Beste leden, ouders en sympathisanten

De zomer begint toch stilletjes aan op zijn einde te lopen en jullie weten wat dit betekent:
een nieuw geweldig, spetterend, fantastisch KSA jaar! Vanaf 7 september staat de
leidingsploeg weer klaar om er elke zaterdagnamiddag een namiddag van te maken om
nooit meer te vergeten. Plezier verzekerd!
Na ons super plezant groot kamp zijn er ook heel veel spulletjes die nog zijn achter gebleven.
Heb jij nog niets alles terug? Neem dan zeker is een kijkje aan onze tafel met verloren
voorwerpen in het lokaal.
Op 5 oktober zal onze eerste uniformverkoop plaatsvinden. Leden worden verwacht om elke
activiteit een volledig uniform te dragen (Trui of T-shirt en een sjaaltje). Heb je nog niet
alles? Kom dan zeker na de activiteit naar ons lokaal om een uniform te kopen.
•
•
•

Trui: 20 euro
T-shirt: 8 euro
Sjaaltje: 2,50 euro

Zoals altijd vindt u in dit kazakske de maandplanningen van elke groep.

Wij hebben er alvast super veel zin in!

De leiding

Wie is nu juist de nieuwe leiding? Lees het hier!

Hey ik ben Stien Craane en ik ben 16 jaar oud.
Ik volg de richting wetenschappen in Maris
Stella in Oostmalle, wat ik later wil worden
weet ik nog niet zo goed. Als huisdieren heb ik
een dwergpapegaai, 5 vissen en 3 kippen. Ik
heb 1 broer, die ook leiding is en 1 zus, die lid is
in de KSA. Ik woon al heel mijn leven in Beerse.
Buiten KSA speel ik ook nog volleybal. Ook
denk ik dat ik wel kan zeggen dat eten ook mijn
hobby is, omdat ik dat zo vaak en zo graag doe.
Mijn lievelingseten is pizza en augurken. Al 10
jaar lang ben ik lid geweest in de KSA en omdat
ik dat zo tof vond heb ik beslist om nu leiding
te worden. Nu ga ik me volledig inzetten om de
… elke zaterdag een supertoffe activiteit te
bezorgen, maar met hulp van mijn plezante
medeleiding gaat dat zeker lukken! Ik duim dus
voor een tof jaar vol grappige en mooie
momenten.

Ik ben Katrijn Lauwerens. Op 14 februari 2003 ben
ik geboren in Turnhout, nu ben ik dus 16 jaar. Ik
woon natuurlijk in het prachtige Beerse. Ik heb 2
zussen, Sofie en Janne. Die zitten spijtig genoeg
niet in de KSA. Ik studeer economiewetenschappen op Maris Stella in Oostmalle. Tot
mijn 12de ging ik naar de Schransdries op den
Hout. Buiten de KSA sport ik graag. Ik speel korfbal
in Rijkevorsel. Korfbal is namelijk wel een echte
sport. Naast korfbal speel ik ook nog rugby in het
schoolteam van Maris Stella. Op school maak ik
ook nog deel uit van de Rafiki’s. Dit is een groep
van vertrouwensleerlingen waar iedereen in de
middag bij terecht kan met grote of kleine
problemen. Ik ben 7 jaar lid geweest en dit wordt
mijn eerste jaar als leiding. Ik ben heeel blij dat ik
leiding mag zijn van ... . Als er iemand is waar ik
graag mee in de leiding zou staan is het Simon, hij was voor mij als lid een echt voorbeeld. Ik
heb er super veel zin in en kijk al uit naar de eerste activiteit. Hopelijk zie ik jullie allemaal
dan!!!

Hallo ik ben Kobe. Ik kwam lang
geleden bij de KSA als piekrie.
Na 10 jaar lid, word ik nu graag
leiding. Ik vind dorpspelen de
tofste activiteit. De fietstochten
naar het kamp is tot nu toe een
van de strafste momenten van
de ksa. In mijn vrije tijd ben ik DJ
en skate ik vaak.Ook doe ik al 2
jaar circus school. Later wil ik
graag nog lang genieten van mijn
KSA carrière. Dus gaan we ook
dit jaar er een super tof jaar van
maken, tot in september!

