Beste leden, ouders en sympathisanten

Ondertussen zijn we al in de derde maand van het werkjaar aanbeland. Let goed op,
zaterdag 16 november is er helaas geen activiteit omdat we met de leiding dan op
leidingsweekend zijn. Voor de rest vind je in dit kazakse zoals gewoonlijk weer de
maandplanning, leuke spelletjes en raadsels en leuke tekstjes over wat jullie de afgelopen
maand gedaan hebben.

Veel leesplezier
De leiding

Maandplanning Piekrie november
Zijn jullie benieuwd naar wat we deze maand gaan doen ?? Los dan het kruiswoordraadsel
op om de getallen te ontcijferen!!!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Als je gaat slapen doe je een … aan
Insect met 8 poten
Een kabouter woont in een …
De … is de leukste jeugdbeweging
In de ochtend eet ik een … met choco
Een clown treedt op in een …
Leidster Stien haar papa is de ….
Dit dier doet “blub” “blub”
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Wij zijn misschien wel klein en jong maar dat betekend niet dat we niet graaf kunnen zijn. Als
jij je wilt bewijzen als Piekrie kom dan van 2 tot half 5 naar het lokaal.

9 november
12 18 14 11 9 3 6 4 2 2 10
*GEEUUWWW* héhé amai ik ben moe zo vroeg aan het lokaal 9 uur al! Ik ga mij wel even fit
moeten maken eventjes uitrekken en dan 1 2 3 4 hup naar achter en naar voor 1 2 3 4 even
rusten dan weer door 1 2 3 4 links en rechts en sluit en spreid. De super fitte piekrietjes
mogen om 11 u terug opgehaald worden aan het lokaal.

16 november
Jammer genoeg kan is er vandaag geen activiteit
vollenbak terug in!!

maar volgende week vliegen we er

23 november
17 3 12 11 9

3 2 8 7 12

10 1 9 4

gelukkig is het vandaag weer activiteit!! ☺ Kom allemaal van 2 tot half 5 naar het lokaal, tot
dan!!!

30 november
10 7 19 11 9 3 6 4 2 2 10
Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan hij brengt ons…
hier is bezoek jongens en meisjes ,bezoek van een heel speciale gast: lange baard mooie
mijter een grote goude mooie staf ra ra ra
Alle informatie vind je terug in de brief achteraan.

Los de rebus op!

Zoek de verschillen

Help leider Kobe om terug bij zijn draaitafel te geraken, zodat hij terug vette beats kan
draaien!

Kan jij de woorden vinden?

Even een terugblik op september en oktober
Zaterdag 14 september 2019
Nadat de piekries al waren te weten gekomen wie hun leiding was, vonden we dat 14
september het ideale moment was om die leiding dan ook beter te leren kennen. Op de
muur hadden we 6 papieren geplakt met op elk papier een foto van een leiding. Er was ook
een bordspel voorzien. Op dat bordspel stonden in bepaalde vakjes een kruisje en als je daar
op kwam, moest je een spel spelen. Elke keer dat ze goed meededen met een spel kregen ze
een eigenschap van een leiding. Na vele spelletjes slaagden ze erin om (na enkele keren te
proberen) elke eigenschap bij de juiste leiding te plakken. Om 16u30 was het voor de piekrie
spijtig genoeg al terug tijd om naar huis te keren.

