
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Beste leden, ouders en sympathisanten 

 

De zomer begint toch stilletjes aan op zijn einde te lopen en jullie weten wat dit betekent: 

een nieuw geweldig, spetterend, fantastisch KSA jaar! Vanaf 4 september staat de 

leidingsploeg weer klaar om er elke zaterdagnamiddag een namiddag van te maken om 

nooit meer te vergeten. Plezier verzekerd!  

Op 2 oktober zal onze eerste uniformverkoop plaatsvinden. Leden worden verwacht om elke 

activiteit een volledig uniform te dragen (Trui of T-shirt en een sjaaltje). Heb je nog niet 

alles? Kom dan zeker na de activiteit naar ons lokaal om een uniform te kopen.  

• Trui: 20 euro  

• T-shirt: 8 euro  

• Sjaaltje: 2,50 euro  

Zoals altijd vindt u in dit kazakske de maandplanningen van elke groep.  

Wij hebben er alvast super veel zin in!  

 

De leiding 

 

 

 

 

 

 



Wie is de nieuwe leiding? 
Hallo, ik ben Hinte Hens, ik ben 16 jaar en woon op Den Hout. Op school 

volg ik de richting STW op het vti spijker in Hoogstraten. Na 8 jaar lid te 

zijn word ik nu leiding. Ik heb een jongere zus die ook in de KSA zit. Mijn 

favoriete activiteiten zijn kleiputtentocht en ruige spelen. Naast de KSA 

speel ik nog toneel en luister ik veel naar muziek. Maar de KSA blijft mijn 

tofste hobby. Ik ben er zeker van dat dit een super tof jaar gaat worden. 

Tot op de startdag! 

 

 

 

Hallo ik ben Björn (Den Beer) van Beers en ik ben 16 jaar. 

Mijn hobby’s zijn KSA en krachttraining en als het kan ga ik 

ook graag een centje bijverdienen. Ik studeer landbouw 

aan het Vito in Hoogstraten. Mijn beste KSA herinnering 

tot nu is de Joepie tocht, de fietstocht naar en de 

tweedaagse fietstocht tijdens het laatste kamp met de 

Sjo’ers. Ik ga met veel enthousiasme beginnen aan mijn 

eerste jaar als leiding en er een topjaar van maken samen 

met de andere leiding en KSA leden! Tot snel op de KSA! 

 

 

Hallo allemaal, 

Ik ben Lori en ik ben 16 jaar. Ik doe Wetenschappen-Wiskunde 

op het Klein Seminarie in Hoogstraten. Ik woon in Beerse en 

naast de KSA doe ik nog dansen. Mijn favoriete KSA momenten 

waren JOEPIE, naar het kamp fietsen en tweedaagse op kamp.  

Ik ben zelf 11 jaar lid geweest en wordt nu leiding van de tofste 

ban van allemaal. Ik heb er superveel zin in en kan niet wachten 

om er samen met jullie een superleuk jaar van te maken. Tot 

snel! 

 

 

 



 

Hallo ik ben senne maar vele noemen mij gewoon de paepen. Ik 

ben 16 jaar oud en ben jarig op 30 maart. Ik ga naar school in het 

klein-seminarie in Hoogstraten en volg de studie humane 

wetenschappen. Mijn favoriete hobby is eten. Ik speel ook 

tennis. Mijn favoriete bezigheid is naar de ksa gaan. Mijn 

grootste hekel is vroeg opstaan. Mijn tofste momenten van de 

ksa is op kamp gaan. Ik hoop dat ik jullie een fantastisch jaar kan 

geven als leiding en dat we zeer veel plezier gaan maken  

 

 

 

Dag KSA’ers 
Ik ben Jorn en ik ben dit jaar leiding geworden. Na 11 jaar 

lid te zijn geweest in de KSA word ik eindelijk leiding.  

Mijn hobby’s zijn KSA en tennis. Ik studeer wiskunde – 

wetenschappen in het klein seminarie in Hoogstraten. Als 

ik thuis nog wat tijd over heb hou ik me graag bezig met 

Netflix te kijken of te gamen met vrienden. Verder hou ik 

ook veel van reizen en lekker eten. Ik hoop er samen een 

heel tof jaar van te maken. Tot binnenkort! 

 

 

Hallo allemaal, ik ben Angélique. Ik ben geboren op 17 

maart 2005 dus ik ben 16 jaar. Ik studeer banket 

bakkerij op VTI Spijker Hoogstraten. In mijn vrije tijd 

kom ik graag naar de KSA, buiten KSA doe ik niet zo veel 

, ik doe aan dansen en gewoon chillen. Ik ben 3 mooie 

jaren lid geweest en nu mag ik mezelf leiding noemen. 

