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KSA Beerse stelt voor

Het kazakske
November 2020

Beste leden, ouders en sympathisanten,
De maand november staat voor de deur, een nieuwe maand boordevol nieuwe activiteiten waarbij
iedereen zich week in week uit kan uitleven. In dit boekje vinden jullie alles over de activiteiten, maar we
moeten er jammer genoeg op wijzen dat de maatregelen voor jeugdwerk zijn verstrengd gedurende de
maand oktober. Dit houdt in dat de geldende afspraken werden aangescherpt. Concreet wil dit zeggen
dat het NOG BELANRIJKER IS GEWORDEN OM ELKE WEEK EEN DRINKBUS MEE TE NEMEN, EN
VOOR DE KNIMMERS EN SJO’ERS OM OOK EEN MONDMASKER OP TE ZETTEN. Hou er ook
rekening mee dat we richting de winter gaan, niet iedereen tegelijk kan binnen zitten en dat je jezelf dus
ook best goed kan aankleden. Dit alles houdt ons natuurlijk niet tegen om er weer een geweldige maand
van te maken, dus veel leesplezier en tot zaterdag.

Leiding Keanu is bijna jarig, wil jij hem verassen met deze super mooie kleurplaat? Kleur hem dan
in en geef jou kunstwerk af op het einde van deze topmaand.

Vind jij alle woorden?

Wat voor Leeuwke ben jij?
1. Wat is je favoriete activiteit?
a) Doop
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. 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
4. Je kijkt op een warme zaterdagnamiddag op de maandplanning en je ziet dat het
vandaag op de KSA ‘wilde spelen’ is. Wat denk je?
a) “JAAAA!!! Goed vuil worden!!”
b) “Joepie wilde spelen! Ik hoop wel dat de leiding hapjes heeft voorzien voor tijdens de
activiteit…”
c) “Pfff wilde spelen… ik doe liever iets anders, maar ik kom natuurlijk wel want KSA is
altijd super leuk.”
d) “Yessss wilde spelen!! Ik hoop dat ik veel spelletjes kan winnen om te laten zien hoe
stoer ik ben!”

5. Op kamp/weekend eet ik het liefst…
a) Spaghetti zonder handen
b) Alles, zolang het maar lekker en veel is!
c) Alles, zolang we maar niet zelf moeten koken want dat is veel te vermoeiend…
d) Iets dat ik nog nooit heb gegeten thuis
6. Mijn favoriete groep is…
a) Leeuwkes
b) Leeuwkes
c) Leeuwkes
d) Leeuwkes

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

Vooral A?
Jij bent HET VUILE LEEUWKE!
• 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 activiteit nog proper bent, was het geen goede activiteit
Vooral B?
Jij bent HET HONGERIGE LEEUWKE!
• 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 HET LUIE LEEUWKE!
• 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 HET AVONTUURLIJKE LEEUWKE!
• 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

Maandplanning joro's
November
Zaterdag 7 november
Vandaag is de leiding zichzelf niet willen jullie hen helpen zichzelf
terug te vinden naar hun normale zelf. we verwachten jullie aan het
lokaal van 14u tot 16u30.

Zaterdag 14 november
Vandaag doen we nog eens zot zotter dan normaal.
We doen WIE WAT WAAR HOE SPEL we zien jullie aan het lokaal
verschijnen om 14u en jullie mogen weer naar de mama en papa
om 16u30.

Zaterdag21 november
Om onze joro kas wat te spijzen gaan we eens wat snoepzakjes
verkopen. Hopelijk gaan we veel verdienen en breng zeker jullie goed
humeur mee. We starten met de snoepverkoop om 14u aan het lokaal en
om 16u30 mogen jullie terug naar huis keren.

Zaterdag 28 November
Vandaag krijgen we hoog bezoek, heel hoog zelfs. Het is weer de tijd van het
jaar dat de enige echte sinterklaas langskomt. Alle info over deze activiteit
vinden jullie achteraan in het kazakske

Dit was het weer voor de maand november dus veel liefs van jullie leiding
Ruben, Simon, Katrijn, Birthe, Jordy en Cheyenne

Hier nog wat spelletjes voor jullie geniet ervan.PS: een tekening maken voor katrijn mag ook altijd.