Ik zen de klaas, een van de nieuwe leiding. Ik
ben 16 jaar en heb 3 broers waarvan 2 in de
KSA zitten en ik woon in Beerse . KSA is een
deel van mij, ik zit er dan ook vanaf de Piekrie
in. Eerst deed ik KSA niet zo heel graag maar
toen begon het altijd leuker en leuker te
worden en voor dat ik het wist was ik leiding. Ik
heb natuurlijk nog hobby’s: ik free-run en ik
game. Ik zit in kso op het Maris Stella instituut,
Woordkunstdrama. Ik ben ne vlotte en ik ben
bijna altijd gelukkig, ik ben creatief en soms
misschien best wel een beetje intelligent. Mijne
beste maat zit ook op de KSA en is ook
eerstejaars leiding. Misschien is het tijd om het
af te ronden maar als jullie nog vragen hebben
kan je altijd bij mij terecht of bij een andere
leiding die je dan zal doorsturen naar mij. Allee
tot ziens!

Hallo, ik ben Toke. Ik ben 16 jaar, woon
in de Nief Bloemenwijk in Beerse en
studeer Humane Wetenschappen. Ik zit
op school in Maris Stella in Malle. Dit is
mijn eerste jaar leiding en ik ben al 9
jaar lid. In mijn vrije tijd ga ik naar de
tekenacademie, luister ik graag naar
muziek, ga ik shoppen of kijk ik films.
KSA-activiteiten zoals kleiputtentocht,
kampvuur, bosspel… doe ik natuurlijk
het liefst van allemaal. Mijn
levensmotto is Hakuna Matata of maak
je maar geen zorgen. Samen met jullie
ga ik er een top jaar van maken. Tot
zaterdag!

Maandplanning piekrie
Zaterdag 7 september:
Eindelijk is het weer zo ver, het moment waar
jullie allemaal op zaten te wachten…
Startdag!!! Zijn jullie benieuwd wie jullie leiding
dit jaar is ?! Kom dan zeker van 14u tot 16u30
naar het kerkplein.

De eerste activiteit hebben we al cadeau gegeven, maar als
jullie de volgende ook willen weten, zullen jullie ze zelf moeten
ontdekken! Los de puzzel hieronder op en jullie zullen het
weten.
Zaterdag 14
september

Activiteit 1

Zaterdag 21
september

Activiteit 2

Zaterdag 28
september

Activiteit 3

Activiteit 1:
Zoals jullie misschien al wel weten is het dit
weekend kermis in Beerse ☺ Daarom spelen
we vandaag een kermisspel. Kom allemaal
om 14u naar onze tent op de singel. Om16u30
is de activiteit helaas al gedaan.
Activiteit 2:
Vandaag spelen we een superleuk
kennismakingsspel!! We verwachten
jullie allemaal om 14u aan het lokaal.
Nadat we elkaar allemaal al wat beter
kennen, mogen jullie ouders je om 16u30
weer komen ophalen.
Activiteit 3:
Hebben jullie zin om eens goed vuil te
worden? Dan is vandaag de ideale dag!
Het is namelijk doop, de activiteit waarbij
jullie officieel echte piekries worden.
In de brief achteraan in dit kazakske vind
je meer informatie waar en wanneer je er moet zijn.

Groetjes van jullie supertoffe leiding
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Wie kan
mij vangen ?

Of ga je liever in de botsautos?

