ Wechel. Ze verkenden het lokaal een beetje, zetten
hun bedden op met mama of papa die nog eens nakeken of ze zeker niets vergeten
waren en iedereen had er heel veel zin in! Nadat ze mama en/of papa een kus
gegeven hadden en deze weer huiswaarts mochten gaan, begon het weekend echt voor
ons. 11 enthousiaste, actieve Piekries die klaar waren voor een topdag! We
begonnen heel rustig, speelden wat spelletjes en deden wat zot om er wat in te komen.
Toen kwam ook het 12de piekrietje aan, zij was in de voormiddag nog gaan dansen.

Na een paar spelletjes te spelen had de leiding ineens nog een verassing: Dani een
vriendin van Charissa kwam spelletjes met ons spelen! Omdat jullie de spelletjes die
de leiding altijd met jullie speelt al een beetje beu waren, was dit super leuk. We
zochten stiften waarmee we een tekening moesten maken, legden een parcours af waar
we nog eens bingo in moesten spelen ook,… Toen we dit allemaal gedaan hadden,
kreeg iedereen toch wel een beetje honger. Al een geluk dat we zo een goede koks bij
hadden die super lekkere kip met rijst en curry voor ons had gemaakt! Natuurlijk
leerde de leiding jullie ook allemaal liedjes zoals Broeder kokske en bigge bigge big.
Met een volle maag, zijn we dan even gaan uitrusten op ons bed omdat we toch al
wel moe waren van al die spelletjes met de leiding en Dani. In de namiddag zijn
we een wandeling gaan maken in de wijk om die even te verkennen. En wie
kwamen we daar plots tegen? Boer Jos! Hij was toch wel niet al zijn dieren kwijt
zeker! Natuurlijk hebben de Piekries, zo lief als ze zijn, de boer geholpen en kon die
terug nieuwe dieren kopen. Toen die klus geklaard was, gingen we terug naar het
lokaal en ja hoor, ook de laatste 2 Piekries kwamen aan! Ze zagen er geweldig uit
want ze waren nog naar het schoolfeest gegaan. Wanneer ook deze 2 piekries zich
geïnstalleerd hadden om te slapen, voelden de koks de bui al hangen en nog voor we
konden zagen dat we honger hadden, stond er spaghetti op tafel! ‘s Avonds had de
leiding een echte quiz voorzien met een uitbeeldronde en zelfs een muziekronde. Dit
werd een groot succes en, ja, je kan het al raden : team KSA heeft gewonnen!
Zo een dag op weekend is toch wel vermoeiend. Dat hadden de meeste van jullie wel
door, maar de koks hadden nog een verassing voor ons! Warme chocomelk!
Natuurlijk konden we dit niet laten staan! Nog tanden gepoetst en iedereen is flink
in z’n bedje gekropen. Charissa had nog een verhaaltje gelezen en daarna waren al
de Piekrietjes al snel in dromenland.
De volgende ochtend maakte de leiding jullie al snel wakker. Snel aankleden wat
we hadden nog van alles op de planning staan! Eerst ochtendgymnastiek! Net

zoals thuis eten we op de KSA natuurlijk ook een ontbijt maar op bij ons is er niets
gek genoeg dus besloten de koks om spek met ei zonder gamel te eten… We kregen
allemaal 2 boterhammen waar we dat dan maar tussen moesten stoppen. Dan was
het al weer tijd om alles op te ruimen dus dat hebben we dan maar gedaan. Nog even
buiten gespeeld tot de mama’s en papa’s binnen begonnen de stromen. Wanneer
jullie allemaal weg waren, was het weekend voor ons ook gedaan en zijn we ook maar
naar huis gegaan al dan niet een beetje verdrietig! Maar dat hoefde natuurlijk niet
want zaterdag was er gewoon terug een activiteit!
Help jij boer Jos nog even terug naar zijn boerderij?

Leeuwkes
1 juni
Vandaag is het de activiteit waar we al een heel jaar naar uitkijken
namelijk, *tromgeroffel*, we gaan op kleiputtentocht! Dus kom zeker
met slechte kleren (zeker niet je uniform!!) naar het einde van de
osseweg en pak ook liefst reserve kleren mee en een handoek en dit
van 14:00-16:30u.

