Het kazakske
Januari 2021

Beste leden, ouders en sympathisanten,
Yes, 2020 is voorbij! We hebben lang gewacht om deze zin te kunnen uitspreken, maar helaas
zijn nog niet alle problemen van de baan bij het ingaan van 2021. We blijven in België met een
gevoelig aantal besmettingen zitten waardoor we beperkt blijven door de huidige maatregelen. Die
jullie allemaal zeer goed volgen. Daarom: Dankjewel!!! Maar, we moeten er wel aan blijven
volhouden. Onze jongste bannen zijn alreeds terug opgestart, en we hopen dat met de oudste
bannen ook te doen in de loop van deze maand. Alleen is dat niet een beslissing die wij in handen
hebben, het enige dat we kunnen doen is met zen allen volhouden. Dus laten we dit allemaal
proberen!
Genoeg over het virus dat ons leven al meer dan genoeg bepaald, hopelijk heeft iedereen een
gezellige eindejaar periode achter de rug. We wensen vanuit de leiding dan ook het beste voor
iedereen in 2021. Een nieuw jaar waarin de leiding weer volledig zal klaarstaan voor jullie. Elke
zaterdag opnieuw een (online) activiteit geven. We hopen jullie dan ook elke zaterdag paraat te
kunnen zien staan met een hemelsbrede glimlach op jullie gezicht (ook met een mondmasker
).
Van de leiding zijn er een heel aantal dat examens hebben tijdens de maand januari, dus kijk
zeker heel goed in de maandplanning wanneer en waar de activiteiten zullen doorgaan. Verder
laten we jullie ook het nieuwe jaar inspringen met enkele leuke spelletjes, verhaaltjes en zoveel
meer. Dus neem zeker een kijkje verder in dit boekje of achteraan voor leuke wist je datjes over
onze KSA. Tot slot stellen we graag een nieuw idee voor om Valentijn wat kleur te geven.
Benieuwd hoe? Kijk dan zeker in de bijhorende brief achteraan het kazakske.
Veel leesplezier
De leiding

MAANDPLANNING PIEKRIE
Zaterdag 2 januari: Het nieuwe jaar is weer aangebroken dus gaan we er een leuke dag
van maken met het nieuwjaarspel! Kom om 14u00 naar het lokaal voor een leuke
activiteit en daarna kunnen jullie ouders jullie terug komen halen om 16u30.

Zaterdag 9 januari: Het is weer driekoningen en dat wil zeggen dat het hoogtijd is voor ons
geweldige 3 koningen +1 prins-spel! Jullie worden allemaal verwacht om 14u00 aan het
lokaal voor het geweldige spel en dan mogen jullie om 16u30 terug naar huis.

Zaterdag 16 januari: Het is tijd voor de grote ladder competitie! Maak jullie
zelf klaar voor spannende spelletjes om te zien wie het winnende team wordt van
deze grote competitie! De activiteit begint om 14u00 aan het lokaal en als de
competitie gedaan is kunnen jullie ouders jullie weer komen halen om 16u30.

Zaterdag 23 januari: qui, quand, quoi, quiztime! Het is het
zover, we gaan een mega coole quiz houden om te zien wie van
de piekrie het meeste weet over van alles en nog wat dus wees
erbij! Om 14u00 zal het startschot van onze quiz worden gegeven
aan het lokaal en om 16u30 mogen jullie terug moe en voldaan
huiswaarts keren.
Zaterdag 30 januari: Brrrr, wat is het koud zeg! Hoog tijd dus voor het putteke winter
spel! We spreken af om 14u00 aan het lokaal en hopelijk vertrekken jullie een beetje
opgewarmd terug naar huis 16u30.

Vul het kruiswoordraadsel in aan de hand van de omschrijvingen.
TIP: als je iets niet weet, mag je het altijd op de activiteit eens vragen ☺

Verticaal/van boven naar beneden:
1. de naam van de jongste groep van KSA Beerse
2. het deel van het uniform naast een KSA-trui en t-shirt
3. de naam van de oudste leiding van de piekrie
5. het speciale dansje dat de piekrie (en andere groepen ook) al vaak hebben
geoefend
6. het lievelingsgerecht van leidster Noa
7. het lievelingsgerecht van leider Timon
8. de naam van de leidster die met een ‘T’ begint
10. de activiteit waarop iedereen extra vuil kan worden (TIP: altijd de laatste
activiteit van september)
12. de naam van de leider die judo doet (TIP: zijn naam begint met een ‘K’)
13. de andere naam voor 1 januari
16. de naam van de jongste leiding van de piekrie