Maandplanning september leeuwkes
Dag leeuwkes! Binnenkort is het weer zover! De start van het nieuwe
KSA-jaar! Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als de leiding!! Wie
dat is, gaan we natuurlijk nog niet vertellen! De activiteiten zullen niet
gewoon vermeld staan in het kazakske! De letters van de activiteit zijn
vervangen door het cijfer van hun volgorde in het alfabet! Maar geen
zorgen, de leiding heeft al een lijstje voor jullie gemaakt zodat het iets
vlotter gaat! Ook is er een voorbeeldje zodat alles zeker duidelijk is!
A
1

B
2
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3
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J
10
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12

M
13
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P
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Q
17

R
18

S
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20

U
21

V
22

W
23

X
24

Y
25

Z
26

Voorbeeld: dropping ➔ 4/18/15/16/16/9/14/7
Zaterdag 7 september
Vandaag is het de eerste activiteit van het jaar 19/20/1/18/20/4/1/7!
We spreken met zen allen af op het kerkplein bij de sjorring! Daar zien
we elkaar om 14u. Zoals gewoonlijk eindigt de activiteit jammer genoeg
om 16u30, dan mogen jullie mama of papa je terug komen halen op het
kerkplein!
Vandaag is er ook de mogelijkheid om jezelf in te schrijven! Neem
zeker al je vriendjes en vriendinnetjes mee!
Zaterdag 14 september
Een nieuw jaar betekent ook een nieuwe groep, nieuwe leden en nieuwe
vrienden! Daarom hebben we vandaag
11/5/14/14/9/19/13/1/11/9/14/7!
Zo kunnen we elkaar al een beetje beter leren kennen!
De leiding verwacht jullie van 14u. tot 16u30 aan het lokaal!

Zaterdag 21 september
Vandaag hebben we een klassieker onder
de activiteiten! Vandaag gaan we naar de
11/5/18/13/9/19! We spreken vandaag
NIET af aan het lokaal. Jullie mogen om
14u. naar de grote tent op het park ‘de
Singel’ komen. Daar mogen jullie terug
opgepikt worden om 16u30!
Zo ziet onze tent eruit!
Zaterdag 28 september
Wat gaat de tijd snel! De eerste maand van het jaar is al bijna voorbij!
Vandaag worden jullie tot echte leeuwkes omgetoverd, vandaag is het
4/15/15/16! Alle informatie die jullie nodig hebben, vind je terug in de
brief vanachter in het kazakske!

Zo lieve leeuwkes, dat was het al voor september! Maar niet getreurd,
volgende maand zijn we er terug met meer topactiviteiten!

Recept!
Misschien weet jij al wat je later wilt worden en misschien is dit
wel bakker! Voor diegene is hier alvast een recept om je eigen
brood te maken!
Ingrediënten
•
•
•
•
•

45 cl water
750g witte bloem
15g verse gist
10g boter
15g zout

Stappenplan
1. Haal de boter een uurtje op voorhand uit de koelkast zodat
ze op kamertemperatuur komt.
2. Wanneer we gaan bakken, dan is het enorm belangrijk om
alle ingrediënten zorgvuldig te wegen en af te meten.
3. Neem een ruime mengschaal, bij voorkeur de mengkom van
de keukenmachine.
4. Giet er het water in en verbrokkel er de verse gist in. Roer
en los de gist op in het water.
5. Weeg de bloem nauwkeurig en doe ze bij het water met de
gist. Gebruik een bloem die geschikt is voor brood en
banket.
6. Doe ook de malse boter in de pot en het zout.
7. Zet de pot in de keukenmachine en kneed alles met de
kneedhaak. Kneed het deeg een kwartier lang tot een egale
malse bol.
8. Was je handen en strooi een beetje bloem op je werkplank.
Trek het deeg van de kneedhaak en schep het uit de pot.
Laat het dolgedraaide deeg 5 minuten rusten op je
werkplank. Leg er een vochtige handdoek over.

