Beste leden, ouders en sympathisanten

Ondertussen zijn we weer aanbeland in de maand maart. Wat vliegt dit KSA jaar toch weer
voorbij! Sommige onder jullie zijn misschien al stiekem aan het aftellen naar het grote kamp.
Anderen onder jullie moeten eerst nog een super leuk weekend tegemoet gaan!
De maand maart zal ook dit jaar weer een geweldige maand worden. De leiding heeft weer
heel wat leuke activiteiten uit hun mouwen geschud om elke zaterdag zoveel mogelijk
KSA’ers te zien ravotten op onze pleinen!
Vergeet ook zeker niet om de brief van de ledenuitstap achteraan dit kazakske te lezen. We
gaan dit jaar naar een toplocatie die je zeker niet wilt missen, inschrijven is dus de
boodschap!

Veel leesplezier
De leiding

Beste piekrie’s
Bij deze maandplanning moeten jullie eerst
de doolhoven oplossen om op de juiste activiteit te komen.
Zaterdag 7 Maart:
Vandaag gaan we een heel leuk spel
spelen. Hiervoor worden jullie verwacht
op het normale uur dus van 14:00 tot
16:30 aan het lokaal.

Zaterdag 14 Maart:
Dit keer is het een speciale activiteit
met een grote zoektocht.
Kom allemaal om 14:00 naar het lokaal en
jullie mogen om 16:30 weer naar huis.

Zaterdag 21 Maart:
Een dag geleden is een speciale periode
begonnen vandaag is het tijd om hier een spel
over te spelen. De activiteit zal doorgaan aan
het lokaal van 14:00 tot 16:30

Vrijdag 27 Maart:
Voor deze activiteit mogen jullie zelf een spel
meenemen en het is deze keer op een
andere locatie namelijk de Korridor
Heilaarstraat 6/B van 18:00 tot 20:00

Spelletjes
Activiteit is jammer genoeg maar 1 keer per week, maar dat wil niet zeggen dat je je de
andere 6 dagen van de week maar wat moet vervelen. Hier zijn nog een paar spelletjes om je
zo toch nog eventjes bezig te kunnen houden.

Zoek de 6 verschillen

Kan jij erachter komen wat hier staat afgebeeld?

Ben jij een goede speurneus?
In onderstaande cirkel ontbreken 5 letters van ons alfabet, kan jij ontcijferen welke er
missen?

Of kun jij beter uit leidster Stien haar treinenverzameling 2 dezelfde treinen vinden?

Weekend uitbereiding
Op weekend hebben we allemaal samen de olympische vlag gezocht en gevonden, maar
Sibe was zo onder de indruk dat hij besloot dit nog eens te doen, al weten we allemaal dat
Sibe nogal vaak hulp kan gebruiken. Dus weet jij de juiste weg te vinden?

Aanwezigheidstest
Hoe meer piekrie’s er zijn, hoe gelukkiger jullie leiding is ( en de andere leiding jaloerser)
maar kunnen jullie zeggen welke activiteit van eerder dit jaar waar plaatsvond?
1. Beerse spel
2. Konijnenspel
3. Kermisspel
4. Doop
5. Dierenspel
6. Groentenspel
7. Studio100 spel
8. Weekend
9. Reisje rond de wereld
10. Legerspel

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Wow wij
hebben al veel
activiteiten
gehad.

Park de Singel
Lilse Bergen
Van Echelpoelpark (naast het gemeentenhuis)
Heksenkuil
Sporthal in school
Tempelhof
Lokaal
Rijkevorsel
Tempelhof
Konijnenberg
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Wist je dat…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

We ondertussen al Maart zijn en dus kunnen gaan aftellen voor ons kamp van 2
tot/met 5 juli?
Je zeker niet mag vergeten je in te schrijven voor ledenuitstap op 2 mei?
Wandelschoenen zeer handig zijn voor moesten er ineens bergen van gras en
zand zijn in de sporthal?
Nore de oudste piekrie is (op de leiding na natuurlijk)
Theo een keer een privélift heeft gekregen naar een activiteit omdat hij aan het
lokaal stond?
Leidster Katrijn de enigste is die weet hoe je moet verdedigen bij korfbal?
We na maart zonder kamp nog 12 activiteiten hebben?
We bij de piekrie een hele hoop acrobaten hebben?
Als er stof in je broekzak zit dat je er niet uitkrijgt, dit gnurr wordt genoemd?
Vossen kunnen eten?