Ik hoop samen met de andere leiding er een plezant jaar 

van te maken en elke zaterdag toffe activiteiten te 

kunnen doen. Tot in september!  

 

 



Maandplanning PieKrie september 
Beste Piekrie’tjes, na lang wachten is het eindelijk zo ver! De leiding staat weer te 

popelen om voor jullie superleuke activiteiten te voorzien! Hopelijk hebben jullie 

evenveel zin in het nieuwe KSA-jaar als ons en zien we jullie snel!  

Verbind de Disney figuren met hun juiste vriendje of vriendinnetje, en kom zo te 

weten wat voor activiteiten er op de planning staan deze maand. 

Zie volgende pagina voor meer info over de 

activiteiten! 

4 September 

Doop 

 

 

 

Kermisspel 

11 September 

 

 

 

 

             Startdag  

  

18 September 

 

 

 

                                             

                                                    Ken je leiding                                                      

25 September 



4 September: 

Vandaag is het een bijzonder dag want het is de 1ste activiteit van het nieuwe KSA-jaar en jullie 

komen jullie nieuwe leiding te weten voor dit jaar! We spreken af om 14u aan het park Tempelhof 

en om 16u30 komen jullie ouders jullie jammer genoeg al halen.  

11 September: 

Nu jullie al weten wie jullie leiding allemaal is, gaan we het Ken je leidingsspel spelen. Als jullie 

ook zo enthousiast zijn naar wat we deze zaterdag gaan doen, kom dan allemaal naar het lokaal 

om 14u. Om 16u30 zit de activiteit er alweer op, maar niet getreurd er volgen er nog heel veel!  

18 September: 

Houden jullie ook van botsauto’s of verkiezen jullie liever het gekkehuis? Of vinden jullie de 

kermis in het algemeen helemaal te gek? Dan hebben wij goed nieuws want vandaag spelen we 

het enige echte Kermisspel! Kom allemaal om 14u naar het park de Singel en om 16u30 mogen 

jullie terug huiswaarts keren.  

25 September: 

Deze jaarlijkse activiteit willen jullie zeker niet missen, hier wordt je omgedoopt tot een echt 

Piekrie’tje! Zie achter in het Kazakske voor meer info over deze dag!  

 

Vele groetjes van jullie onbekende leiding! 

  



Spelletjes 
 

Enkele kleurplaten die jullie mooi 

kunnen inkleuren: 

 

 

 

 

 

 



Zie jij verschillen tussen de twee prentjes? 



 

MAANDPLANNING LEEUWKES  

Lieve leeuwkes, het nieuwe KSA jaar is weer gestart! Heujjj!!! En 

dat betekent terug een blauw met rood gekleurd Beerse, een 

zaterdag gevuld met veel plezier en geen verveling!  

 

Zaterdag 4 september 

Ook dit jaar bijten we de spits af met de startdag. Een dag vol mysterie 

en nieuwsgierigheid, want wie oh wie wordt jullie leiding dit jaar? We gaan 

jullie niet te lang in spanning houden en verwachten jullie om 14:00 op 

het park Tempelhof. Om 16:30 moeten jullie spijtig 

genoeg al naar huis!  

Zaterdag 9 september  

Sterk, dapper, slim, … allemaal kwaliteiten die echte 

leeuwkes hebben! Maar hebben jullie deze kwaliteiten 

ook? Hier komen we achter in het grote “leeuwen 

leeuwen leeuwen da worden wij – spel” Het spel zal van 

start gaan om 14:00 aan het lokaal en om 16:30 kunnen jullie als 

volwaardige leeuwkes terug naar huis vertrekken.  

Zaterdag 18 september  

Elk jaar opnieuw die eendjes vissen, wordt wel wat saai. 

Maar wij kunnen daar verandering in brengen!! Zijn jullie 

benieuwd naar wat we dit jaar gaan doen tijdens het 

kermisspel? Kom dan zeker om 14:00 naar het lokaal!! 

Om 16:30 mag mama of papa jullie terug aan het lokaal komen halen.  

Zaterdag 25 september  

Hij is weer daar de vettigste en prettigste dag van het 

jaar! Het is weer DOOOOP! Joepie!!!  

Alle informatie over deze oh zo leuke dag kunnen 

jullie achteraan in het Kazakske (brief doop) lezen!!!  

 

 

Hopelijk zien we jullie elke zaterdag op de activiteit!!!  

Groetjes  



De leeuwkes leiding!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Spelletjes 

Wil je graag weten hoe je een leeuw tekent? Volg dan de stappen 1, 2, 3 en 4. 
 

  



 

Knip de puzzelstukjes uit en probeer er daarna weer een volledige puzzel 

van te maken! 