9. Strooi nog wat bloem op je werkvlak en kneed het deeg een
paar minuutjes met de hand. Maak er een mooie egale bol
van. Poeder een beetje bloem over de bol deeg en leg er de
vochtige handdoek over. Zet het 15 minuten
opzij. Opmerking: Een brooddeeg moet 2 keer rijzen. Dit is
de eerste beurt. Leg het deeg op een plek in huis waar het
niet tocht en de temperatuur constant blijft.
10.
Kneed het deeg een paar minuten en druk er alle
gasbellen uit die tijdens het rijzen gevormd werden. Als het
deeg te kleverig is, dan strooi je er best nog een beetje
bloem over. Nu het deeg nog even ‘bollen’ tot het een
perfecte ronde vorm heeft.
11.
Leg een vel bakpapier (of een siliconenmatje) op een
bakplaat, en leg er de bol brooddeeg op.
12.
Maak met een mesje kruisgewijs enkele ondiepe
insnijdingen in de bovenkant van het deeg.
13.
Leg het bolletje opnieuw onder de vochtige handdoek
en laat het 40 minuten rijzen op een plek in huis waar geen
tocht is en de kamertemperatuur constant blijft.
14.
Verwarm de oven voor op 220°C. Plaats ook een
ondiep schaaltje op de bodem van de oven.
15.
Schuif het brooddeeg in de oven van 220 °C en giet wat
water in het schaaltje. De hete waterdamp zal zorgen voor
een mooie broodkorst. Doe voorzichtig en let op dat je je
niet verbrandt! Bak het brood 45 minuten. Let op: Open na
30 minuten de oven en laat de ovendeur op een kiertje
staan. Klem bv. een metalen of houten spatel tussen de
ovendeur. Laat het brood nog 15 minuten verder bakken.
16.
Laat het brood afkoelen en snij er nadien dikke malse
boterhammen van. Gebruik hiervoor een broodmes.

Smakelijk!

Kan jij alle woorden vinden?

Verbind alle cijfertjes en onthul de tekening!

Los de rebussen op!

------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------Zoek de 7 verschillen!

Een toepasselijke kleurplaat!

Een paar breinkrakers!
Je kan ook altijd hulp vragen aan mama, papa, broer of
zus!
Hier vind je de regeltjes over een sudoku!
•

In een rij mag geen enkel cijfer twee keer voorkomen.

•

In een kolom mag geen enkel cijfer twee keer
voorkomen.

•

In een blok mag geen enkel cijfer twee keer voorkomen.

Succes!

AANDACHT SJO’ERS! BERICHT VAN ALGEMEEN NUT

Na een zonnige vakantie vol plezier op kamp en de liefdevolle gedachte aan het volgend
kamp, deelt jullie fantastische leiding mee dat er weer een graaf jaar aankomt! Laat de
vakantie achter je en leef van zaterdag op zaterdag! Bij een graaf jaar hoort natuurlijk ook
deze diepgaande maandplanning waarbij je de laatste kans hebt om terug te blikken op je
vakantie. Ben jij bereid om deze gewaagde teksten te vertalen naar ons nederige
dorpstaaltje: ’t Beers begot? Wees niet bang en plas dus niet in je broek, want je hebt nu
eenmaal geen andere keus als je naar de activiteiten wilt komen. (het fotootje naast de tekst
is een tip voor welke taal het is.)

Sabato 7 settembre
Si', beh, preparati quell'uniforme, perche' l'unico
vero giorno d'inizio e' in arrivo. Dopo 2 mesi di
attesa scoprirete di chi siete responsabili. Siamo
carini? Contiamo? Siamo carini? Chi dice? Ma
attenzione, non sarà facile, c'è un compito difficile
davanti a voi. Non ti rendiamo le cose facili :). Vieni
all'anello di sferzate sul sagrato della chiesa alle
14:00 e forse ci faremo conoscere.
ps: assicuratevi di avere con voi il vostro telefono
cellulare

Суббота 14 сентября
На протяжении многих лет идет борьба между
первым и вторым годами Шу, они оба хотят быть
лучшими, но есть место только для одной
группы. Кто выиграет эту кровопролитную битву,
придет в 14:00 в класс, чтобы принять участие в
этом спектакле и, возможно, вернется домой
живым
в
16:30
вечера.
(Не
всем
гарантировано:)))

Samstag 21 Septembre
Natürlich muss eine langjährige Tradition
respektiert werden. Das bedeutet, dass
du deine marginalsten Klamotten wieder
aus dem Schrank holen kannst, denn es
ist wieder Zeit für die Jonny's und
Marina's. Also ein gutes BOEKSCHIJFKE
und HAKKEN ist das Motto. Wir erwarten
dich um 14 Uhr in der Kirche und gehen
dann nach Hause um abends zur beste
party
des
Jahres
zu
kommen:
KERMISFUIFFFFFFFFFF.