Horizontaal/van links naar rechts:
4. de naam van de oudste groep van KSA Beerse
8. het spel waarbij je de bal moet doorgeven totdat iemand ‘BOEM’ roept, de persoon
die de bal dan vasthoudt is er aan en moet met zijn benen naar voren op de grond
gaan zitten
11. het spel waarbij iemand de andere kinderen moet proberen te tikken
14. de kleur van het KSA-sjaaltje
15. de activiteit die de piekrie op 16 januari gaat doen
17. de activiteit die de piekrie op 23 januari gaat doen
18. de maand waarin KSA Beerse op kamp gaat
19. de tweede maand van het jaar
Ter voorbereiding van het ‘3 koningen+1 prins-spel’ kunnen jullie deze tekening
inkleuren en dan kunnen jullie deze afgeven op 9 januari.

Maandplanning Leeuwkes Januari
Hoi beste Li-La-Leeuwkes! 2021 is begonnen en jullie weten wat dat betekent! Vanaf onze eerste activiteit
van januari is het nog maar 197 dagen tot het groot kamp! Wat spannend… Om het wachten wat sneller te
laten gaan heeft de leiding voor deze maand gelukkig weer een paar geweldige activiteiten voorzien om
samen met jullie het nieuwe jaar in te duiken! Ook deze maand draaien de activiteiten weer rond iemand
van de leiding… kan je raden wie?

Zaterdag 02/01:

VS

Tijd om jullie eens te bewijzen! Kom voor deze activiteit zeker om 14u naar het lokaal om te ontdekken wie deze
spannende strijd gaat winnen… Om 16u30 zit de activiteit er jammer genoeg weeral op en mogen jullie naar huis.

Zaterdag 09/01:

+

Als je te weten wilt komen hoe dit knotsgekke spel juist werk moet je zeker om 14u naar De Konijnenberg komen,
we spreken af op de parking van KVV Vosselaar. Nadat we alles hebben uitgelegd, goed hebben gespeeld en ons
weer geweldig hebben geamuseerd mogen jullie mama’s en papa’s jullie om 16u30 op dezelfde plek weer komen
halen.

Zaterdag 16/01:

Kom jij mee helpen om dit mysterie op te lossen? Kom dan om 14u naar het lokaal, om 16u30 mogen jullie na een
heuse zoektocht weer vertrekken en zal de leiding jullie weer een weekje moeten missen…

Zaterdag 23/01:

Dit is de enige tip die jullie voor deze activiteit krijgen (en daar moeten jullie niet zo over melken)! De slimmeriken
onder jullie hebben misschien al geraden wat we gaan doen, en mocht dat niet zo zijn dan moet je zeker om 14u
naar het lokaal komen om te ontdekken wat we vandaag gaan doen! Het is echt pap-gemakkelijk! Om 16.30 uier,
euh, uur zit de activiteit er weer op… maar dan kunnen we alvast beginnen aftellen naar de volgende activiteit!
Zaterdag 30/01:

LATER…
Dit is een activiteit die je zeker niet mag missen! Kom zeker om 14u naar het lokaal om mee te vieren! Jammer
genoeg stoppen de festiviteiten om 16u30… maar volgende maand zijn we er weer voor een paar nieuwe superleuke
activiteiten!!

Hier nog een paar leuke foto’s!

Groetjes van Nette, Toon, Charissa, Senne, Robine & Pieter!

Spelletjes leeuwkes

Janne
Rune
Vince
Milla
Nore
Niels

Kobe
Robin
Zias
Charlotte
Lars

Sien
Mille
Roxx
Jayden
Seth

Xinte
Kamiel
Olivié
Tess
Simon

Thibeau
Rube
Jelle
Laura
Yinthe

Julinio
Nils
Cas
Ellis
Floor

Femke
Eline
Jolijn
Jutta
Charissa

Pieter
Nette
Toon
Robine
Senne

Leidster Charissa is jarig deze maand, jullie mogen haaar gerust een tekening
geven deze maand.

Hier zijn nog 2 speciale sudoku’s met 6 in plaats van 9 vakjes.

Charissa is de weg kwijtgeraakt tijdens het wandelen.
Willen jullie de weg wijzen zodat ze terug geraakt?

Maandplanning joro’s
2 januari
Jammer genoeg geen activiteit deze week. Dit komt door de feestdagen die
er dan zijn. We wensen jullie wel een heel gelukkig nieuwjaar, we zullen er
samen een heel goed jaar van maken met onze top-groep. Tot volgende
week.