8 juni
Vandaag gaan we eens kijken wie het handigste leeuwke is door
middel van vlotten te bouwen! Haal al je bouwkunsten naar boven en
kom van 14:00u tot 16:30u naar het lokaal en pak zeker kleren mee
die nat mogen worden want wie wilt zijn vlot is niet een keer
uittesten ☺

15 juni
Vandaag gaan we is kijken wie de grootste dorpsgek is van de
leeuwkes! Ben je benieuwd hoe we dat gaan uittesten? Kom dan
zeker naar het lokaal van 14:00-16:30.

22 juni
Vandaag is onze laatste activiteit samen oooooh 😔 Daarom doen
we eens iets zot. Ook benieuwd wat we gaan doen ? Kom dan zeker
naar het lokaal van 14:00 tot 16:30. Ps: je kan wel eens nat worden...

29 juni
Vandaag is het roefel! Dit betekent dat wij zoals altijd een vrij in en
uit activiteit doen heel de dag lang. Ben jij benieuwd wat dit is? Kom
dan zeker eens kijken! Het gaat door van 10u tot 16u.

onee lise is haar vlot kwijt kan jij haar helpen om bij haar vlot te
geraken?

Fotohoekje

Maandplanning Joro's
Zaterdag 1 Juni,
Vandaag trekken we onze hoogste laarzen aan om een kei toffe bekentocht
te houden. Kom dus zeker om 14u naar ons lokaal
met kledij die nat mag worden!! (Best geen uniform)
Om 16u30 kunnen jullie heel vuil weer naar huis toe.
Vrijdag 7 Juni,
Jaja, het is weer zo ver... jullie kei toffe leiding heeft binnenkort terug
examens daarom hebben een avondactiviteit. We gaan deze avond alles
binnen de minuut doen!! Ben jij benieuwd naar deze activiteit? Kom zeker
om 19u naar het lokaal en om 21u mag je weer naar huis toe.
Zaterdag 15 Juni,
Afscheid nemen bestaat niet!! Ons super cool ksa-jaar zit er weeral bijna
op :'(
Daarom geven we deze avond een afscheidsfeestje om terug te blikken op
ons mooie jaar en dit moeten we vieren!!
Kom dus zeker om 19u naar het lokaal en om 21u mag je weer naar huis.
Zaterdag 22 Juni,
Omdat wij willen bewijzen dat wij ECHTE Joro's zijn, willen wij dat jullie
je sportiefste kant laten zien!! Wij verwachten jullie om 14u AAN DE
BABSCHOOL en om 16u30 mogen jullie hier ook opgehaald worden.
(Tip: Neem sportieve kledij mee & bij mooi weer kledij dat nat mag
worden)
Zaterdag 29 Juni,
Met veel verdriet in ons hart moeten wij aankondigen dat de Roefel de
laatste activiteit van ons jaar zal zijn. :(
MAAAARRR...
Reden te meer om er EXTRA hard van te genieten!!
Kom dus zeker tussen 10u en 16u vrij in en uit naar ons lokaal!!
Deze maand komen wij ook zeker nog rond met de kampboekjes, kijken
jullie ook al zo hard uit naar ons kamp??
De leiding vond het echt een supertof jaar, hopelijk jullie ook!!
XOXO – Jullie aller leukste leiding

