Het Kazakske Januari
2020

Beste leden, ouders en sympathisanten

Ook in 2020 zal er natuurlijk weer elke maand een kazakske klaarstaan waarin alle
activiteiten voor de maand te vinden zijn! Hopelijk is iedereen goed uitgefeest om er in
januari weer een spetterende KSA maand van te maken!
Zoals altijd vinden jullie dus de maandplanning van je groep terug, net zoals leuke spelletjes
en verhaaltjes over de afgelopen activiteiten. Ook staat er vanachter in het kazakske de
uitnodiging voor ons spaghettifestijn! Inschrijven kan absoluut nog dus laat deze
overheerlijke spaghetti niet liggen!

Veel leesplezier

De leiding

Piekrie maandplanning

Ochtendgymnastiek
Kukelekuuu
Hmmm wat een mooie ochtend: het zonnetje schijnt, er is een
fris windje, de natuur ziet er mooi uit... Wat denk je van een
leuke ochtendgymnastiek om wakker te worden? De piekries
vonden het alvast een super goed idee! Om 9 uur stonden ze
boordevol energie klaar aan het lokaal. Eerst begonnen we
met enkele sportieve oefeningen.
Daarna stretchten we een beetje.
Toen vonden we dat we wel een
lekkere warme chocomelk
verdienden. Een kwartiertje later
vlogen we er terug in. 1,2,3,4 hup
naar achter hup naar voor, de
pinguïndans, ... En natuurlijk niet
te vergeten... JUMPEN!!! Ook yogaballen waren aanwezig
om spelletjes zoals tik tak boem en jagersbal te spelen. Om
11 uur mocht iedereen goedgezind en klaarwakker terug
naar huis keren.

.

Het radiospel
Vandaag was het het radiospel! Hierbij vertelde de radio ons wat we moesten doen. In de
eerste uitzending van radio KSA tekenden we onze eigen radio. Bij de volgende
opdracht was het nogal druk in de Schoolstraat dus speelden we politie mag ik
oversteken. Hierna was het tijd op de radio voor een kleine quiz dus moesten we
liedjes raden. Dit waren liedjes zoals Rox, oya lélé en ochtendgymnastiek. Toen was er
opeens een probleem met de antennes van de radio. Ze zaten in de knoop dus
speelden we doktertje knoop om ze uit elkaar te halen. Toen ging de radio één van zijn
luisteraars bellen. Hier konden we achter komen door het spel telefoontje te spelen.
Toen hoorden we nog het weer op de radio. En kwamen we er achter dat er nog meer
verschillende radiozenders waren tijdens een spelletje kwartet met radiozenders. En
toen was het spijtig genoeg al tijd om afscheid te nemen van de radio en naar huis te
gaan.

Zaterdag 30 november

Vandaag kwam de Sint aan in Beerse en bracht hij natuurlijk ook een bezoekje aan ons.
Maar voor we de Sint konden ontvangen in de Korridor stonden zijn zwarte pieten ons daar
op te wachten, want ze hadden een groot probleem: ER ZIJN NAMELIJK TE WEINIG ROET
PIETEN.
Daarom vroegen ze aan ons of wij hen konden helpen.
Ze hadden allemaal opdrachten bedacht aan de zomerbar die wij moesten uitvoeren om
een echte zwarte piet te kunnen worden. Natuurlijk was dat geen probleem voor ons en
met een grote glimlach en een overvloed aan enthousiasme begonnen we er aan.
De ene opdracht was al wat moeilijker dan de andere ,maar geen obstakel was te groot
voor onze piekrie’s. We voerden de ene na de andere opdracht goed uit. Toen we al de
opdrachten goed hadden uitgevoerd en ons roet pieten diploma hadden behaald konden
we eindelijk naar Sinterklaas die al op ons zat te wachten in de Korridor.
En ook dit jaar werden we door de Sint hartelijk ontvangen want er waren dit jaar geen
stoute kinderen!

verbind het juiste voorwerp bij de juiste leider/leidster

(draaitafel)

(waterbed)