9 januari
Doe alvast maar u slechtste kleren aan want vandaag is het een spel dat iedereen oh zo leuk vindt:
namelijk ruige spelen. Joepie, kom alvast om 14 uur naar het lokaal en helaas moeten we weer naar huis
om 16:30
16 januari
Vandaag is het de beste activiteit voor degene die super graag eten want vandaag gaan we lekker koken.
Neem zeker 3 euro mee zodat we zeker ingrediënten kunnen halen voor het heerlijk gerecht, want eten
zonder ingrediënten gaat moeilijk. Deze activiteit zal doorgaan van 9- 12 aan het lokaal
23 januari
23/01, of 01234? Ja mogelijks is dit al wel de 1ste aanwijzing want vandaag mogen jullie laten zien hoe goed
jullie verbanden kunnen leggen en puzzels kunnen oplossen. De tijd is rijp om jullie te bewijzen tegenover
jullie leiding vandaag. Hoe kan dat beter dan met een escape room? Inderdaad dat gaat niet. Dus kom
allemaal om 19 uur naar het lokaal, tegen 21 uur zijn jullie hopelijk ontsnapt om huiswaarts te kunnen
keren.
30 januari
Vandaag spelen we een gloednieuw spel, namelijk het pré prélente spel. Als je wilt weten wat dit is moet je zeker naar het
lokaal komen om 14 uur en dan na dit spel kan je om 16:30 naar
huis gaan en het leuke spel thuis gaan vertellen.

Groetjes de beste leiding, Cheyenne, Simon, Birthe, Katrijn, Jordy en Ruben

Welke leiding ben jij
Wat is u lievelingseten?
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Spinazie puree met vissticks
Sandwiches
Pizza
Chinees
Steak me frit
Boterhammen

Op welke schijf gaat ge helemaal los?
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Eender welk goed boenk lieke
Eigenlijk elk liedje waar ik goe op kan meezingen
Alles van Justin Bieber
Summer of ‘69
Music is art van DJ Coone
Lose yourself van Eminem

Wat doet ge het liefst op ne zondag?
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Liefst niet teveel
Dessertjes maken
Mountainbike en Vissen
Het wk korfbal kijken (dan hebben ze toch al 1ne kijker)
Naar auto’s kijken
Gaan oefenen voor den dodentocht en gamen

Wat is u lievelingsdier?
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Een varken
Een rode panda
Een hond
Een katje
Zwarte Panter
Een aap

Van wat ben je echt bang?
A. Het donker
B. Deuren op een kier
C. Ganzen

D. Geesten
E. Hoogtes
F. Rode mieren

Welke activiteit is toch wel uwen top 1 aller tijden?
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Bekentocht
Pisquizzzz
Ruige spelen
Dropping
Ochtendgymnastiek
Kleiputtentocht

Wat wil je later worden?
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Super rijk
Een baasje van een super leuke hond
Een avonturier
Grafisch ontwerper
Auto lakker
Werfleider

Kijk hier welke leiding je bent

Het meeste A = Cheyenne

Het meeste C = Ruben

Het meeste E = Jordy

Het meeste B = Birthe

Het meeste D = Katrijn

Het Meeste F = Simon

Maandplanning Knimmers
Discord
Helaas zullen echte activiteiten nog voor een tijdje niet mogen… Maar omdat wij met de
knimmers toch graag elke zaterdag ons superhard willen amuseren gaan wij toch verder
met onze activiteiten maar online!!! Zodat alles vlot kan verlopen hebben we beslist dat
wij gebruik gaan maken van Discord. Met deze software kunnen we gemakkelijk met
elkaar bellen en kunnen we ook berichten sturen naar elkaar. Enkele leden zitten al in de
groep maar voor degene die er nog niet inzitten zal er nog een link via mail worden
gestuurd waarmee je in de groep kan, je kan wel alvast een account maken!!

2 januari 6 9 5 20 19 15 3 8 20
Meer moeten jullie niet weten. Hou de site goed in de
gate voor de tocht. DENK GOED AAN DE CORONA
MAATREGELEN.

9 januari 17 21 9 26
Vandaag gaan we achterhalen wie de slimste knimmer is.
Zorg dat je om 14uur in de Discord zit. Om 16:30uur kan
je misschien thuis wel zeggen dat je de slimste knimmer
bent.

16 januari 3 12 21 5 4 15
Ben jij benieuwd wie de moordenaar is? Zorg dan dat je zeker om 14u in de Discord bent. Om 16:30u heb
je alweer een moord opgelost.

