Beste leden, ouders en sympathisanten

De maand oktober staat alweer voor de deur. Onze 1ste KSA maand van dit werkjaar is
alweer gepasseerd. Gelukkig staan er nog 9 op ons te wachten en kunnen we gewoon
verder gaan wat we gestart hebben. Echte KSA’ers zijn jullie ondertussen al.
Aangezien iedereen ondertussen gedoopt is en kennis heeft gemaakt met ons
kermisweekend. Oktober is de maand van onze uniformverkoop. Kom dus zeker eens
een kijkje nemen op 2 oktober voor of na de activiteit in ons lokaal.

23 oktober gaan we opnieuw wafels verkopen. Ons dorp zal dus heel de dag blauw
zien van de KSA. Alle info hierrond vindt u terug in de brief achteraan het kazakske.
Daarnaast vindt u zoals altijd ook de maandplanningen, spelletjes en wist je datjes in
deze editie. Veel leesplezier!!

Tot zaterdag,

De KSA-leiding

Maak het liedje af: je ziet het begin van een liedje dat jullie allemaal kennen, bij het juiste
vervolg hoort de activiteit die we gaan doen die dag! Om te weten van wie het liedje is moet

Jullie worden van 14:00 tot 16:30 aan het lokaal verwacht voor een namiddag vol plezier!

Ook vandaag worden jullie van 14:00 tot 16:30 verwacht aan het lokaal voor een namiddag

Van 14:00 tot 16:30 gaan we deze week een dikke vette party geven, maar voor wie? We

tijdens deze verkoop. Meer informatie vind je op de brief achteraan in het kazakske.
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Hier vind je een stappenplan om een super leuke Halloween pompoen te maken!

Hier vind je een stappenplan om een super leuke Halloween pompoen te maken!

Wow lieve leeuwkes, wat is die eerste maand al voorbij gevlogen! Maar niet getreurd, ook in
oktober hebben we weer heel wat activiteiten! Los de rebus op om te ontdekken wat we
allemaal gaan doen!
Zaterdag 2 oktober

Vandaag spelen we ……..! Kom om 14u naar het lokaal en ontdek wat dit spel allemaal
inhoudt! Om 16u30 is deze leuke namiddag weeral gedaan en mogen jullie naar huis gaan.

Zaterdag 9 oktober

Ook vandaag hebben we weer een geweldige activiteit in petto, we gaan op ……! Kom om
14u naar het lokaal en om 16u30 mogen jullie mama/papa jullie weer komen ophalen.

Zaterdag 16 oktober

Wow wow wow wat een titel voor een activiteit! Jullie hebben vast geen flauw idee wat
deze activiteit zal zijn, dus kom zeker om 14u naar het lokaal om dit te ontdekken! Om
16u30 mogen jullie moe maar voldaan huiswaarts keren.
Zaterdag 23 oktober

Vandaag gaan we nog eens een hele dag op stap want het is vandaag ….! Voor meer
informatie over deze dag kan je terecht bij de brief achteraan in het kazakske.
Zaterdag 30 oktober

Vandaag spelen we het ….! Kom vandaag om 19u naar het lokaal. Om 21u mogen jullie terug
naar huis! Kom vandaag ook zeker verkleed in je favoriete halloween outfit!

Verbind de getallen!

Zoek de 5 verschillen:

Hey beste joro’s.
Ook deze maand heeft de leiding weer een heleboel toffe
activiteiten voor jullie op de planning staan. Los de rebussen op
en ontdek wat we deze maand allemaal gaan doen.

Zaterdag 2 oktober
Het belooft weer een
intensieve en originele
activiteit te worden deze
week, dus allen daarheen.
Van 14u tot 16u30 aan het
lokaal.

Zaterdag 9 oktober

Vandaag is het de ultieme dag om eens te tonen welke talenten jullie
allemaal hebben. Laat de strijd maar losbarsten! We verwachten jullie
allemaal om 14u aan het lokaal. Om 16u30 is de activiteit alweer voorbij.

Zaterdag 16 oktober
één tip voor dit oh zo leuke
spel: je kan best niet te veel
eten voor je naar de
activiteit komt. Iedereen
wordt verwacht om 14u
aan het lokaal. Om 16u30
moeten we alweer afscheid
nemen.

Zaterdag 23 oktober
Voor meer info over deze activiteit
kan je best de aparte brief lezen
die in het kazakske staat.

Zaterdag 30 oktober (let op: deze activiteit is van 7 uur tot 9 uur aan
het lokaal)
Deze week is het niet voor de bange onder ons,
maar het zal wel jullie engste dromen
waarmaken. Kom dus allemaal zeker naar ons
lokaal om dit horrorverhaal zelf te beleven.

Zo, dat is het weer voor de maand oktober. Wij hopen jullie allemaal op de
activiteiten te zien verschijnen om er een super toffe maand van te maken.