Maandplanning knimmers
7/11
Vandaag spelen we wie is de mol!
Wil jij weten wie vandaag alles saboteert en in het honderd laat lopen of wil je zelf de mol
zijn en alles ondermijnen en laten mislukken? Kom dan van 14:00 tot 16:30 naar het lokaal
en saboteer alles of maak een helse klopjacht op de mol.

14/11
Wil jij de macht grijpen en heel de wereld veroveren?
Wie oh wie is de grootste strateeg of de beste generaal en zal onze nieuwe wereldleider
worden en zal de rest van zijn dagen slijten in eeuwige roem, rijkdom en zal de
geschiedenis in gaan als een legende?
Als jij dit pad van prestige wilt bewandelen kom dan om 14:00 naar het lokaal en ga om 16:30 terug
naar huis als overwinnaar.

21/11
Er zijn er 2 jarig hoera hoera dat kun je wel zien dat zijn Bo en Sibe .
Als je deze knotsgekke birthday bash niet wil missen zijn jullie allemaal welkom van 19:00
Tot 21:30 .
PS: verjaardagskaarten, cadeautjes, tekeningen of gedichtjes voor de jarigen meenemen is uiteraard
toegestaan.

27/11
Vandaag krijgen we bezoek van sinterklaas. Ook dit jaar neemt de heilige man de tijd om bij ons
langs te komen. Neem dus zeker allemaal een kijkje achteraan het kazakske om alle informatie te
vinden voor deze activiteit. PS: vergeet ook zeker geen tekening mee te nemen!

Hier zijn nog enkele leuke spelletjes voor jullie!

Leider Sibe was aan het kijken tussen zijn schaduw collectie maar weet niet meer van wie welke
schaduw is… Wil jij hem helpen?

help mij!!

Leidster Stien is haar atlas kwijt en omdat ze zo verschrikkelijk houdt van aardrijkskunde wil ze
deze graag terug! Helpen jullie haar?

hier is nog een leuke kleurplaat!
(geen zorgen zonder kleurtjes kan het ook)

Maandplanning SJO’ers november 2020
Hey beste SJO’ers, ook deze maand heeft de leiding voor jullie weer een heleboel leuke activiteiten in petto. Allen
daarheen zouden we dus zeker zeggen en neem je vriendjes en vriendinnetjes zeker mee. Wil jij ook zo graag
weten wat we deze maand gaan doen, probeer dan de woorden te ontcijferen door ze te vertalen naar het
Nederlands. De taal waarin ze staan geschreven is die van het land, waarvan de vlag ernaast gegeven is. Laat die
talenkennis maar eens naar boven komen en ontdek wat voor leuks er volgende maand op jullie afkomt.
Zaterdag 7 november 2 tot half 5 aan het lokaal:
белоснежная игра
Jaja jullie lezen het goed, het belooft weer een knaller van formaat te worden,
dus wij hopen jullie talrijk aanwezig te zien. Een kleine tip die we jullie kunnen
geven voor mochten jullie niet ontdekken wat het is: Appel

Zaterdag 14 november let op: het is van 9 tot half 5 deze week aan het lokaal:
passeio a pé
Ook nu belooft het weer een fabelachtige, wondermooie en sfeerrijke activiteit
te worden, dus “be there or be ne sukkeleir”. Kleine hint: vergeet geen
wandelschoenen.

Zaterdag 21 november 2 tot half 5 aan het lokaal:
hoʻi i nā aʻa
Dit woord kan je best naar het Engels vertalen, anders ga je niet de juiste
uitkomst krijgen en zullen jullie niet weten wat we gaan doen. Het belooft een
ware klassieker te worden die jullie wellicht allemaal zal kunnen bekoren. Voor
deze activiteit is het belangrijk dat jullie een wortel meenemen van thuis, want
het zal nodig zijn en het zal jullie een eind verder helpen.

Vrijdag 27 november zie brief:
Святий Миколай

Dit is toch wel 1 van de hoogtepunten van het jaar, de leiding kijkt hier een jaar
lang vol spanning naar uit. En vandaag is het zo ver, dus kijk zeker allemaal bij de
brief achteraan en kom met zen allen naar deze activiteit om jullie leiding trots te
maken.