Liefste leeuwkes
Cadeautje hier, cadeautje daar, jullie leiding wenst jullie alvast een spetterend
en gelukkig nieuwjaar!
Een nieuw jaar betekent dus ook elke keer naar de KSA-activiteit gaan.
We zullen er in ieder geval allemaal met een grote dosis enthousiasme staan!
Dus trek je uniform al maar aan en maak je borst al maar nat, pas maar op voor
de sneeuw anders val je nog op je gat!
De eerste zaterdag (4 januari) van het nieuwe jaar staan er een hoop nieuwe
spelletjes voor onze beste leeuwkes klaar. Ben je benieuwd wat het is? Dan moet
je zeker komen, en beleef de leukste namiddag van je dromen. We spreken om
14u aan ons lokaal af, en om 16u30 is iedereen waarschijnlijk bekaf.
Een weekje later (zaterdag 11 januari) gaan we vieren dat de drie koningen zijn
geweest, dat doen we uiteraard met een groot gezelschapsspelletjesfeest. Breng
zeker een gezelschapsspel mee of misschien wel twee?! We maken er een toffe
avond van aan ons lokaal, van 18u30 tot 20u30. En zo eindigen we het
Kerstverhaal.
De derde zaterdag van het nieuwe jaar (18 januari) staat er maar 4 leiding voor
jullie klaar. Wie er zal verdwijnen is nog onbeslist, als ik het nu al maar wist! Dat
er iemand van de leiding mist, staat buiten kijf. Benieuwd wie het is? Kom dan
naar ons lokaal van 14u tot half vijf.
Ook voor de laatste keer deze maand, houd de leiding zich staand. Deze keer
vieren we feest, want er is nog nooit zoveel leiding van de leeuwkes 18 jaar
geweest. Dit doen we met het grote 18-jarigen spel! Komen jullie ook? Wij alvast
wel! We spreken af zaterdag 25 januari van 14u tot 16u30 aan ons lokaal.
Beste wensen voor het nieuwe jaar!

Toke, Sietse, Birthe, Gijs en Bo

Beerse, 1 januari 2020

Kennen jullie nog het happertje van vroeger?
We hebben enkele stapjes uitgewerkt zodat je er zelf eentje kan
maken.

Genoeg gevouwen? Kijk dan zeker op de volgende bladzijde voor
iets nieuws!

Songtekst Hakuna Matata
Echte leeuwkes, ja dat zijn wij! Er is zelfs een film die geïnspireerd is op onze
leeuwkes: The Lion King. Een liedje dat je zeker moet kennen is Hakuna Matata.
Het is redelijk eenvoudig dus het van buiten leren kan niet moeilijk zijn.
Hakuna matata

telkens ik een schee.....

Allee ge hebt het of nie

Pumbaa er zijn kinderen bij

Hakuna matata

Ow pardon

't is maar hoe ge ‘t ziet
ge hebt geen zorgen

Hakuna matata
Ach ge hebt het of niet

zorg maar dat ge geniet

Hakuna matata

't is een theorie

't is maar hoe ge t ziet

filosofie, hakuna matata
want,

je hebt geen zorgen
zorg maar dat je geniet

toen hij nog een zwijntje was
toen ik nog een zwijntje was

(ja allee zing maar jong)
't is een theorie
filosofie, hakuna matata

heel schoon
dank u

Hakuna matata

hij vond dat een geur

Hakuna matata
Hakuna matata

niet zo'n charme bezat

Hakuna

iedereen liep weg
als hij zijn eten op had

je hebt geen zorgen

heel gevoelig was ik
ook al was ik een kind

zorg maar dat je geniet
't is een theorie
filosofie, hakuna matata

'k was gekwetst
ik stonk altijd een uur in de wind

Hakuna matata
Hakuna matata

ow wat schaamde ik mij
(hij schaamde zich rot)

Hakuna matata

neej ik was echt niet blij
(hij schaamde zich kapot)
maar men zag mijn leed niet

Hakuna matata
Hakuna matata
Hakuna matata

(ongelukkige)

Maandplanning Joro’s
Liefste Joro

Als ik nu een

was, dan deed ik de wonderste dingen;

Ik maakte al je dromen waar zoals op zaterdag 4 januari van 14-16:30
bouwen aan het lokaal, je zal van vreugde zingen.

’s

Je zal gelukkig zijn dit jaar, vooral op zaterdag 11 januari want dan is het van 1416:30

-time aan het lokaal. Het wordt een reuze

Maar ach ik ben geen

!

, ik ben het nooit geweest.

Ik kan dan ook alleen maar wensen:
, gezondheid en het grote
spel op vrijdag 17 januari van 19u-21u nog het meest.

Ik wens het jou en alle mensen die de wereld maken tot een

Op de KSA zal ik mijn best wel doen en het

in het lokaal zijn.