Groetjes van jullie allercoolste en megatoffe leiding
Tokke, Gibby, Angèl, Jokke, Steen, Borko, Gikke

Een nieuw KSA jaar, een nieuwe groep, maar ook een nieuwe
leidingsploeg! Probeer het voorwerp aan de juiste leiding te linken om ze
zo wat beter te leren kennen. Succes!

Jordy, 21 jaar

Alec, 19 jaar

Toon, 16 jaar

Angélique, 16 jaar
Stien, 18 jaar

Kobe, 18 jaar
Gijs, 19 jaar

Maandplanning knimmers
Wisten jullie dat wij dit jaar een bekende Hollywoodster in de leidingsploeg van de knimmers
hebben?? Toch wel ni de enige echte Sid van Ice Age zeker?! Speciaal voor onze special guest
van het jaar, wijden we heel de maand oktober aan onze favoriete luiaard!
Zaterdag 2 oktober
Vandaag maakt onze grote held een zotte comeback van een tijdje undercover te zijn
geweest. Ook benieuwd naar wat hij allemaal gaat uitsteken? Kom dan maar gewoon eens
kijken op onze activiteit: revenge of the Sid
Tijd en locatie: 14h-16h30 lokaal
Vandaag is het ook uniformverkoop voor en na de activiteit moest je uniform nog niet volledig
zijn!
Zaterdag 9 oktober
Jullie kennen uiteraard de Ice Ages films vanbuiten waar onze bekende filmster in meedoet
(en anders lossen we dat nog op, op het einde van de maand). We hebben natuurlijk gezien
dat onze Sid papa is geworden. Vandaag komt hij eens ravotten met zijn bengels op de KSA.
Benieuwd wat voor kinderen dat da zijn? Kom dan maar naar onze super toffe namiddag: Sid
is papa spel
Tijd en locatie: 14h-16h30 lokaal
Zaterdag 16 oktober
Nu dat we al een paar activiteiten Sid wat beter hebben leren kennen, weet de leiding dat er
wel een paar knimmers jaloers zijn op de Sid. Daarom is er vandaag speciaal een lesje: How
to become Sid 101
Tijd en locatie: 14h-16h30 lokaal
Zaterdag 23 oktober
Vandaag is het weer tijd voor onze jaarlijkse wafelverkoop! Omdat Sid wel eens wilt zien
hoeveel verkoopskills de knimmers hebben, komt die gewoon mee vandaag!
Tijd, locatie en extra info: zie brief achteraan in het kazakske
Zaterdag 30 oktober
We zijn er nu al een hele maand over bezig, de acteerskills van onze Sid. Daarom gaan we die
deze avond bewonderen tijdens onze filmavond!
Tijd en locatie: 19h-21h aan het lokaal
Meenemen: hapje en een drankje voor uzelf en eventueel een dekentje voor de gezelligheid

groetjes van de allerbeste leiding!!

Tijd en locatie: 19h-21h aan het lokaal
Meenemen: hapje en een drankje voor uzelf en eventueel een dekentje
voor de gezelligheid
Veel groetjes van de allerbeste leiding!!
SID

Maandplanning oktober sjo
Zaterdag 2 oktober vieren we Simons laatste 18-jarige-dag
Dus zorg dat jullie allemaal aan het lokaal staan van 14u tot 16u30 met een lach
We spelen dan het Simons coole ruige-spelen-verjaardagsspel
Een mooie tekening gemaakt door zijn allerliefste sjo’ers apprecieert hij wel
Dit was het dan voor de eerste oktober-activiteit, wij zeggen jullie: gedag!
Zaterdag 9 oktober mogen jullie jullie verkleedkleren uit de kast halen
Wie het best verkleed is om 14u, zal de leiding wel bepalen
Het lokaal wordt dan tijdelijk het kasteel tijdens het grote prinsen-enprinsessenspel
Tip: een échte prins(es) is beleefd, elegant en fel
Om 16u30 is de tweede oktober-activiteit gedaan, balen!
Water, aarde, lucht, vuur…
Zaterdag 16 oktober begint de voorzetting van het avaterspel om 14u(ur)
Vanaf 16u30 mogen jullie weer van het lokaal huiswaarts keren
Het wordt tijd dat jullie de elementen eindelijk (!) eens gaan leren beheren
Want avatarkennis is deel van onze KSA-cultuur!
Zaterdag 23 oktober gaan we wafels verkopen
Op goed veel winst kunnen we momenteel nog enkel hopen
Check zeker de brief achteraan in dit kazakske voor meer informatie
Om zelf aan de slag te gaan, vinden jullie op de volgende pagina wat inspiratie
Hopelijk doen veel mensen hun deuren voor ons open!
Zaterdag 30 oktober spicen we onze locatie wat up
Wij hopen dat jullie allemaal deel zijn van de KSA Beerse-fanclub
Afspreken doen we van 14u tot 16u30 aan de Epelaar
Voor het beste bosspel van het jaar
Met z’n allen daarheen; hup hup!

