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Best leden, ouders en sympathisanten,
Het laatste kazakske dateert ondertussen al van maart 2020, maar na geweldige
kampen die wij achter de rug hebben wordt het tijd voor een volledige opstart. Vanaf
zaterdag 5 september gaan we terug van start. Elke ban 1 bubbel, vanaf 12 jaar
mondmasker als we volk tegenkomen, maar we gaan er vol voor. Een nieuwe
leidingsploeg die al vol enthousiasme activiteiten klaarstoomt om nog origineler uit de
hoek te komen. Alles voor de glimlach van alle leden!
Het kazakske is ons maandelijks boekje waarin u alle activiteiten kan terugvinden per
groep. Kijk ook zeker achteraan voor brieven van algemene activiteiten of het
infoblad met belangrijke data.
Zaterdag 3 oktober vindt er een uniformverkoop plaats. Dit houdt in dat u uniformen
kan passen en meteen meenemen. Door het jaar heen kan u altijd via de site
uniformen bestellen onder de pagina “ons uniform”.
•
•
•

Sjaaltje: 2,5 euro
T-shirt: 8 euro
Trui: 20 euro

Graag vragen we om tijdens de activiteit een drinkbus mee te nemen. Dit met het oog
op de huidige coronasituatie in ons land. Ook bij het afzetten of ophalen vragen we
de actuele coronamaatregelen te respecteren en zolang het nodig is aan knimmers
en sjo’ers een mondmasker mee te geven. (knimmers en sjo’ers zijn alle leden van
2008 en ouder)

Nieuwe leiding
Zoals elk jaar staat er weer nieuwe leiding klaar om onze leidingsploeg te
versterken. Sommige zijn mogelijks al gekend door een oudere broer of zus die
ooit leiding zijn geweest, andere zijn mogelijks nog nobele onbekenden. Tot
nu! We laten ze even allemaal aan het woord om zich voor te stellen als leiding
van KSA Beerse.
Merel
Ik ben Merel Bossier en ik ben 15 jaar. Ik
zit in de richting wetenschappen-wiskunde
op Sint-Victor in Turnhout. k heb twee
zussen, Pommelien en Saar, die
ondertussen allebei oud-leiding zijn. Ik ben
8 jaar lid geweest en ik heb al super veel
zin in mijn eerste jaar als leiding. Mijn
favoriete activiteiten zij kleiputtentocht en
dorpspel. In mijn vrije tijd ga ik graag
shoppen of kijk ik een goeie serie. Ik kijk al
uit naar de eerste activiteit en hopelijk jullie
ook!

Ruben
Hallo ik ben Ruben Van Gompel ik ben 16
jaar. Ik woon in het coolste dorp (Beerse).
Na 8 jaar lid te zijn geweest word ik nu
leiding van de tofste groep. Op school
volg ik mechanica op de Vito in
Hoogstraten. Mijn hobby’s buiten de KSA
zijn Vissen judo en stoemp muziek
luisteren. Ik kijk enorm hard naar dit jaar
uit! De kans om leiding te zijn voelt als het
bereiken van een mijlpaal in mijn leven.

Noa
Hallo allemaal, ik ben Noa en ik ben 16 jaar. Ik studeer
wetenschappen-wiskunde op het ASO Spijker in
Hoogstraten. In mijn vrije tijd kom ik graag elke zaterdag
naar de KSA en ben ik trouwe supporter van voetbalclub
Antwerp. Zelf sporten doe ik niet zo vaak, maar heel af
en toe sleurt de Ruben mij wel is mee om te gaan lopen.
Ik ben 4 jaar lid geweest en dit is mijn eerste jaar als
leiding. Hopelijk hebben jullie er net zoals ik keiveel zin
in! Ik ben er zeker van dat het een fantastisch jaar gaat
worden.
Tot snel!!

Timon
Hallo ik ben Timon. Ik ben 16 jaar en heb 2
broers waarvan 1 nog in de KSA. Ik volg de
richting Lichamelijke Opvoeding en Sport op
Mariagaarde. Ik woon al heel mijn leven in
Beerse. Naast de KSA sport ik graag. Ik doe
ook nog karate in Turnhout en speel in de
fanfare van Beerse. Na 8 prachtige jaren als
lid kan ik beginnen aan mijn carrière als
leiding. De KSA-activiteiten zoals dorpsspel,
kleiputtentocht en naar het kamp fietsen
vond ik altijd het leukste om te doen. Ik ga
me 100% inzetten om voor jullie iedere week
een toffe activiteit te geven. Laten we er een
tof, grappig maar vooral plezant jaar van
maken. Tot dan!!!