•
•
•
•
•
•
•
•

Je maar best kan gaan lopen bij jagersbal?
Er tegenwoordig een Elsa 2 is?
Klaas graag naar K3 luistert?
Je een appel nodig hebt om een echte Avatar te kunnen zijn?
Sibe altijd gelukkig wordt van een goeie mop?
Piekries heel goed kunnen knutselen?
De leiding het piekrie-weekend superleuk vond?
De weetjes voor nu op zijn?

Groeten van jullie leiding!!!

Legerspel
Links, rechts in de maat, zo marcheerden we over straat.
17 januari was het tijd voor een legerspel, de piekries
opleiden tot soldaat lukte behoorlijk snel.
Natuurlijk droegen we allemaal camouflage, zodat we
aan de slag konden voor professionele spionage.
Met de
parachute was er ook heel veel
leuks te beleven,
we waren allemaal
zeer gedreven.
Iedereen kon zich
uitleven en
stoerdere dingen doen dan in het dagelijkse leven.
Op het einde zongen we nog voor Nore haar verjaardag en dit was
het einde van deze geweldige namiddag.

Konijnenspel 18/01
De tijd van de week was weer aangebroken: zaterdag KSA dag was daar. ’s Ochtends toen we een blik
uit ons raam wierpen kwam er een zekere teleurstelling. Er lag nog steeds geen sneeuw… Gelukkig
had de leiding een back-up plan voorzien: Bunny hop!!!! Wat, voor een simpel gezelschap spel naar
de konijnenberg in Vosselaar? Tuurlijk niet, we zagen het groter en ontwierpen op locatie een
levensgroot spelbord. Doormiddel van werpen met een dobbelsteen konden onze piekrie’s zich al
snel een weg naar de top vormen. Al was er wel iets vreemd aan de hand met onze dobbelsteen. De
5 en 6 waren verdwenen en vervangen door “opdracht” vakjes. Als je deze wierp was het tijd voor
een opdracht dat de stand richting de top helemaal dooreen konden gooien. De verliezer moest
namelijk helemaal opnieuw beginnen, de winnaar kwam dan weer als eerste aan zet om zich verder
door te zetten. Dus iedereen ging vol motivatie van start aan de opdrachten als vb: naar boven en
terug naar beneden lopen, naar beneden rollen, een konijn imiteren, verstopte konijnen zoeken of
boomklimmen. Na een vermoeiende namiddag was ons spel bij het aanbreken van de avond ten
einde gekomen. Een duidelijke winnaar was er niet, maar blije gezichten meer dan genoeg. Dus moe
maar voldaan werd het tijd om opnieuw afscheid te nemen van onze oh zo geweldige piekrie’s.

Zaterdag 1/02
Vandaag hadden we afgesproken om 14:00 om te spelen in de sporthal
Nadat iedereen was gearriveerd konden we ons even opwarmen en onze spieren een beetje
losmaken om dan goed mee te spelen en actief te zijn.
Nadat iedereen klaar was konden we er in vliegen om 2u lang reisje rond de wereld te spelen
Na die 2u was het binnen veel te warm voor ons en zijn we even naar buiten gegaan om af
Af te koelen en een paar toffe spelletjes te spelen.
Na een hele namiddag ons geamuseerd te hebben konden we allemaal vermoeid maar voldaan
Huiswaarts keren.

De Piekrie’s hebben veel talenten en dat hebben ze deze zaterdag weeral
bewezen tijdens de talentenjacht. We gingen samen op zoek naar de talenten
binnen onze groep. We werden voor van alles uitgedaagd. Zo konden we testen
of we als groep konden samenwerken, of we samen sterk zijn, of we samen snel
zijn. En ja, we verbaasde vriend en vijand met het feit dat we samen alles
aankunnen!!!