Zaterdag 21 september 2019
Vandaag was het een activiteit die anders was als de rest, waarom?
Heel simpel, we spraken niet af aan ons lokaal, maar aan onze
kermistent op de Singel achter de kerk. Het was ook geen gewone
dag in Beerse, want er stond ineens kermis op het kerkplein.
Genoeg elementen dus om er een top activiteit van te maken. Al
was er 1 ding, toen de leiding klaar was om activiteit te geven en
de piekries massaal aan het toekomen waren verscheen er ineens
een apart figuur. Johny was zijn naam, en hij had de hulp nodig van
de eerlijkste, stoerste en slimste kinderen van Beerse. Dat zijn de piekries natuurlijk.
Waarom hij hulp nodig had? Hij was namelijk bezig met het realiseren van zijn grote droom,
een eigen kermiswagen bouwen. Hij was bijna klaar, maar er ontbraken nog een paar
cruciale onderdelen. Zo kon de wagen nog niet rijden, was er nog geen stroom voorzien, had
hij nog geen mogelijkheid op licht,… Dus was het aan ons om hem daarbij te helpen. We
begonnen alvast goed met een eerste onderdeel te vinden in de tent zelf, maar daarna
moesten we wel wat beter gaan zoeken. We kwamen aan in het tempelhof en vonden daar
het ene onderdeel na het andere. Met een aantal spelletjes tussendoor om Johny wat te
leren over wat wij normaal doen, en zoekacties van onze enthousiaste piekries, die vaak tot
succes eindigden. Waren we goed op weg om de benodigdheden van de gedroomde wagen
allemaal te vinden. Al was er 1 onderdeel dat maar niet te vinden was in het park. Gelukkig
kenden we iemand die alreeds op de kermis staat, en zijn we gaan vragen of die niets over
had voor ons, en jawel. Het was gelukt, we hebben alle onderdelen gevonden zodat Johny

zijn wagen kan maken. Hij was zo bij dat hij ons nog heeft getrakteerd op een ritje in de
rappe rups. Waarna hij terug aan de horizon verdween en kon beginnen opbouwen. Onze
activiteit was nog niet volledig voorbij dus wij speelde nog een spelletje waarbij we
vervolgens de burgemeester van het enige echt Beerse tegen het lijf liepen. Reden genoeg
voor een groepsfoto leek ons, en vervolgens om af te sluiten allemaal in de rappe rups want
Johny had ons anders voor niets getrakteerd…

Verslag Doop 28 september 2019
Zaterdag 28 september was het tijd om te bewijzen dat je een echte piekrie bent… doop!!!
Om 2 uur stond iedereen klaar in zijn slechtste kleren aan de Lilse Bergen. Nadat we allemaal
hadden gezongen voor Charlotte haar verjaardag, speelden we wat spelletjes zoals
appelhappen, slingeren aan een touw, blindenparcour,… Hierbij werden we nog niet echt
vuil. Toen al deze spelletjes gedaan waren, was het tijd voor een serieus moment: formatie.
Hierbij verzamelden we met alle groepen en leiding en gingen we netjes in een vierkant
staan. Elke groep moest een belofte afleggen zoals altijd goed meespelen, flink luisteren, zo
vaak mogelijk naar de activiteit komen en nog veel meer. Nadat dit belangrijke moment
was afgelopen, was het tijd voor het vettige, maar prettige gedeelte van de dag. De
piekrietjes gingen in een rij staan, terwijl de leiding hen bekladde met ketchup, mayonaise,
melk en natuurlijk ook wat bloem. Om half 5 mochten al de piekrietjes terug naar huis voor
een goede, warme douche te pakken.

Zaterdag 5 oktober 2019
Deze activiteit was zeker niet eentje zoals alle
andere. Want vandaag was het
Werelddierendag …
de feestdag voor alle dieren over heel de
wereld. Mieren, vogels, apen, sprinkhanen,
kippen, katten, tijgers, giraffen, honden,
paarden, zebra’s, eenhoorns,
lieveheersbeestjes, konijnen, cavia’s, kanaries,
hamsters, papegaaien, nijlpaarden, krokodillen,
… allemaal vieren ze feest op Werelddierendag.
Daarom gingen we deze activiteit op zoek naar, welk dier het beste bij wie past. Zo keken
we bijvoorbeeld wie de beste vis was, door het spel dode vis. En wie de beste roofvogel was
met het spel vlaggenroof. Ze bleken het beste van heel het dierenrijk. En vele dieren later
was het al tijd om naar huis te gaan.

Maandplanning november Leeuwkes:
Deze maand gaan we onze hersenen wat trainen: door de doolhoven goed op te lossen,
komen jullie te weten wat de activiteit van die dag gaat zijn. Dus 3, 2, 1… Start!
zaterdag 2 november 2019:
Vandaag is de eerste zaterdag van de maand dus hier is het eerste doolhof. De activiteit
begint om 14u aan het lokaal en om 16u30 mogen ze jullie daar ook komen ophalen. Tip: je
hersenen komen altijd goed van pas.

Ganzenbord

START

Is er wifi in Tahiti?