Nette
Hey hey Nette hier.
Mijn naam is Nette Vermeiren en ik woon in
Beerse. Ik word 16 jaar op 26 oktober
en studeer Economie-Wetenschappen op
Maris Stella, in Oostmalle. Ik heb één rosse
zus, Toke, die ook leiding is. Buiten de KSA
sport ik graag! In mijn vrije tijd loop ik, doe ik
workouts en train ik bij TFW Beerse. Mijn
mooiste herinneringen aan de KSA zijn: de
JOEPIE, de fietstocht naar het kamp, het
laatste kampvuur... Ik ben 8 jaar lid geweest,
en nu mag ik mezelf leiding noemen. Ik kijk
er natuurlijk superhard naar uit want ik mag
leiding geven aan een TOPban samen met
TOPmedeleiding!! Samen maken we er een
plezant jaar van & hopelijk zie ik jullie snel!

Keanu
Hallo mijn naam is Keanu Voets. Ik ben geboren
op 2 december 2003 en ben dus 16 jaar. Ik ga
naar de Vito in Hoogstraten in de richting
automechanica. Ik doe buiten KSA ook nog judo
en speel ik gitaar. Ik hou ontzettend veel van
dieren. Mijn kleine zusje is ook lid van de KSA.
Ik hoop samen met de andere leiding er een
leuk jaar van te maken en elke zaterdag een
toffe activiteit te kunnen doen. Tot in september!

Robine
Hey, ik ben Robine Nevelsteen en word in
december 16 jaar. Ik ben 11 jaar lid geweest en
nu word ik eindelijk leiding! Ik volg de richting
wetenschappen-moderne talen in Maris Stella in
Oostmalle. In mijn vrije tijd speel ik rugby, bak ik
wel is iets en speel ik chille liedjes op mijn
saxofoon. KSA-activiteiten zoals kleiputtentocht,
bosspel, bitterballenboef…doe ik natuurlijk het
liefst van al. Ik heb mega veel zin om er een top
jaar van te maken. En ik ben er zeker van dat dat
helemaal gaat lukken!!!

Toon
Ik ben toon. Ik ben vijftien jaar en zit in het vijfde
middelbaar op Mariagaarde. Ik ben 10 jaar lid geweest
in KSA Beerse. Nu ben ik leiding van de tofste groep
die er is. Ik heb geen hobby’s maar ik heb heel lang op
voetbal gezeten bij lentezon. Ik ben misschien niet zo
groot en moeilijk te vinden tussen al die grote leiding,
maar als je me ziet kan je al je vragen aan mij stellen. Ik
ga er natuurlijk een top jaar van maken.

Maandplanning PieKrie
Let op!!! Wij moeten ons nog steeds aan de

Zaterdag 5 september

actuele coronamaatregelen houden. Voor de
piekrie’s vragen wij ook om een drinkbus mee te
nemen zodat we niet uit kannen moeten drinken.

Heey allerliefste piekrietjes! Vandaag
is het eindelijk zover… de STARTDAG
!! Maar wie o wie zal jullie leiding zijn?
Verzamel zeker met z’n allen om 14u
aan het tempelhof. Om 16u30 mogen
de mama’s en papa’s jullie komen
ophalen na een geweldige namiddag.

Zaterdag 12 september

Vandaag is de dag dat we elkaar
een beetje beter gaan leren
kennen. We spelen namelijk
kennismakingsspelletjes!! Kom
allemaal van 14u tot 16u30 naar
het lokaal.

Zaterdag 19 september
Oohnee! Waar is de kermis
gebleven?? Dit jaar zal er
helaas geen kermis zijn,
daarom brengen wij de kermis
naar ons lokaal! De leiding
verwacht jullie van 9u tot 11u
op het terrein van de KSA.

Zaterdag 26 september
Oooh wat ging de maand toch snel!
Vandaag is het weeral tijd voor onze
jaarlijkse doop. Willen jullie nog eens
lekker vuil worden? Kom dan zeker,
want op deze dag worden jullie
allemaal omgetoverd tot stoere
piekrietjes!!

Meer informatie vind je in de brief
achteraan in dit kazakske.

Heel veel kusjes en knuffels van jullie
allerleukste leiding xxx

Let op!!! Wij moeten ons nog steeds aan de
actuele coronamaatregelen houden. Voor de
leeuwkes vragen wij ook om een drinkbus mee te
nemen zodat we niet uit kannen moeten drinken.

Zaterdag 5 september:
Dag liefste Leeuwkes…Vandaag is
het DE eerste activiteit van ons
nieuwe KSA jaar. Maar wie oh wie
is jullie leiding?? Kom om 14u naar
het Tempelhof, om 16u30 mogen
jullie terug naar huis.

Zaterdag 12 september:
Omdat we jullie nog niet zo heel
goed kennen gaan we vandaag
het mega grave
kennismakingsspel spelen!! Om
14u zijn jullie allemaal welkom aan
het lokaal en om 16u30 mogen
jullie naar huis terugkeren.