Maandplanning LEEUWKES
Liefste Leeuwkes, ook voor de maand maart hebben we heel wat in petto voor jullie.
Maar eerst nog even wat info: de maand maart is de derde maand in de gregoriaanse
kalender. Ze telt 31 dagen maar is de kortste maand van alle maanden die ook 31 dagen
hebben omdat er een uur verloren gaat tijdens de overschakeling van winter- naar
zomeruur. De maand maart is vernoemd naar de Romeinse god ‘Mars’, de god van de
oorlog, want de dagen beginnen wat langer te worden waardoor men terug ten oorlog kon
trekken.
Genoeg achtergrondinformatie, over naar de planning:

Maart zetten we in op zaterdag 7 maart. We spreken dan af op het kerkplein om 14u
voor het knotsgekke dorpspel. Ze mogen jullie daar terug komen ophalen om 16u30.
Op 14 maart gaan we de wereld in en spelen we het grote landenspel. Jullie worden
verwacht aan het lokaal van 14u tot 16u30. Train jullie taalknobbels dus nog maar wat!
Het weekend van 21 en 22 maart gaan we op WEEKEND! Meer informatie kunnen jullie
terugvinden in het weekendboekje. Wij, de leiding, komen hier ook nog voor langs. (P.S. een
beter begin van de lente bestaat toch niet? ;P)
Op 28 maart verwachten we jullie aan de Luysterborg om 14u voor het mega
fantastisch coole satéstokjesspel! Om 16u30 mogen jullie terug huiswaarts keren.
Jammer genoeg was het dit voor maart… maar niet getreurd! Volgende maand zijn we er
weer met meer activiteiten!

Groetjes,
Bertha, Gikkie, Boke Choco, Siets en Tokkel xx

Link de juiste feestdag met de juiste leiding:

•

•

•

•

1 maart: complimentendag

•

8 maart: Internationale
Vrouwendag

•

•

13 maart: Internationale
Dag van de Slaap

•

•

19 maart: Vaderdag

•

20 maart: Internationale
Dag van het Geluk

Is het nog is
kermis in
Beerse??

Mmm die
suikerspin ziet
er goed uit

Hey Joro's (waf)
weten jullie wat we
7 maart gaan doen?

Nee, we spelen
laddercompetitie! Om 14u aan
het lokaal en dat tot 16u30.

Oei, ik zal
menne zetel
dan maar is
uitkomen

En wat doen we
dan 14 maart?
Piramides
bouwen??

Amai cool op weekend!
Daar kijk ik naar uit!

Nee hoor! Dan zijn we
op JORO weekend van
13-15 maart. Meer info
zie weekendboekje!

Ik durf er voor te
wedden dat we 21
maart dan piramides
gaan bouwen!

Of dode
pauw??

Of dode vis??

Nee op 21 maart doen
we een bosspel! Om
14u aan het boshutje
van de schrieken, tot
16u30!

Cool! Dat wordt
kampen bouwen in
plaats van iglo's!
1

En wat doen we
dan nog op 28
maart?
Ik denk
casino!

PIRAMIDES
BOUWEN???

PIRAMIDES
BOUWEN???

Nee sowieso
nog eens iets
lekkers koken!

PIRAMIDES
BOUWEN???

Nee op 28 maart gaan we
snoep verkopen! Van 14u
tot 16u30 aan de kerk van
den hout!

Groetjes van jullie leiding
Amber, Ellen, Lise, Jordy, Pieter en Seppe

Oh ja goed idee,
dan kunnen we
onze kas eens wat
spijzen!

Spelletjestijd met de Joros!
Los volgende rebussen op om een paar typische joro-uitspraken te
ontdekken!

1.

2.

3.

4.

5.

Pieters kleurhoekje
Kleur de tekening in de juiste kleuren in! (Moeilijkheidsgraad:
moeilijk)

1
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2
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1 = Wit
2 = Zwart

Tetris: tekst
Omdat de leiding heeft gemerkt dat jullie zoveel van tetris houden is
hier de officiële tekst van tetris! Zingen jullie mee?
Du du du du

du du du du du du du du du

Dudu du du du du

du du du du du du du du du du du du du

Du du du du du DU DU
Duuuu duuuu duuuu duuu duuu duu duuuuuuuuu
Duuu duuuu duuuu duuu du du duuuu duuuuuuuu
(herhaal zoveel als je wilt)

Wat voor Joro ben jij?
1. Wat is je favoriete activiteit?
a) Kleiputtentocht
b) Dorpsspel
c) Filmavond
d) Ruige spelen