23 januari 8 15 13 15 21 14 9 22 5 18 19 1 12 9 19
Van 14uur tot 16:30uur gaan wij testen wie het beste opdrachten kan uitvoeren vanaf de Discord. Zorg dat
je de meeste punten haalt zo dat je u kan kronen tot 8 15 13 15 21 14 9 22 5 18 19 1 12 9 19.

30 januari 16 1 18 20 25

19 9 5 20 19 5

Gisteren is er iemand 19 geworden en dat gaan wij op een aparte manier vieren. Ben je benieuwd hoe?
Kom dan om 14 uur naar de Discord en om 16:30uur ga je helemaal uitgefeest zijn.

Dikke smakkerd van jullie leiding Bo, Sibe, Alec, Klaas, Stien en
Sietse XOXO

Nog jullie favoriete bezigheid bij elkaar !

Het speelhoekje
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Welkom beste sjo’ers bij de enige echte slangen en ladders sjo edition! (Zonder slangen, de
Gijs heeft daar wat schrik van). Om te weten welke activiteiten we in de maand januari
allemaal gaan doen moeten jullie alle stappen overlopen. Dobbelen maar!
Maar eerst… Kies je pion!
Ga je voor Gijs de springpladijs? Deze pion springt naar voren zoals een
pladijs op het droge! Maar pas op, wanneer Gijs 1 gooit geraakt hij een
beetje gefrustreerd… Voor zo’n worp zou hij wel eens naar de rechtbank
kunnen stappen!

Of ga je voor (H)inte (H)ens? Ze zal de race aangaan tot aan de grens!
Door haar vele connecties met andere sjo’ers in haar school kan ze daar
wel eens hulp van krijgen… Of wordt ze juist tegengewerkt door de
sjo’ers van de andere scholen? Dames en heren ze komt uit Beerse, nee
niet uit De Pinte… Dit is Hinte!

Je kan ook nog altijd gaan voor Double D! Dit personage komt misschien
traag op gang, maar eens hij vertrokken is, is hij niet meer te houden!
Wanneer je 2 keer na elkaar hoger dan een 4 gooit, speel je zijn RAGE
mode vrij, waarbij hij de ladders vindt zoals niemand anders! Maar pas op
dat zijn RAGE mode hem niet uitput! Dat kan je duur komen te staan…

RONDE 1:
Gijs Springpladijs
(H)inte (H)ens

WOW! Iedereen gooide de eerste ronde een 3 en gaat zo via de

Double D

ladder naar vakje 11!

Vakje 11: ACTIVITEIT
➔ Ja hoor de eerste activiteit van de maand januari is ontdekt! Op 9 januari zullen we
een online filmavond doen! We starten de film om 20u en de activiteit zal gedaan zijn
wanneer de film gedaan is! Neem er gerust iets bij om te eten en te drinken en plof u
in uwe zetel!

RONDE 2:
Gijs springpladijs: Wow je hebt 5 gegooid en springt naar vakje 16!

(H)inte (H)ens: Ai ai, je hebt maar 2 gegooid! Maar wat nu? Daar zijn
Lori,Jorn en Liesje die haar een handje komen toesteken en de
dobbelsteen omdraaien naar een 4! Je komt zo op vakje 15 te staan!
Double D: Je gooit 2, maar geen probleem, zoals je weet moet double D
nog op gang komen! Je komt terecht op vakje 13!

RONDE 3:
Gijs springpladijs: Ja hoor, je gooit een 3 en ontdekt de tweede activiteit
van de maand! Je staat nu op vakje 19.

(H)inte (H)ens: Bingo! Je gooit 6 en trekt een spurtje naar de koppositie! Je
staat op vakje 21 van het spelbord.

Double D: Prachtige worp! Je mag 5 stappen vooruit en komt op vakje 18
terecht. Zou je de RAGE mode kunnen vrijspelen?
Vakje 19: ACTIVITEIT
➔ Jeej het is weer tijd voor een activiteit! En niet zomaar eentje, want als alles goed
verloopt mogen we terug aan het lokaal afspreken! Op 16 januari spelen we ‘How to
be an eskimo?’. We starten om 14u aan het lokaal en om 16u30 mogen jullie weer
naar huis.
RONDE 4:
Gijs springpladijs: Slechte worp… Je gooit 1! Hier kan Gijs niet mee lachen!
Hij stapt naar de rechtbank om een zaak op te starten.
*3 uur later*
Oh nee, je hebt de rechtszaak verloren en krijgt een boete… Je moet een ronde overslaan en
zelfs die ene stap mag je dus niet zetten…
(H)inte (H)ens: Je gooit 4 en kan zo de ladder opkruipen! Je komt ineens
op vakje 37 te staan!
Double D: RAGE MODE ACTIVATED! Je gooit opnieuw 5 waardoor je in
RAGE mode gaat! Double D drinkt een Red Bull! Kom volgende ronde te
weten wat dit met hem doet! Je staat op vakje 23.