Rijmende groetjes van jullie allerliefste sjo)-leiding,
Senne, Simon en Toke XOXO

Recept wafels bakken:
Ingrediënten
4 personen
•
•
•
•
•
•
•
•

boter400 g
patisseriebloem500 g
suiker300 g
bakpoeder½ koffielepel
vanillepuddingpoeder1 eetlepel
vanillestokje1
eieren6
zoutsnuifjes

Benodigdheden
een keukenmachine (menghulpstuk voor deeg: de “K”)
een wafelijzer
een rooster om de wafels af te laten koelen
een koekendoos
Bereiding
•
•
•
•

Het beslag
•

400 g boter

Weeg alle ingrediënten zorgvuldig af. Begin met de boter.
Zet een kookpot op een laag vuur en smelt hierin de boter. Het is niet de bedoeling dat
de boter kleurt, dus hou dit in de gaten.
• 500 g patisseriebloem
•

300 g suiker

Neem de mengkom van de keukenmachine en doe hierin de bloem en de suiker.
TIP Je kan 1/3 van de klassieke kristalsuiker vervangen door vanillesuiker
•
•

½ koffielepel bakpoeder
1 eetlepel vanillepuddingpoeder

Voeg ook het bakpoeder toe en het puddingpoeder (poeder voor vanillepudding).
•

1 vanillestokje

Snij de vanillestok overlangs en schraap uit elke helft de vanillezaadjes. Doe deze
vanillezaadjes bij het bloemmengsel.
Plaats de mengkom op de keukenmachine en laat ze draaien op lage snelheid. Gebruik
het “K”-vormige menghulpstuk om het beslag te bereiden.
•

6 eieren

Breek de eieren één voor één in de kom tot je een egaal beslag verkrijgt.
Laat de machine een minuutje draaien en schenk er vervolgens de gesmolten boter bij.
•

snuifjes zout

Laat de machine nog een minuut draaien, tot je het perfecte wafelbeslag krijgt. Voeg
ook een snuifje zout toe.
Stort het wafelbeslag in een schaal en zet het minstens een uur in de koelkast. Het
beslag moet opstijven. (De uitgespatelde mengkom zal vast wel liefhebbers vinden die de
restjes vers beslag lusten...)

De wafels bakken
Verwarm het wafelijzer op de hoogste stand.
Haal het beslag uit de koelkast en schep er met een eetlepel een balletje uit. (Reken ong.
40 g beslag per wafel.)
Leg twee balletjes beslag naast mekaar in het wafelijzer en bak ze tot twee goudbruine
wafeltjes. Gebruik een (prik)vork om de wafels uit het ijzer te halen.
TIP Een warm versgebakken wafeltje is ook bijzonder lekker !
Leg de gebakken wafels op een rooster zodat ze kunnen afkoelen.
Wafeltjes | Dagelijkse kost (een.be)

Simon kwam (weer) te
laat op de bouw aan.
Kunnen jullie hem
helpen snel bij Senne
te geraken?

Beste KSA’er

De tijd van onze jaarlijkse wafelverkoop is weer gekomen!
Om zo veel mogelijk wafels te verkopen hebben we natuurlijk jullie hulp
nodig! Deze verkoop zal doorgaan op zaterdag 23 oktober. Voor de
leeuwkes, joro’s, knimmers en sjo beginnen we de dag om 10u aan
het lokaal. Voor onze piekrie’tjes begint de verkoop om 14u, ook aan
het lokaal! Hier mag iedereen worden opgehaald op 16u30 na een dag
verkopen.
Na een hele voormiddag al verkocht te hebben, moet er natuurlijk ’s
middags ook gegeten worden. Daarom vragen wij om 3 euro mee te
nemen naar de activiteit. Heb je een intolerantie/allergie aan een
bepaalde voedingsstof? Laat dit dan zo snel mogelijk weten aan je leiding,
dan kan hier rekening mee gehouden worden!
Knimmers en sjo’ers mogen ook zeker geen mondmasker vergeten,
aangezien we heel de dag op pad zijn en andere mensen zullen
tegenkomen! De sjo wordt met de fiets verwacht deze dag. Voor alle
groepen geldt ook om een drinkbus mee te nemen, zoals we dit altijd al
deden op een normale activiteit.
Ook kan het in oktober al wel eens slecht weer zijn, dus doe zeker
aangepaste kledij aan op basis van het weerbericht!
We hopen zoveel mogelijker KSA’ers te zien en wafels te verkopen!

Tot dan!
Groetjes de leiding

de piekrietjes door het ken je leidingspel hun leiding nu door en door kent ?

alle nieuwe piekrietjes nu ook echte KSA'ers zijn omdat ze zich hebben laten dopen?

Noor de eerste is die de joro-trofee mee naar huis mocht nemen?

de leeuwkes echte leeuwen zijn geworden in september?

Wist je dat…

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:
Uniformverkoop: 2 oktober
Wafelverkoop: 23 oktober
Ledenuitstap: 23 april
Groot kamp: 18 – 28 juli
PieKriekamp: 4 – 8 juli
• 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

Dit is einde van het kazakske, dat is
spijtig maar waar

daarom kijkt leider Ruben hier zo
raar.

