
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Beste leden, ouders en sympathisanten  

 

De maanden vliegen voorbij, het wordt steeds kouder en kouder, de dagen worden korter, 

de feestdagen komen in zicht, maar uiteraard stopt de KSA nooit! Ook in de maand 

november bieden wij jullie de leukste activiteiten aan om van elke zaterdagnamiddag een 

namiddag te maken om nooit meer te vergeten! 

Ook Sinterklaas komt steeds dichter en dichter bij. De Heilige man plant ook om weer bij de 

KSA op bezoek te komen! Achteraan in het kazakske vinden jullie alle uitleg over deze 

geweldige dag. 

Verder vinden jullie in dit kazakske alle info over de activiteiten die zich in november zullen 

afspelen. Ook vinden jullie heel wat leuke spelletjes, moppen, puzzels… Blader dus gerust 

eens door het boekje! 

 

Veel leesplezier 

De leiding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maandplanning PieKrie 

 
Deze maand is het studio 100-maand! 
Verbind de juiste pretjes met de (Studio 100-)personages en kom te weten wat 
we allemaal gaan doen deze maand! 

 

  

6 november 

 

Hopelijk zijn jullie allemaal braaf 

geweest want de sint komt op 

bezoek bij de KSA!! Kijk voor 

meer info naar de brief achteraan 

het Kazakse. 

13 november 

20 november 

27 november 

Trek vandaag maar je mooiste K3 

outfit aan, want we spelen K2 

zoekt K3! Warm je zangstem 

maar op en kom om 14h naar het 

lokaal. Om 16h30 kan je voldaan 

naar huis keren. 

Haal je detective skills maar 

boven want vandaag spelen we 

het grote Samson zoekspel. Kom 

om 14h verkleed als een echte 

detective naar het lokaal. Om 

16h30 gaan jullie als échte 

speurneuzen naar huis!  

Groetjes van jullie leiding! 

Ahoi piraten! Vandaag is het jammer 

genoeg geen activiteit omdat de 

leiding op weekend is. Maar niet 

getreurd, volgende week zien we 

jullie zeker terug!  



Jullie kennen vast een zeker het K3-liedje Pina Colada wel. Dit is hoe 

je een échte Pina Colada maakt! 

Nodig voor 1 groot glas K3 Pina Colada voor 4 personen: 
150 gr verse ananas in blokjes 
100 ml kokosdrink 
100 ml ananassap 
2 el Ijsboerke Icy Light vanille-ijs 
Blauwe bessen 
Frambozen 
Stukjes ananas 
 
Maak de K3-ijsblokjes: 
Neem een ijsblokjesvorm en vul deze met water. Leg nu in elk vakje een stukje 
fruit: een blauwe bes, 
een framboos of een stukje ananas. Steek de ijsblokjesvorm in de diepvries en 
laat minimum 6 uur 
bevriezen. 
 
Maak de fruitsaté: 
Neem een houten satéstokje en steek er een blauwe bes, een framboos en een 
stukje ananas op, net 
zoals de kleuren van de K3 regenboog! 
 
Maak de K3 Pina Colada: 
Doe de stukjes ananas samen met de kokosdrink, het ananassap en het vanille-
ijs in de blender en 
mix. 
 
Giet de Pina Colada in een groot glas, doe er drie K3 ijsblokjes in (één van elk) 
en steek er een 
fruitsaté in. Nu is je Pina Colada helemaal klaar! Genieten maar!  
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Hier nog 2 leuke Studio 100-kleurplaten die jullie kunnen 

inkleuren! 



Maandplanning 

Leeuwkes 
Lees de activiteit achterstevoren om te weten te komen wat we gaan doen. 
 

Zaterdag 06/11  

gewsneveL 
Ben je benieuwd wat jou in de toekomst 

te wachten staat? Word je rijk of vind je 

de liefde van je leven, kom het te weten 

aan het lokaal om 14 uur. Om 16:30 is 

het helaas alweer gedaan maar gelukkig 

weten jullie dan wel wat jullie de 

komende jaren kunnen verwachten. 

 

 

Zaterdag 13/11 

ietivitca  neeG 

De leiding is dit weekend op leidingsweekend om allemaal 

dingen te regelen om er nog een fantastisch jaar van te 

maken. Het is voor jullie dus helaas geen activiteit. Je kan 

in de tussentijd natuurlijk wel een tekening maken voor 

Klaas. 

 

Zaterdag 20/11 

ziuqsiP 
Vandaag is het tijd voor een echte klassieker! Hopelijk 

hebben jullie allemaal een ruime algemene kennis en een 

grote blaas. Kom van 14 uur tot 16:30 naar het lokaal om 

te bewijzen wat voor super slimme leeuwkes jullie zijn. 

 

 

 

 

 



Zaterdag 27/11 

saalkretniS 

Joehoe de Sint is in het land! Kijk zeker in de brief 

achteraan in het kazakske voor alle informatie. Hopelijk 

zijn jullie allemaal braaf geweest dit jaar. Wie weet heeft 

de Sint dan wel iets lekkers voor jullie bij.  

 

Groetjes van jullie allerleukste leiding ☺ 

 

 

  

SEPPE       KATRIJN       HINTE         KLAAS       NOA          MEREL 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Help Noa haar “h’s” vinden.      

 



 Zoek alle wilde dieren in de woordzoeker. 