RONDE 5:
Gijs springpladijs: Gijs herpakt zich na zijn verloren rechtszaak en gooit 6!
Je komt op vakje 25 en je kan ook de ladder opgaan naar vakje 37!

(H)inte (H)ens: Wow je gooit weer een 5! Maar wat nu? Daar zijn Senne
Backx en Double D van Mariagaarde die je dobbelsteen komen afpakken! Je
moet dus een beurt overslaan en blijft op vakje 37 staan…

Double D: Door het drinken van je red bull in RAGE mode telt je
worp dubbel! Je gooit 5 en mag dus 10 vakjes vooruit! (Voor de
slimmeriken onder ons: 5 x 2 = 10). Je staat op vakje 33.
RONDE 6:
Gijs springpladijs: Je begint aan je eindspurt en gooit 4! Je komt op vakje 41.

(H)inte (H)ens: Je wordt een beetje moe en gooit slechts 3… Maar je ontdekt
wel een activiteit! Je staat nu op vakje 40.

Double D: Je RAGE mode is nog niet uitgewerkt, maar gooit
maar een 1. Dit betekent dat je 2 stappen mag zetten. Gelukkig
komt double D op vakje 35 terecht waar een ladder is! Je staat
plost op kop op vakje 43.

Vakje 40: ACTIVITEIT
➔ Op 23 januari doen we Lise haar lievelingsactiviteit: Dauwtocht! Als je dit niet kent
zal de verrassing des te groter zijn! We spreken af om 7u ’S OCHTENDS aan het
lokaal. Om 9u30 mogen jullie weer naar huis.
RONDE 7:
Gijs springpladijs: Je bent je eindspurt te vroeg begonnen en gooit slechts 2!
Zo kom je terecht op vakje 43!

(H)inte (H)ens: Ook jij zet nu de eindsprint in en gooit 5! Zo kom je op vakje 45.
Je bent er bijna!!
Double D: Je RAGE mode is uitgewerkt en gooit slechts 1… Je komt op vakje 44
maar ontdekt wel een activiteit!

Vakje 44: ACTIVITEIT
➔ De laatste activiteit van de maand gaat door op 30 januari! We gaan nog is een goed
feestje bouwen met ons ‘Après Nieuwjaar’ Spel! De activiteit start om 19u30 aan het
lokaal. Om 21u30 zit de laatste activiteit van de maand er weeral op.
RONDE 8:
Gijs springpladijs: Je gooit 3 en hebt het einde van het spelbord bereikt!
Proficiat!

(H)inte (H)ens: Slechte worp! Slechts 1, maar toch genoeg om ook de finish
te halen! Woehoew!

Double D: Je bent nog altijd vermoeid van je RAGE mode maar gooit wel 2!
Hiermee heb ook jij de finish gehaald!

Wauw iedereen heeft op hetzelfde moment de finish gehaald!! Toeval? Of niet? Jawel
toeval! Bij deze nog een kort overzicht van de activiteiten die gepland staan:

➔ 9 januari: Filmavond (via zoom) van 20u tot het einde van de film
➔ 16 januari: How to be an eskimo van 14u tot 16u30 aan het LOKAAL
➔ 23 januari: Dauwtocht van 7u ’s ochtends tot 9u30 aan het lokaal
➔ 30 januari: Après Nieuwjaar Spel van 19u30 tot 21u30 aan het lokaal

De leiding wenst jullie fijne feestdagen en een spetterend 2021! Dat we er
volgend jaar een lap op mogen geven met heel wat leuke activiteiten en
evenementen in het vooruitzicht!

Groetjes
Lise, Gijs & Seppe

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

Wist je dat…

de sjo binnen 4
maanden op
joepie vertrekt?

als de knimmers zich
vervelen ze dan putten
willen graven?

Jan-Michiel van de
joro’s super goed
kan sjoelbakken?

alle sjo'ers op maandag examen wiskunde hadden?

Jordy op de
jonge Justin
Bieber lijkt
volgens de
joro’s?

Hierbij nog onze hoofdleiding met een
opmerkelijke snuit

En het 1ste kazakske van 2021 is weeral uit!