Quiz

zaterdag 9 november 2019:
Ook hier zullen jullie eerst het doolhof moeten ontcijferen vooraleer jullie weten welke
activiteit het is. We verwachten jullie om 14u aan het lokaal en om 16u30 mogen jullie terug
naar huis gaan. Tip: hoogtevrees? Daar doen we niet aan!

Laddercompetitie

START

Hoger-Lager spel

Brandweerman spel

zaterdag 16 november 2019:
Vandaag kan je lekker lang uitslapen want het is geen activiteit omdat de leiding op
leidingsweekend is. Hopelijk zien we jullie allemaal volgende zaterdag!
zaterdag 23 november 2019:
Jullie hebben al twee doolhoven makkelijk kunnen oplossen dus hier is er een iets moeilijkere.
Maar jullie gaan dat sowieso kunnen oplossen! Ook vandaag is het van 14u tot 16u30
activiteit aan het lokaal. Tip: er is er een jarig, hoera, hoera!

Gijs’ Birthday bash +
mega cool
burgemeesterspel

START

Bo’s Birthday bash +
giga deluxe
talentenjacht
Sietse en Birthe’s
Birthday bash + kei
grave snoeptocht
Toke’s Birthday bash +
super nice vuurspel

zaterdag 30 november 2019:
Lieve Leeuwkes, vandaag is er geen doolhof meer dat moet worden opgelost want de
activiteit is… Sinterklaas! Hopelijk zijn jullie dus allemaal braaf geweest ;-) ! Meer informatie
vinden jullie in de brief die ook in het kazakske staat.

Vele groetjes, knuffels en kusjes van jullie favoriete leiding
Bertha, Siets, Tokkel, Boke Choco en Gikkie!!

Nog wat spelletjes tegen de verveling:
Voor diegenen die graag nog één doolhof willen oplossen om het af te leren:

Gijs zou graag terug naar huis geraken, kan jij hem daarbij helpen?

Voor diegenen die graag wat kleuren, hier is nog een leuke kleurplaat:

JORO QUIZZZZZ
Zaterdag 2/11 → 9/00-11:00:
.

Voor deze activiteit moet je €3
meebrengen

.

Hoe lang bestaat de KSA dit jaar?
A. 70
B. 74
C. 76

→ bekentocht
→ ruige spelen
→ brunch

Zaterdag 9/11 → 14:00-16:30 :
.
.
.
.
.
.
.

De prijs van een sjaaltje vermenigvuldigen met het aantal
. . .
letters in het alfabet + een schoenmaat minder dan 38
.
vermenigvuldigen met 100 +de prijs van het lidgeld voor 1 kind
.
optellen met het aantal dagen in een schrikkeljaar + de postcode
van Beerse aftrekken van de postcode van Vlimmeren + aantal
weken in 1 jaar vermenigvuligen met 10 + aantal jaar dat KSA
Beerse bestaat optellen met 3. Het bekomen getal delen door 69.
Wat is dit getal?
A. 68
B. 69
C. 70

→ filmnamiddag
→ Who let the girls out hoe hoe hoe
→ jongens tegen meisjes

Zaterdag 16/11:
;.
.

Vandaag is het geen activiteit wat jullie
leiding is het super leuke weekend in elkaar
aan het steken.

. . .
.

Zaterdag 23/11 14:00-16:30:
Wanneer eten we op kamp boterhammen?
A. S’ochtens
B. S’middags
C. S’avonds

→ Quiz blokken
→ Blokken Quiz
→ Quizzz blokken

Zateradg 30/11:
Wie is een echte bloemenliefhebber?
A. Seppe
B. Amber
C. Lise

→ Sinterklaas: zie brief
→ kleiputtentocht
→ 1 tege alle

Op welke Joro leiding lijk jij het
hardst?
Liefste joro’s, omdat we nu toch al een paar activiteiten ver zijn is het is
tijd om te kijken welke leiding het beste bij jou past! Beantwoord de
volgende vragen en kom het te weten!
1. Wat moet je voor de activiteit zeker nog gedaan hebben?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Naar de kerk gaan
Nog hard gewerkt hebben
Uw haar goed leggen
5 km fietsen
Studeren
Niets, ik slaap tot 12u