 

 

 

 

 

 

 

Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze 

woordzoeker? 



 

zaterdag 4 september Startdag 

Vandaag beginnen we dan eindelijk aan ons nieuwe ksa jaar… 

Zijn Jullie ook zo benieuwd wie jullie nieuwe leiding zal zijn? 

Ja? Ga dan om 14u naar het tempelhof om hier achter te komen!! 

om 16.30u kunnen jullie dan voldaan weer terug naar huis keren. 

 

zaterdag 11 september Het groto jorospel 

Denk jij dat jij de sterkste, coolste, allerbeste JORO bent? 

Er is maar 1 manier om hier achter te komen… 

een grote battle tussen al de JORO’s!!! 

iedereen wordt verwacht om 14u aan het lokaal 

De activiteit zal gedaan zijn om 16.30u. 

 

 

 

zaterdag 18 september kermis 

vandaag is het KERMIS EEEEEUUUUUUJ! 

Daarom willen we dat je vandaag zo marginaal mogelijk komt 

Om 14u zal de activiteit beginnen aan de tent van ons 

kermisweekend aan de singel 

Om 16.30u kan je dan weer naar huis 

P.S. de marginaalst verkleede groep krijgt pluspunten 

 

zaterdag 25 september doop 

kijk op de extra brief in het kazakske voor extra info… 

Tot dan! 

groetjes van jullie (tot nu toe anonieme) leiding 

 

 



Ook voor het eerste kazakske van het nieuwe werkjaar hebben we weer enkele spelletjes 

voor jullie voorzien. Zet je gerust neer, neem een stylo en wat kleurpotloden of stiften en 

maak alle spelletjes en tekeningen uit het boekje. Veel speelplezier!!! 

Voor alle coole onder jullie is er een auto, die jullie helemaal zelf kunnen versieren. 

Voor de dierenliefhebbers onder jullie, is er deze mooie vogel om te decoreren. 

 

  



Probeer zeker ook eens om deze puzzels op te lossen en neem ze mee naar de activiteit om 

aan de leiding te laten zien hoe slim jullie zijn. 

 

 

 



Maandplanning Knimmers september 

Jow jow beste Knimmers!! Eindelijk is het zover, een nieuw KSA-jaar! Jullie leiding heeft er 

alvast mega veel goesting in om er een topjaar van te maken. Beginnen doen we al goed, 

namelijk met een bangelijke eerste maand! 

 

Zaterdag 04/09: Startdag 

De dag waarop de aftrap van een nieuw jaar 

wordt gegeven, vragen over jullie nieuwe leiding 

eindelijk worden beantwoord het beste KSA-jaar 

van jullie leven kan beginnen. Met andere 

woorden, het is eindelijk startdag! Hiervoor 

verwachten we jullie om 14u aan het Park 

Tempelhof. Na kennis gemaakt te hebben met 

jullie leiding en de groep van de Knimmers ’21-

’22 mogen jullie om 16u30 terug naar huis. 

 

 

Zaterdag 11/09: Building of The Team 

Pak je bouwvakkershelm, waterpas, hamer en 

ander werkgerief al maar klaar, want vandaag 

gaan we onze groepsband opbouwen. Zorg 

zeker dat jullie er allemaal zijn, want elke 

Knimmer is een onmisbare schakel in ons 

team (verwacht zo’n uitspraken maar de hele 

dag)! Onze werf bevindt zich aan het lokaal, 

dus we spreken daar om 14u af. Om 16u30 

stoppen de werken en moeten we jammer 

genoeg weer afscheid van jullie nemen, maar 

dan met 100x meer groepsgevoel! 

 

 

 

 

 

 

 

KSA 



Zaterdag 18/09: Pastoor op de Foor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de naam van de schietkraam, de draaimolen en de heilige botsauto’s, Amen. Hier zien 

jullie meneer pastoor bij de Heilige Drievuldigheid. Hij is nog op zoek naar leden voor zijn 

foor-koor. Gelukkig is het kermis in Beerse, en is dit de ideale gelegenheid om hem te 

helpen. We spreken hiervoor af om 14u aan het park van de Singel, bij de tent van het 

Kermisweekend. Om 16u30 mogen jullie na de pastoor te hebben geholpen terug naar huis. 

 

Zaterdag 25/09: Doop 

De maand afsluiten doen we uiteraard met deze klassieker! Vandaag maken we van jullie 

échte eerste of tweedejaars Knimmers! Meer info hierover vinden jullie in de brief 

achteraan dit Kazakske! Hopelijk hebben jullie alvast zin om goed vuil te worden! 

 

 

 



Kunnen jullie alle woorden vinden? 