.

Ik beloof je dat we vrijdag 24 januari een

zeker wat

van 19u-21u doen, neem

mee, vind je dat niet fijn?

hier,

daar, mijn briefje is nu klaar!

Ik wens jou een heel gelukkig nieuwjaar

Dikke
Jouw leiding

,

en
Beerse, januari 2020

,

,
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Speeltijd!!
Een nieuw jaar, en wat is er leuker dan herinneringen op te halen aan de tafel bij
het zoveelste nieuwjaarsetentje? Ook jullie leiding heeft dat gedaan. We
hebben zelfs onze schattigste babyfoto’s bovengehaald. Kunnen jullie zien wie al
deze schattige baby’s zijn? Verbind ze met de juiste leiding!

Hier hebben jullie het

Jorokruiswoordraadsel-delux! Je vult

gewoon de woorden die bij de uitleg horen in het vakje waar dat nummertje bij
staat. (Als er een spatie moet staan, is er een vakje voor open gelaten
) Je
mag altijd de ingevulde versie afgeven aan ons!

Het nieuwe jaar is de ideale manier om nog eens terug te blikken op wat er vorig jaar
allemaal al gebeurd is. De leiding kent jullie al goed maar hoe goed kennen jullie
elkaar? Daarom zijn hier nog wat Wist ge dat-jes!

Wist je dat…
-

Lukas op zeestercursus is geweest in de loop van het jaar?
Tjorbe in het donker gaat lopen?

-

Maud Van Limbergen haar nichtjes in de scouts van Arendonk zitten?
Guillermo op zoek is naar een lieve babysit?

-

Leon in zijn vrije tijd rondfietst in zijn wijk?
Jine wilt dat het elke dag ‘den doop’ is?
Liam graag pannekoeken eet?
Collin al goed met een quad kan rijden?
Emily de grootste joro is?
Jesse helemaal in Vilmmeren woont? (en Lise natuurlijk ook)

-

Rens een elektriciteitskabel heeft gevraagd aan de Sint?
Arne heel erg houdt van de herfst?
Seppe en Pieter heel erg van de zomer houden? (vooral Seppe, want dan bloeien de

-

bloemen)
Warre een slecht evenwicht heeft?

-

Camille, Flor en Amber in dezelfde straat wonen?

-

Ellen in dezelfde straat woont als de burgemeerster?
Jullie heel erg van honden houdt?
Line slecht is in hoger-lager?
Flor heel goed kan darten?
Annelore al tante is?
Floor altijd een drukke agenda heeft?
De papa van Mille een echte brandweerman is?
De leiding Lisa en Lenthe nog altijd niet uit elkaar kan houden?
De papa van William een brillenwinkel heeft in Beerse?
Bo dezelfde ouders heeft als Robbe en Rune van de Knim?
Wout super hard op leiding Gijs van de leeuwkes lijkt?
Pieter-Jan elke zaterdag helemaal alleen met de bus naar de KSA komt?
Sander en Annelore neef en nicht zijn?
Noe graag paard rijdt? Ze zit altijd in Pieter zijn rug.
De mama van Fleur bij de papa van Jesse en Lise werkt?
Sten altijd een super grote vogel op zijn huis heeft staan?

Om af te sluiten nog een leuke foto van stinkende maar
enthousiaste joro’s!

Maandplanning knimmers
januari 2020
04/01/2020 koken
Wie van de knimmers is de
beste chef kok, of wie kan er
beter eten dan koken? Dat
gaan we vandaag ondekken
want vandaag gaan we
koken! Kom om 10u30 naar
het lokaal en wanneer we
hopelijk lekker gesmuld
hebben kan je weer naar
huis om 13 uur.

11/01/2020 casino
Wie is er de beste gokker of wie
heeft gewoon de beste manieren om
vals te spelen? Dat zullen we
vandaag ondekken in het
coolste,graafste, gekste knim casino.
Kom van 14uur tot 16u30 naar het
lokaal.

18/01/2020 het iglo spel
Altijd al een eskimo willen zijn? Want
dan is dit jou dag (als er tenminste
sneeuw is gevallen)! Kom zeker om 14
uur naar het lokaal en als we klaar zijn
kan je naar huis om 16u30.