Saturday september 28th
Blood sweat and tears means
this day, because today is the
day not a single KSA-person
wants to skip. yeah, the only
real baptism will start again
and you have to show that you
are worthy of the name: Sjo.
More information you can find
in the letter at the back. Be
there or be square!!

Bisous de vos moniteurs XXX

Dag Allerliefste KSA’ers, beste ouders,
JaJa , jullie lezen het goed! We zijn weer aanbeland in de eerste fantastische KSA maand van
het jaar. Een maand waarin jullie jullie nieuwe leiding leren kennen. Maar ook een maand
waarin deze bangelijke activiteit niet mag ontbreken, kortom de vettigste, maar vooral
prettigste activiteit van het hele jaar. DEN DOOP!! En ook dit jaar heeft jullie leiding weer een
dag bomvol verrassingen voor jullie klaarstaan! Dit wordt een dag die jullie niet snel zullen
vergeten.
Voor onze piekrietjes
Onze piekrietjes kunnen natuurlijk niet ontbreken op zo’n fantastische KSA- dag. Want ook
jullie worden gedoopt tot echte stoere, coole KSA’ ers. We spreken met zijn allen af om 14 uur
af aan de camping van de Lilse Bergen ( parking ). Nadat we ons eens goed vuil gemaakt
hebben, mogen jullie mama’s en papa’s jullie op komen halen aan de parking van de camping
omstreeks 16u30. Zo kunnen jullie hopelijk moe maar voldaan weer huiswaarts keren.
Voor onze Leeuwkes, Joro’s, Knimmers en Sjo’ers
Niet getreurd, niet alleen onze jongste ban wordt vandaag gedoopt. Ook al onze andere
KSA’ers mogen zich verwachten aan een spetterende dag. Want het motto van onze KSA is
hoe vettiger hoe prettiger. Jullie worden massaal verwacht in uniform aan de camping van de
Lilse Bergen ( parking ) . We spreken hier met zijn allen af om 9u. Om 16u30 mogen jullie
mama’s en papa’s jullie terug op komen halen aan diezelfde parking.
Voor al onze KSA’ers
Wat nemen we mee ?
➢
➢
➢
➢

Ons uniform!!: trui en of T- shirt + sjaalte = verplicht
Slechte kleren die (heel) vuil mogen worden
Drinkbus + eventueel een koekje
2 euro voor het lekkere eten dat voor jullie wordt voorzien. Dit is niet nodig voor onze
piekrietjes
➢ Een stralende glimlach en een goed humeur
Wat laten we thuis
➢
➢
➢
➢

GSM
Horloge
Andere kostbare dingen die niet stuk mogen
Slecht humeur 😉

Tip voor de ouders: breng een vuilniszak of oud deken mee om in de auto te leggen na de
doop, dit bespaart een hoop gedoe met je auto terug proper te maken!Kan je er niet op tijd
geraken of vind je de weg niet? Bel gerust naar leider Gijs. Hij is te bereiken op het nummer
0483599380. Hopelijk zien we jullie allemaal op den doop! Groetjes van jullie leiding!!!

Het infoblad
• Leden worden verwacht een volledig uniform te dragen
namelijk:
een sjaaltje + een T-shirt/trui.
Belangrijke data:
Kamp
- 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 paar KSA’ers met een
lach van hier tot aan de maan,

En het eerste kazakske van het jaar
is alweer gedaan!