Zaterdag 19 september:
Ook al is het dit jaar geen kermis, toch
spelen we vandaag het knotsgekke
kermiskramer spel! Wil je weten wat
we hierbij gaan doen kom dan zeker
om 9u naar de Single, om 11u mogen
jullie ouders jullie terug komen halen.

Zaterdag 26 september:
Hebben jullie zin om is goed vuil te
worden? Dan is vandaag de ideale
dag! Het is namelijk doop, de
activiteit waar jullie officieel echte
leeuwkes worden. In de brief
achteraan in dit kazakske vind je
meer informatie waar en wanneer
de activiteit zal plaats vinden.

Groetjes van jullie MEGA geweldige leiding xxx

FINISH

Spelletjes

Wist-je-datjes
Hier nog een paar leuke weetjes over leeuwen!

Wist je dat…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De leeuw vaak als de koning van het dierenrijk wordt gezien?
Leeuwen de op één na grootste katachtigen zijn, na tijgers?
Mannelijke leeuwen meer dan 250 kilogram kunnen wegen?
In vergelijking met andere katten, leeuwen vele socialer zijn? Ze leven
namelijk altijd in groepen
De leeuw het hardste kan brullen van alle katachtigen? Sommige leeuwen kan
je zelfs vanaf 8km horen brullen!
Leeuwen dat luide gebrul gebruiken om andere troepen leeuwen te laten
weten waar ze leven?
Leeuwen hun krachten overdag sparen door 15 tot 20 uur te slapen?
Leeuwen daarom ’s nachts uitstekende jagers zijn?
Leeuwen niet kauwen op hun eten? Ze slikken het in één keer door
Leeuwen 5 tot 7 kilo vlees per dag eten?
Leeuwen op korte afstand zo’n 80 kilometer per uur kunnen lopen?
Leeuwen sprongen van 11 meter kunnen maken?
Leeuwen 4 tot 5 dagen zonder water kunnen?
Leeuwen jammer genoeg met uitsterven bedreigd zijn? Momenteel zouden er
in Afrika zo’n 30.000 tot 100.000 leven

Moppen
•

Twee leeuwen lopen in de woestijn en ze zien een ridder, waarop de ene
leeuw zegt: "Kom we grijpen hem!" Waarop de andere leeuw antwoordt: "Nee
he, niet weer vlees in blik!”

•

Een man zoekt een nieuwe baan. Er is maar één baantje vrij: aap spelen in
een dierentuin, wegens ziekte van een grote mannetjes-baviaan. De man gaat
er de volgende dag heen en gaat verkleed als aap de apenkooi in. Als hij op
een rots zit ziet hij uit zijn ooghoek een leeuw op hem af komen. Hij krijgt het
knap benauwd en beweegt zich niet. Als de leeuw vlakbij is hoort hij gefluister:
“Psst, warm he, zo’n pak?”

•

Wat is het favoriete nagerecht van een leeuw? Crème BRULee

Maandplanning Joro’s
Let op!!! Wij moeten ons nog steeds aan de
Zaterdag 5 september

actuele coronamaatregelen houden. Voor de
joro’s vragen wij ook om een drinkbus mee te
nemen zodat we niet uit kannen moeten drinken.

Vandaag is de dag waar we allemaal al 38 dagen op wachten, DE STARTDAG!
Hebben jullie zin in een nieuw jaar vol met leuke KSA activiteiten! En zijn jullie
benieuwd naar jullie nieuwe leiding!! Kom dan zeker om 14:00 naar het
tempelhof, waar wij jullie zullen opwachten!
Twijfel zeker niet om al je vrienden en vriendinnen mee te nemen!
Om 16:30 is de startdag afgelopen.
Zaterdag 12 september
Wat zijn jullie hobby’s? Hebben jullie broers of zussen? Wat is jullie
lievelingseten? Wij willen het allemaal te weten komen tijdens de jaarlijkse
kennismaking.
Om 14:00 worden alle joro’s aan het lokaal verwacht. Hopelijk kan iedereen om
16:30 met een hoop nieuwe vrienden naar huis vertrekken!
Zaterdag 19 september
Spijtig genoeg kan de kermis dit jaar niet doorgaan, oooohnn ): ):
Maar wij laten het kermis weekend niet zomaar passeren!!!
Ben je benieuwd naar wat we van plan zijn?
Kom dan zeker om 9:00 naar het lokaal verkleed als Johnny’s en marina’s!
Om 11:00 is de activiteit afgelopen.
Zaterdag 26 september
Vele ruige spelen
Ketchup in je haar
Je zal je niet vervelen
Want de doop is weeral daar!
In de brief achteraan vinden jullie alle informatie terug!