2. Wat wil je graag in het middelbaar gaan studeren?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Techniek wetenschappen
Auto’s repareren
Wetenschappen – talen
Latijn – wiskunde
Sociale wetenschappen
Niets

3. Welke hobby past het beste bij jou? (behalve uiteraard de KSA)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Gewicht heffen
Mountainbiken
Lopen
Zingen
Nog meer zingen
Gamen

4. Waar ergens woon je?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Den hout
Het centrum
Dicht bij het stadion van lentezon
Den abt
Overal en nergens
Toevallig ook dicht bij het stadion van lentezon

5. Welke eigenschap past het beste bij jou?
a) Gaat graag naar een café
b) Heel actief en blijven gaan
c) Altijd zin in een boterham

d) behulpzaam
e) feestbeest
f) gelovig

Kijk nu welke letter jij het meeste heb aangeduid en kom te weten welke
leiding het beste bij jou past!
Meestal a

Meestal b

Meestal c

Meestal d

Meestal e

Meestal f

Zoek de 8 verschillen

Vandaag is er opnieuw een super leuke activiteit van de jeugdweek!!! Kijk dus zeker in het
boekje van de jeugdweek voor meer informatie.

Doe u stapschoenen maar aan want deze avond doen we een dropping!!! Dus kom zeker om
19 uur naar het lokaal en dan mogen jullie hopelijk om 21 uur naar huis. Vergeet geen
fluohesje en zaklamp want het kan al donker zijn.

Deze week gaan we jullie moeten teleurstellen want het is geen activiteit. De leiding
gaat een weekendje weg.

Vandaag gaan we Turnhout onveilig maken want het is
tocht.
Je moet niet in uniform komen. Zeker naar het lokaal komen om 14 uur en dan mogen jullie
om half 5 terug naar huis.

Vandaag doen we het enige echte
spel. Het begint

om 2 uur en om half 5 weten we wie de beste pokemon trainer is en mogen jullie naar huis.

Dag lieve kinderen van de piekrie, de leeuwkes, de joro’s.
Omdat ik jullie zo verschrikkelijk hard mis als ik in Spanje zit en niet kan wachten tot 6
december om jullie blije gezichtjes terug te zien, en omdat ik weet dat jullie dit jaar toch zo
braaf zijn geweest en dat er geen enkel stout kindje tussen zit kom ik zoals elk jaar terug
naar mijn favoriete dorp maar vooral naar mijn favoriete jeugdbeweging KSA Beerse. Om er
een dag vol vreugde en plezier van te maken zullen jullie leiding en mijn pieten jullie
opwachten op zaterdag 30 november om 14:00 aan de korridor en om 16:30 kunnen jullie
van de korridor terug huiswaarts keren.
Hier is nog een tekening die jullie kunnen inkleuren en meenemen om aan mij af te geven.

Sinterklaas
Dag lieve kinderen,
Ik, Sint-Nicolaas, zit met een probleempje. Het zit namelijk zo. Ik heb mijn twijfels over
de jeugd van tegenwoordig. Waar is de tijd dat iedereen van jullie KSA kon jumpen.
Dat het een schande was dat je niet in uniform kwam. Dat iedereen nog vrijwillig met
een glimlach 50 keer pompte en daarna gewoon doorging. Maar, tijden veranderen…
De vraag is dan natuurlijk, kan jullie generatie tippen aan die van een aantal jaar
geleden? Want dat was toch wel een prachtige generatie dus dat wordt een lastige.
Maar, ik wil jullie een kans geven. Dus ik verwacht alle knimmers en sjo’ers op vrijdag
29 november om 18:00 aan het lokaal. Na een hopelijk spetterende en spannende strijd
om jullie te bewijzen mogen jullie om 20:00 huiswaarts keren. Zie dit als een laatste
kans om ervoor te zorgen dat de jaarlijkse traditie blijft bestaan en ik blijf langskomen.
Anders kunnen jullie richting volgend jaar misschien maar beter een andere heilige
man uitnodigen. Dus warm je goed op, poets je tanden, genoeg haarlak in,
sportschoenen klaar, uniform aan. En gaan. Tot dan! (ps: ik ben misschien een beetje
om te kopen met mooie tekeningen

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 zie je nog een groep PieKrie’s bij
elkaar,

En het kazakske van november is weeral
klaar!