Maandplanning knimmers Juni
Jaja liefste knimmers, we zijn weeral tot de laatste maand van het KSA-jaar
toegekomen 
Maar niet getreurd! Vanaf nu kunnen we echt beginnen met aftellen tot het
grote kamp dat start op 18 juli! We hopen natuurlijk dat jullie allemaal
meegaan! Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Wij vonden het alvast een
TOPJAAR, hopelijk jullie ook!!
Zaterdag 1 juni
Vandaag gaan we nog eens goed sjorren! Zo kunnen we
nog eens onze allerbeste KSA-kwaliteiten bovenhalen!
Kan je nog niet sjorren? Geen probleem, dat leer je
vandaag wel! We beginnen met sjorren om 14u tot 16u30
aan het lokaal!
Dagen tot kamp: 47
Vrijdag 7 juni
Aangezien de meeste deze week zijn gestart met de
examens, willen we het nog eens rustig aandoen. We gaan
vandaag film kijken! Je mag zelf films, een hapje en wat
drinken meenemen! De activiteit begint om 19u en eindigt
om 21u.
Dagen tot kamp: 41
Vrijdag 14 juni
Oh nee! Vandaag is het al de voorlaatste activiteit van het jaar! De boodschap is
dus met veel komen! Vandaag gaan we onze mooiste kleertjes aantrekken om
een galafeestje te houden in het lokaal! Ons feestje gaat door van 19u tot 21u!
Wie weet voorziet de leiding wel wat eten…
Dagen tot kamp: 34

Zaterdag 22 juni
Het is zover, de allerlaatste activiteit  We gaan er het beste van maken,
vandaag verwachten we ALLE knimmers! Een KSA-jaar is geen KSA-jaar zonder
een tocht door putten met klei in. RARARA wat we vandaag gaan doen!! Jullie
worden verwacht aan het lokaal met de fiets om 14u en mogen naar huis gaan
om 16u30!
Kledingtip: slechte kledij, GEEN uniform
Meebrengen: FIETS, eventueel handdoek
Dagen tot kamp: 26
Op 29 juni is het ook nog roefel! Ben je benieuwd
wat er dan aan het KSA lokaal te doen is? Kom dan
zeker eens kijken! Je kan bij ons vrij in en uit
langskomen van 10u tot 16u!

Dankuwel voor het topjaar!
Drie dikke kussen van de leiding! XXX Jordy, Ruben, Lauren en Birthe

Nog een mooie herinnering van het begin van het jaar 😉

Dames en heren, welkom in juni! Dames en heren, welkom in juni! Dames
dames dames dames, heren heren heren heren! Dames dames dames
dames, heren heren heren heren! Tutututututuuuuu. Kennen jullie het
ritme van dit liedje? Proficiat, je hebt een IQ hoger als de gemiddelde
sjo’er.
Hahaaa nee hoor mopje liefste sjo’ers (bij deze een kleine ballade naar
het voorbij jaar):
*hmmm hmmm (hoesten)*

Oh sjo’ers oh sjo’ers wat is het jaar toch snel gegaan,
Het begon allemaal met het opstellen van de circustent met stien
haar Craan(e) (HA HA)!
Een jaar met veel mooie momenten,
En vooral een joepie die we met zen allen tot het einde hebben zitten
uitslenteren!
Een jaar waarin we heel wat geld hebben verdiend met onze fuif,
En ook waarin we een merel hadden, nene geen duif!
Maar vooral een jaar waarin de leiding heeft gelachen van ginder
tot hier,
En (hopelijk) een jaar voor jullie vol plezier!
We hebben nog een maand te gaan, let’s gooo,
En dan heb ik nog maar 1 ding te zeggen... Botsautoooooooo!

Nou nou nou wat was me dat toch een ontroerend gedichtje. Velen onder
jullie hebben nu al een hele pagina gelezen en gedacht ‘maar allee waar
blijft die maandplanning nu?’. Wel wel wel, je bent er bijna! Voor deze
laatste maand hebben we nog een paar toppers van activiteiten voorzien
om jullie door de examens te sleuren en jullie klaar te stomen voor het
grote fantastische super deluxe awesome mega coole kamp!
Maandplanning in 3, 2, 1......