D M P Q A F K H I Y O V T P S P Q N 

Q F P I G S B F M F I W J L U G Q I 

K S V U E B K H A N I T G M R W T B 

E U N S M S Q E S M G E E K O J A V 

K T K Z E R K X Q L F N M S G Y M L 

S L Z E X C H A R I S S A C Y X B J 

K F N C V O D J U Q U Y W K W E E W 

A E F E R I W J Q U X D K X T Z R C 

Z X Y D R N N U M Z Q H J N G R Y R 

A E D O E N E L L E A X Q O H K Y W 

K W Y M K M Z H X K D M M M V T M V 

I N P Y S U B H X E N N E Y E H S F 

O W Y V A B M B E E R S E L R F G D 

B K D Z M V O J Y G S X K R S R P O 

F X O H D G U T S P Y V T P M I W O 

O O R T N W Q W G S O J U M Y K C P 

B M N I O O O S J P G Q U V M K W B 

G L F K M M H H Y K J T T H L Y T B 

AMBER BEERSE BOO 

CHARISSA DOOP ELLEN 

KAZAKSKE KEVIN KSA 

MONDMASKER SAM SHEYENNE 

 

 

 

 



Kan jij de pastoor leiden naar de foor? 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Groetjes van jullie leiding! 

Charissa, Bo, Cheyenne, Amber, Ellen, Kevin & Sam 

 

 

 



Jowdijowjow, wij zijn tegenwoordig 

sjo’ers blijkbaar, maar wat gaan wij dan 

eigenlijk allemaal doen deze maaand? 

 

 

Dat staat in de maandplanning zoals altijd. 

Dat had je nu eigenlijk al wel moeten weten. 

Dus laten we starten met overlopen. 

 

4 september is het 

startdag. Dan komen 

we te weten wie er 

onze leiding wordt dit 

jaar. 

 

We spreken af aan het 

tempelhof om 14u00 

met de fiets. Tegen 

16u30 mogen we weer 

naar huis gaan. 

 

Zie ons hier nu 

staan, precies 2 

torens. Is dat geen 

goede reden om het 

enige echte sjo-

torenspel te gaan 

spelen? 

 

Ja klinkt goed, 11 

september zullen 

we dit doen aan ons 

lokaal van 14u00 tot 

16u30.  

 

De volgende 

activiteiten zijn wel 

voor andere sjo’ers 

om aan te halen 

denk ik.  



 

 

Wij zullen eens laten zien wat we kunnen als 

echte nieuwe sjo’ers. 18 september spelen 

we het kermisspel-sjo edition. 

 We spreken zoals wel 

vaker af van 2 tot half 5. 

 Dit keer wel op het 

park de singel. 

 

Bijna goed meisjes, 

maar we mogen 

zeker niet vergeten 

ons te verkleden als 

Johnny en/of Marina. 

 

Dan rest er ons nog 1 activiteit, 

den doop op 25 september. De 

dag dat we ons officieel gaan 

omdopen tot echte sjo’ers. 

 

Alle info voor deze 

activiteit vinden we 

achteraan het 

kazakske in de brief. 

Vergeet geen drinkfles mee te nemen naar elke 

activiteit. Dat was het dan weer voor deze maand, tot op 

de activiteit. Groetjes van jullie leiding: Jan, Jef, Bert, 

Bart, Jan, Sonja, Maria en Josefien. 



Spelletjes 

Aangezien sjo’ers de slimste groep van de KSA zijn, maken we er meteen iets 

moeilijk van. Laten we starten met een plaatje zoek de verschillen. 

 

We gaan verder op hetzelfde niveau met een sudoku:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tot slot hebben we nog even een puzzel, zodat jullie allemaal 

de weg vinden naar de startdag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



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 parking van de camping van de Lilse bergen. Nadat we ons eens goed vuil gemaakt 

hebben, mogen jullie mama’s en papa’s jullie op komen halen 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 aan de parking van de camping 

van de Lilse bergen. We spreken hier af om 9u30. Om 16u30 mogen jullie mama’s en papa’s 

jullie terug op komen halen. 

Voor al onze KSA’ers  

Wat nemen we mee ?  

• Ons uniform!!: trui en of T- shirt + sjaaltje = verplicht  

• 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 

 

Tot dan! 

 

 

 



 

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 en zijn ze dus ook niet verzekerd.  

 

• Belangrijke data:  

Kemisweekend: 17-19 september  

Doop: 25 september  

Uniformverkoop: 2 oktober 

 

• 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 

 

 

 

mailto:hoofleidingksabeerse@gmail.com


Hier zie je William met een Hard Rock trui aan, 

 

En het eerste kazakske van dit jaar is weeral gedaan! 