Zo dit was het weer voor november. Groetjes van de allercoolste leiding
Lise, Seppe en Gijs

Welke SJO-leiding ben jij?
1: Het is vakantie en super goed weer. Een perfecte dag om naar het pleintje in de buurt te gaan.
Wat doe je daar?
A. Voetballen met de rest van de buurt
B. Bloemen plukken
C. Picknicken met je vriendinnen
D. Samen met je vriendengroep boterhammen eten
2: Wat is de comfortabelste slaapplaats?
A. Een rode auto
B. Een waterbed
C. Een bed met veel te veel dekens
D. Een veldbed in een KSA-tent
3: Je komt thuis van de KSA. Wat is het eerste dat je doet?
A. Op de zetel liggen
B. Je mama een knuffel geven
C. Douchen
D. Een ice-teake drinken
4: Het is zaterdag voormiddag, je hebt geen wekker gezet en bent vrijdag vrij laat gaan slapen. Hoe laat wordt je
wakker?
A. 9u
B. 11u
C. 13u Shit, binnen een uur moet ik op de KSA zijn!
D. Niet, ik blijf in mijn bed liggen
5: Wat moet je voor de KSA zeker gedaan hebben?
A. Studeren, ik loop echt al een week achter
B. Babbelen met mijn tweeligbroer
C. 5 km fietsen, ik ben echt super sportief
D. Een ice-teake drinken
6: Tijdens een activiteit mag jij een spel kiezen. We spelen dan:
A.
B.
C.
D.

KSA-voetbal
Mierenhoop
Weerwolven
Citroen citroen

Meestal A: Jij lijk het meest op

Meestal C: Jij lijkt het meest op

Meestal D: Jij lijkt het meest op

Een typische sjo-leiding dus

Meestal B: Jij lijkt het meest op

Oeps! De leiding heeft jullie gedropt… Geraken jullie optijd terug aan het lokaal?

Dag lieve piekrie’s, leeuwkes en joro’s
Binnenkort is het weer zo ver: de tijd van pakjes, Sinterklaasliedjes
zingen , speculaas en snoep… Op zaterdag 28 november heb ik een
gaatje in mijn drukke agenda gevonden om bij jullie langs te
komen! Er is wel 1 probleempje: ik heb onlangs een ongelukje
gehad waardoor ik al mijn attributen ben kwijtgeraakt. Kunnen
jullie mij misschien helpen met ze terug te zoeken? Als dat lukt
krijgen jullie een leuke verrassing van mij: beloofd! Ik hoop
jullie massaal te zien verschijnen om 14u aan het lokaal, om
16u30 zullen we spijtig genoeg afscheid moeten nemen.

Hey toffe knimmers en sjo’ers
Natuurlijk ben ik jullie niet vergeten: vrijdag 27 november
daag ik jullie uit…Ik heb stiekem al eens in mijn boek
gelezen en daar zag ik dat jullie nooit bang zijn. Daarom
verwacht ik jullie op het plein van het bos aan de Lilse
Bergen (naast de parking van de camping waar de
massaspelen van den doop plaatsvinden) om jullie te
bewijzen. Voor de knimmers spreken we af van 19u tot 21u en
voor de sjo’ers van 19u30 tot 21u30. Ik kijk er alvast heel
hard naar uit om jullie terug te zien!
Tot dan
Groetjes van Sinterklaas en de roetveegpieten

Hier nog een tekening die je mooi kan inkleuren en kan afgeven!

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.
• Belangrijke data:
Weekends
Piekrie: 19-21 februari
Leeuw: 5-7 maart
Joro: 12-14 maart
Knim: 7-9 mei
Sjo: 26-28 februari
Kamp
Piekriekamp: 2-5 juli
Groot kamp: 18-28 juli
Ledenuitstap: 24 april
• 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

Op de KSA gebeurt er veel, zeer veel. Om iedereen een beetje op de
hoogte te houden is hier de enige echte wist je datjes pagina!!!

Avatar nu al de aarde kan sturen?

De piekrietjes zich
super goed verkleden?

Björn duidelijk wil maken
dat hij VAN BEERS is?
Lowie zijn
tand tijdens
de activiteit is
uitgevallen?

Lori en Jorn het beste
koppeltje zouden zijn in de sjo?

Wist je dat…

Dit lid kijkt verliefd naar zijn stuk fruit

En het kazakske van november is weeral uit.