25/01/2020 charissa’s bday party

Spelletjes

Hiep hiep hoera!!! Vandaag vieren we
charissa haar verjaardag dus pak
allemaal een leuk verjaardagskaartje
mee dat vindt ze zeker fijn. Zin in een
feestje? Kom dan om 14 uur naar het
lokaal en lets go party!! Jammer
genoeg moeten jullie wel weer naar
huis om 16u30.

Als je niet kan wachten tot het iglo bouwen kan je altijd is een suiker klontjes
iglo bouwen zoals hieronder

Je kan ook deze sudoku eens proberen oplossen

Nog dikke kusjes van de beste leiding Cheyenne, Charissa, Mila, Simon en Alec

09u-11u

04/01

14u-16.30U

11/01

kom verkleed

25/01
16u-19u

Voor iedereen

je inspiratie

Een glimlach

14u-16.30u

18/01

Chique kledij

sjo’ers

Zoek de 7 verschillen

Kan jij leider Ruben helpen zijn vuurtoren te
bereiken?

Nog een zalig kerstfeest en gelukkig
nieuwjaar
XXX jullie liefste leiding

Uitnodiging Spaghettifestijn
23 februari 2020 – Zaal de Lambeer
Beste
Zijn uw kinderen lid van onze jeugdbeweging, ben je ooit zelf leiding geweest of draag je onze
vereniging op een andere manier een warm hart toe?
Dan nodigen wij u graag uit op ons spaghettifestijn. Het ideale moment om eens bij te praten
met je collega’s, ouders, oud-leiding en sympathisanten. De leidingsploeg van KSA Beerse zal
instaan voor de bereiding van deze heerlijke maaltijd. Verder zullen we zorgen voor een topbediening! Voor de kleinsten onder ons is er een speelhoekje voorzien. Voor diegenen die na
de maaltijd nog graag van een drankje genieten kunnen dit doen in de bodega.
U bent welkom op zondag 23 februari 2020 tussen 11.30u en 19.00u in zaal “De Lambeer”
(Vredestraat 8-10, 2340 Beerse - Dorp). Als u op het inschrijfstrookje het gewenste uur
aanduidt, zorgen wij er voor dat er zeker een tafeltje wordt voorbehouden. Bij het onthaal
ontvangt u een enveloppe met daarin de bonnetjes voor de bestelde gerechten.
Wenst u zich in te schrijven?
Vul dan het bijhorende formulier zorgvuldig in en bezorg het in een enveloppe aan één van
de leiding. Stort het bedrag op onze KSA-rekening BE32 7330 4464 6302 liefst met
vermelding van: “Spaghettifestijn + NAAM van het kind + BAN “ Indien het niet past om de
inschrijving op zaterdagnamiddag af te geven, kan u de enveloppe door de week bezorgen
aan leidster .....
Sietse Claessen, Driesplein 42, 2340 Beerse.
Omdat we met verse producten werken en alles tijdig moet worden besteld, zouden de
inschrijvingen ten laatste binnen moeten zijn op zaterdag 25 januari 2020. Gelieve deze
datum te respecteren zodat wij tijdig alles inorde kunnen maken voor uw komst.

Wij hopen alvast dat het een succes wordt!

De leiding van KSA Beerse

INSCHRIJVING SPAGHETTIFESTIJN KSA BEERSE
Naam:
Adres:
Gsm:
Zou graag aan tafel zitten met: ……………………………………………………
Zou graag aan tafel gaan tussen:
o 11:30 – 13:30 (SHIFT 1)
o 14:00 – 16:00 (SHIFT 2)
o 17:00 – 19:00 (SHIFT 3)
Bestelt volgende gerechten:

Volwassenen
Kinderen (12)

Hoofdgerecht
bolognaise
vegetarisch
bolognaise

vegetarisch
Dessert (1 per persoon)
Chocomousse
Dame Blanche
Rijstpap

Aantal

Prijs
€15 /persoon
€12 /persoon
Te betalen bedrag:
Totaal aantal
personen:

Het infoblad
• Leden worden verwacht een volledig uniform te dragen
namelijk:
een sjaaltje + een T-shirt/trui.
Belangrijke data:
Weekends
- Piekrie: 29 februari – 1 maart
- Leeuw: 20-22 maart
- Joro: 13-15 maart
- Knim: 15-17 mei
- Sjo: 3-5 april
Kamp
- Piekrie kamp: 2-5 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:
hoofleidingksabeerse@gmail.com

Hier zie je nog een leeuwke die kan
dansen zoals de top,

En het eerste kazakske van 2020 zit er
weeral op!