2. Het is een koude winternamiddag en het is KSA, jij zou als activiteit
vandaag liefst…
a) Buiten in de sneeuw ploeteren
b) Warme chocomelk maken en frituurhapjes eten
c) Lekker warm binnen rustige spelletjes spelen zoals weerwolven,
blackbox,…
d) Op het ijs van de bevroren vijvers in Beerse gaan spelen

3. Als ik met iemand van de leiding op een onbewoond eiland vast
zou moeten zitten, zou ik dat het liefst doen met…
a) Amber
b) Ellen & Lise
c) Pieter
d) Seppe & Jordy
4. Ik ga vooral op kamp/weekend om…
a) Goed vuil te worden
b) Te genieten van het lekkere eten dat gemaakt wordt door de
koks
c) Lui in mijn bed te liggen in de avond en tijdens platte rust
d) Op verkenning te gaan in het dorp waar we op weekend/kamp
zijn

5. Je kijkt op een warme zaterdagnamiddag op de maandplanning en
je ziet dat het vandaag op de KSA bekentocht is. Wat denk je?
a) “JAAAA!!! Goed vuil worden in de beken!!”
b) “Joepie bekentocht! Ik hoop wel dat de leiding hapjes heeft
voorzien voor onderweg…”
c) “Pfff bekentocht… ik doe liever iets anders, maar ik kom
natuurlijk wel want KSA is altijd super leuk.”
d) “Yessss bekentocht!! Ik hoop dat we veel onder bruggetjes of
tunnels moeten, of veel obstakels tegenkomen onderweg!”

6. Op kamp/weekend eet ik het liefst…
a) Spaghetti zonder handen
b) Alles, zolang het maar lekker en veel is!
c) Alles, behalve het eten tijdens overlevingstocht want zelf eten
maken is veel te vermoeiend…
d) Couscous, da’s eens iets anders

7. Mijn favoriete liedje is…
a) Tetris
b) Tetris
c) Tetris
d) Tetris
e) ‘Coriolanus Ouverture, Op.62’, een bekende opera van
Beethoven

Alle vragen beantwoordt? Op de volgende pagina ontdek je wat
voor Joro jij bent!

Vooral A?
Jij bent DE VUILE JORO!
• Je komt vooral naar de KSA om je eens goed vuil te maken
• Van een beetje modder of water heb je geen schrik
• Als je na een bekentocht of kleiputtentocht nog proper bent,
was het geen goede tocht
Vooral B?
Jij bent DE HONGERIGE JORO!
• Jouw favoriete activiteiten draaien meestal rond eten: koken,
kerstfeestje, frietjes eten tijdens dorpsspel,…
• Op kamp of weekend vraag je regelmatig: “wanneer gaan we
eten?”
• Op een activiteit vraag je regelmatig om drinken
Vooral C?
Jij bent DE LUIE JORO
• Je komt graag naar de KSA, maar de activiteiten moeten niet té
actief zijn
• Jouw favoriete spelletjes zijn dooie vis, weerwolven, platte
blackbox,…
• Jouw favoriete momenten op kamp/weekend zijn platte rust
en… slapen
Vooral D?
Jij bent DE AVONTUURLIJKE JORO
• Je bent niet bang voor een beetje uitdaging
• Je speelt graag actieve spelletjes zoals draken & trollen, maar
trekt er ook graag op uit met activiteiten zoals dropping,
rechtdoortocht,…
• Op kamp vind je overlevingstocht een geweldige dag

DOOLHOF
Lucas & Guillermo zijn op zoek naar Lucas zijn favoriete dier, kan jij ze
helpen?

Deze maand gaan we iets speciaal doen, naar aanleiding van carnaval moet je elke week
verkleed naar de activiteit komen. Na elke activiteit zal de leiding punten geven en de
Winnaar krijgt volgende maand een cadeautje van de leiding.

Zaterdag 7 maart Carnaval

Vandaag houden we een
Vandaag
houden we een
carnavalsactiviteit,
als je wil
carnavalsactiviteit,
als
weten wat dit preciesje wil
weten wat dit precies
inhoudt mag je van 14 tot
inhoud mag je van 14 tot
16:30 naar het lokaal
16:30 naar het lokaal komen
komen
Kom verkleed!!
P.S.
KomP.S.
verkleed!!