Zaterdag 1 juni:
Vandaag spelen we het grote
ballonnenspel! Wat is me dat
toch seg een ballon? Kom het
allemaal te weten op deze
activiteit! We verwachten
zoveel mogelijk sjo’ers om 14u
aan het lokaal. Om 16u30 zit
de activiteit erop en mogen
jullie aan jullie mama en papa
gaan uitleggen wat een ballon is. Een filmpje op facebook is ook aan te
raden aangezien deze kennis nog niet zo uitgebreid te vinden is op het
internet.
Zaterdag 8 juni:
Jullie zijn waarschijnlijk allemaal wel is naar
een fuifke in de buurt geweest. Maar zijn jullie
ooit al naar de BEACHPARTY EXTREME
geweest?? Ik dacht het niet! Ben je benieuwd
wat deze activiteit is? Kom dan om 19u naar
het KSA lokaal. Om 21u mogen jullie terug
huiswaarts keren. Je mag ook altijd je
beachparty outfit aantrekken.
Zaterdag 15 juni:
Zoals Frank de Boosere zou zeggen, hopen we deze avond op een zwoele
avondtemperatuur want we gaan waterspelletjes spelen! Met nog een
paar dagen af te zien met de examens is dit de perfecte manier om je
stoom eens af te laten! Kom dus met zwemkleren (of gewone kleren als je
een badassss bent) naar het lokaal om 19u! Om 21u mogen jullie voldaan
weer naar huis gaan.
Zaterdag 22 juni:
En dan de activiteit waar velen onder
jullie op hebben gewacht, de
KLEIPUTTENTOCHT! Jooeeehoew dat
werd tijd! We verwachten zoveel
mogelijk sjo’ers om 14u aan het
einde van de Osseweg (zoals altijd).
Om 16u30 kunnen jullie weer naar
huis gaan. Kom dus best met de fiets
en doe GEEN UNIFORM aan!

Dinsdag 25 juni:
We hebben vernomen dat jullie deze dag normaal allemaal klaar zijn met
de examens! De leiding zou om het jaar af te sluiten graag nog eens een
gezellige barbeque doen! Dit eetfestijn zal starten om 18u en zal gedaan
zijn om 19u30. We zullen nog een poll ofzoiets maken in de
facebookgroep waarin je kan aanduiden of je komt. Je hoeft geen geld
mee te nemen.

Zaterdag 29 juni:
Wie zegt dat sjo’ers te oud zijn voor de roefel
heeft het aan het foute eind! Want ja ook jullie
kunnen weer vrij in en uit langskomen aan ons
lokaal voor leuke en lekkere activiteiten. Het
start om 10u (maar dat zal voor een paar onder
ons wat vroeg zijn ;) ) en kunnen langskomen tot
16u! Hopelijk zien we ook vandaag heel wat
sjo’ers op de KSA!

Zo zo beste sjo’ers dat waren de activiteiten voor
dit jaar. De leiding heeft er heel hard van
genoten en hopelijk jullie ook. Allemaal
inschrijven voor het groot kamp is de boodschap! Hier is dan nog een foto
waarmee het allemaal begon in september!
Heel veel groetjes van jullie leiding!
Pommelien en Seppe xoxo

Tussenstand aanwezigheidsprijs
Met nog een maand activiteiten te gaan zijn er toch enkele wijzigingen
gebeurd in het klassement. Alle wegen naar succes liggen nog open dus
blijf zeker allemaal komen! Eindstand wordt op kamp bekend gemaakt!
Op een gedeelde eerste plaats met 21 punten:

Op de tweede plaats en in de achtervolging met 20 punten:

Op de derde plaats en voorlopig dus brons met 19 punten:

Op een gedeelde vierde plaats met 16 punten:

Op de vijfde plaats met 15 punten:

Op een zesde plaats met 14 punten:

Op een zevende plaats met 11 punten:

Op de gedeelde achtste plaats met 10 punten:

Toon geen foto van ☹

Op de negende plaats met 5 punten:

Op een gedeelde tiende plaats met 4 punten:

KAAT geen foto van ☹
AMBER ook geen foto van ☹
Op de laatste plaats met 2 punten:

Het infoblad
• Leden worden verwacht een volledig uniform te dragen
namelijk:
een sjaaltje + een T-shirt/trui.
Belangrijke data:
- Inschrijvingen kamp: 18 en 25 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 zie je nog 3 sjo’ers, ze kuisen afval
op,

En bij deze zeg ik tegen het laatste
kazakske van het werkjaar, STOP!