Groetjes van jullie misterieuze Joroleiding

Tijdens het aftellen tot de startdag kan je hier wat spelletjes spelen!

Koppel de juiste begrippen aan elkaar
A

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

B

C

Kleiputten
Startdag
Dagtocht
Hijs de vlag bij nieuwe dag
Uniform
Han-sur-Lesse
Tenten
Snoepjes
Één
Dirka

1. Kamp
2. Pablo
3. Tocht
4. Rochefort
5. Tempelhof
6. Allen
7. Sjaaltje
8. Zwemmen
9. Piketten
10. verkoop

D

E

F

g

H

I

J

Verbind de nummers en kom te weten wat er verborgen is!

Voor diegene die hun hersenen al willen uitdagen voor school!

Breng de joro’s naar hun leiding!

Joro’s

Leiding

MAANDPLANNING KNIMMERS
Let op!!! Wij moeten ons nog steeds aan de actuele coronamaatregelen houden.
Voor de knimmers vragen wij ook om een drinkbus mee te nemen zodat we niet
uit kannen moeten drinken. Daarnaast vragen wij ook om een mondmasker mee te
nemen zolang de maatregelen dit verplichten op straat.

Dames en heren, appelen en peren, boeren en boerinnen: het
nieuwe KSA-jaar kan weer beginnen!!!
Los deze quizvragen op om er achter te komen welke
activiteiten we gaan doen.
1. Zaterdag 5 september
Op welke datum valt een
schrikkeldag?
A: 1 mei →Olympische spelen
B: 1 januari →het grote
zomerspel
C: 29 februari →Startdag
D: 30 maart → laddercompetitie
Jullie worden van 14u tot 16u30 aan het Tempelhof
verwacht.
2. Zaterdag 12 september
Welk is het juiste huidige KSA logo?
A:

→Binnen de 1,2 minuut

B:

→ Avatarspel

C:

→ Bekentocht

D:

→ Leden tegen leiding

Vandaag verwacht de leiding jullie massaal om 14u aan ons
lokaal. Om 16u30 moeten jullie helaas terug naar huis
3. Zaterdag 19 september
Met hoeveel personen is de leidingsploeg dit jaar? Tip: neem
eens een kijkje op de site als je twijfelt
A: 23 → Drugsspel
B: 27 → casino
C: 25 → The boys vs the ladies
D: 18 → schattentocht
Vandaag is het van 9u tot 11u aan het lokaal.
4. Zaterdag 26 september
Vandaag is de dag, waarop heel vuil worden mag.
Ketchup, eieren of choco, we gaan helemaal loko.
Zon of regen, echte knimmers kunnen overal tegen.
Bereid u maar voor op de appels met stroop, want het is tijd
voor den enige echte doop! Lees de brief
achteraan, het kazakske voor meer info.

Hier zijn nog een paar leuke spelletjes.
Kan jij Kabouter Wesley helpen? Hij is zijn mondmasker kwijt en wilt geen
corona krijgen.

Groetjes van jullie (nu nog anonieme) leiding!!!

WhatsUpp Sjo!!
Let op!!! Wij moeten ons nog steeds aan de
actuele coronamaatregelen houden. Voor de
sjo’ers vragen wij ook om een drinkbus mee te
nemen zodat we niet uit kannen moeten drinken.
Daarnaast vragen wij ook om een mondmasker
mee te nemen zolang de maatregelen dit
verplichten op straat.
Joppe

r

XOXO
Jullie leiding

Game Corner
Los de rebus op en kom iets te weten over de leiding van dit jaar!

Eentje voor de slimmerikken onder ons, zoek kabouter Wesley!

Senne zoekt zijn mannelijkheid terug, kan jij hem helpen?

Brief doop
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 om 14 uur af aan de heksenkuil
(Oosteneinde, voetbalterrein). Nadat we ons eens goed vuil gemaakt
hebben, mogen jullie mama’s en papa’s jullie op komen halen aan de
heksenkuil 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 het lokaal. We spreken hier af om 9u.
Om 16u30 mogen jullie mama’s en papa’s jullie terug op komen halen aan
de heksenkuil (Oosteneinde, voetbalterrein).
Voor al onze KSA’ers
Wat nemen we mee ?
•
•
•
•
•
•

Ons uniform!!: trui en of T- shirt + sjaalte = verplicht
Mondmasker (+ 12)
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

Het infoblad
• Leden worden verwacht een volledig uniform te dragen
namelijk:
een sjaaltje + een T-shirt/trui.

• 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.
• Uniformverkoop vindt dit jaar plaats op zaterdag 3 oktober.

• 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

Dit lid lust liever ijs dan gember

En dit was het kazakske voor
september!