Zaterdag 14 maart zaterdag de 14de spel
Vandaag spelen we het
vrijdag de 14e spel, jullie
worden van 14 tot 16:30 aan
het lokaal verwacht in jullie
engste verkleedkleren.

Zaterdag 21 maart schattenzoektocht

Vandaag gaan we een
schattenzoektocht doen.
Jullie worden van 14 tot
16:30 aan het lokaal
verwacht. Kom in je beste
piraten kostuum

Vrijdag 27 maart Bosspel by night
Deze avond gaan we een
bosspel spelen. Jullie
worden van 19u tot 21u aan
het hutje bij de schrieken
verwacht en verkleedt jullie
zo fluo mogelijk !

Nog wat spelletjes
Leidster Cheyenne heeft een scheetje gelaten help jij de andere leiding van haar weg te lopen?

Sjo’ers
Hier komt de maandplanning van maart aan gewaaid na die winderige
maand februari.

7 maart is het een verassingsactiviteit : kom om
14u naar het lokaal en om 16.30u magen jullie terug
naar huis vertrekken.

14maart sponsortocht : kom om 14u naar het lokaal en dan mogen
jullie met hopelijk super veel sponsors om 16.30u weer naar huis
gaan.

21maart de laatste dag van de winter : deze namiddag starten we
om 14u aan het lokaal het winter spel en kom zeker verkleedt (thema
winter) en om 16.30u mogen jullie weer naar huis.

28maart gezelschapspellen ochtend: kom van 9u tot 11u leuke
gezelschapsspelletjes spelen aan het lokaal.
(neem zelf een gezelschapspel mee)

Ledenuitstap Plopsaland de Panne
Beste KSA’ers en ouders,
Naar jaarlijkse gewoonte gaan we zoals elk jaar ook dit jaar weer op Ledenuitstap. Het
belooft een bangelijke en tevens onvergetelijke dag te worden voor iedereen. Dit jaar
hebben we ervoor gekozen om met zijn allen Plopsaland de Panne onveilig te maken. Want
ook aan het zeetje mogen ze gerust weten wat voor bangelijke vereniging KSA Beerse is. De
leiding kijkt alvast enorm uit naar deze dag. Hopelijk zijn jullie in grote getalen aanwezig om
er samen met ons een onvergetelijke dag van te maken.
Wanneer?: Zaterdag 2 mei 2020
Wat? : Een onvergetelijke dag Plopsaland de Panne
Vertrek: Vertrekken doen we met de bus op kerkplein om stipt 0800u
Aankomst: We hopen omstreeks 18u30 opnieuw te arriveren op het kerkplein te Beerse
Kostprijs: De kostprijs voor deze dag bedraagt 35 euro per kind
Verder zijn er enkele dingen die jullie best meenemen op onze ledenuitstap. Hieronder
vinden jullie een lijstje, zodat dit voor jullie een dag zonder zorgen wordt. P.S. Ik denk dat
enkele studio 100 figuren ook wel blij zijn met een tekening, wie weet kan je ze zelf wel
overhandigen aan hen.

Wat neem je mee
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rugzak
Kids ID
Lunchpakket
Voldoende drinken
een tussendoortje ( koekje, fruit, etc.)
aangepaste kledij naargelang het weer
zonnecrème
regenjas
uniform ( T-shirt/ trui en sjaaltje)
pet ( vooral bij erg warm weer)
reismedicatie indien nodig
je goede humeur
…..

Tot slot vragen we om uw kind(eren) in te schrijven voor 20 april. Zo weet de leiding tijdig
wie er allemaal meegaat en kunnen we ervoor zorgen dat deze dag zo vlot mogelijk verloopt.

Groetjes van jullie leiding!

Mijn kind : …………………………………. Van de groep : ………………………………….. Gaat mee op de
ledenuitstap naar Plopsaland de Panne. Het bedrag van €35 is reeds overgemaakt op de KSA
rekening BE32 7330 4464 6302
handtekening ouder/voogd :

Het infoblad
• Leden worden verwacht een volledig uniform te dragen
namelijk:
een sjaaltje + een T-shirt/trui.
Belangrijke data:
Weekends
- Piekrie: 28 februari – 1 maart
- Leeuw: 20-22 maart
- Joro: 13-15 maart
- Knim: 22-24 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 Joro helemaal
ondersteboven,

En we zijn weer door het kazakske van deze
maand gevlogen!