 

 

 

 

 

 



Vandaag zullen we te weten komen welke JORO de 

allerbeste, snelste, sterkste, slimste is. Bereid jullie maar 

stevig voor want het wordt een strijd om niet te 

vergeten. We zien jullie graag om 14u aan het lokaal 

verschijnen en dan mogen jullie om 16.30u weer naar 

huis gaan. 

 

Helaas is het vandaag geen activiteit maar we zien jullie 

graag volgende week weer terug. 

Vandaag gaan we eens kijken hoe goed jullie zijn in ruilen. 

Wij zijn alvast benieuwd hoeveel buit jullie van 14u tot 

16.30u kunnen verzamelen. Vergeet ook zeker geen appel 

of een ei mee te nemen zodat we een begin hebben voor 

onze ruiltocht. 

Vandaag komt de sint!!!  

kijk naar de brief in het kazakske voor meer uitleg. 



Hier hebben jullie al een mooie kleurplaat om aan de sint te geven!  



Jordy is zijn ei verloren kan jij hem deze helpen zoeken? 

 

 

 

Welke schaduw is die van Toon met zijn ladder? 

 

 



MAANDPLANNING KNIMMERS 

In november staan er weer een hoop leuke activiteiten gepland!  

ZATERDAG 6/11: Vandaag beginnen we onze super maand met een geweldig grave 

griezeltocht op de 26.975.640 ste seconde van het jaar (dat is vanaf 19 tot 21 uur). We gaan 

griezelen in de enige echte griezelige heksenkuil! 

ZATERDAG 13/11: Dit weekend is het leidingsweekend dus er zal jammer genoeg geen 

activiteit zijn. 

ZATERDAG 20/11: Deze zaterdag is het tijd voor het mega grave pre pra pr-pr-producer spel! 

Deze activiteit zullen we als echte producers aan een nummer werken voor een echt graaf 

knimmer-nummer! De activiteit begint om 14 uur en zal eindigen om 17 uur aan het lokaal. 

VRIJDAG 26/11: Vandaag krijgen we bezoek van sinterklaas. Hij komt ons ook dit jaar een 

bezoekje brengen, dus vergeet zeker niet allemaal een mooie tekening mee te brengen voor 

de heilige man! Verdere info staat op de brief achterin het kazakske, tot dan! 

Speelhoekje 

Ben jij de slimste knimmer die deze rebussen kan oplossen? 

 

 



Oh nee Pieter is zijn kleurpotloden vergeten! Kun jij hem helpen?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maandplanning Sjo’erS 
Zaterdag 6 november 

Voor de kas wat te spijzen gaan we een sjofuif doen, dit moet natuurlijk wel ineen 
worden gestoken. Daarom gaan we samen zitten en alles inneen steken. We spreken 
af om 14 uur aan het lokaal en om 16u30 mogen jullie naar huis. Hopelijk hebben 
we tegen dan een godverdoeme goei feesje in elkaar gestoken. 

 
 

Zaterdag 13 november 

Vandaag is het geen activiteit want de leiding gaat op weekend. Hopelijk gaan 

jullie ons niet te hard missen maar wij jullie zeker wel. Je mag tegen volgende 

week altijd een tekening maken over de 3de wet van Newton of over pokemon, 

je mag zelf kiezen welke van de 2 je pakt. Tot volgende week!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zaterdag 20 november 
Omdat het vorige week geen activiteit was halen we deze in door vandaag een extra lange 
activiteit te doen. We gaan namelijk speelpleintjes tocht doen. Welk speeltuintje is het beste, 
welk speeltuinje trekt op niks? Dit gaan wij allemaal uitzoeken op onze tocht. We komen 
allemaal verkleed als iets cool (we hebben geen thema maar den orgineelste krijgt van toke een 
prijs). Kom dus zeker om 10 uur naar het lokaal en dan mogen jullie om half 5 terug naar 
huis. Ahja das just, kom zeker met de fiets en neem 3, 85 euro mee. 

 
 

Vrijdag 26 november 

Hopelijk zijn jullie allemaal heel braaf geweest want de Sint komt op bezoek bij de Ksa. 

Meer informatie in de brief vanachter in het kazakske.  

Oefen alvast mijn zelfgeschreven liedje over de Sint: 

Sinter sinter sinter klaaaaaaaaaaaaasss 

Je bent een echte baaaasss 

Met u zwarte pieten zo cool 

Er rijmt niks op cool 

Mag ik nu ne maria alstemblieft 

Op die mouchkes ben ik echt verliefd 

Hier stopt mijn lied 

Groeten aan zwarte piet 



 

Groetjes van jullie leiding xxxx 

       Senne                                                Toke                        Simon 

 

 

Hier is nog een spelleke een foto en een mop, 

De maand november was weer top. 

Welke Daan komt als eerste bij de CD van goei ouw jumpschijfkes 

 

 

 



 

 

ER steken 2  pizza’s in den oven. 

Zegt diejen 1ne Pizza tegen den andere “amai das hier warm” 

Waarop den andere pizza schrikt en roept “AAAAAAAAHHH ne pratende pizza” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dag lieve kinderen van de piekrie, de leeuwkes, de joro’s. 

Omdat ik jullie zo verschrikkelijk hard mis als ik in Spanje zit en niet kan wachten tot 

6 december om jullie blije gezichtjes terug te zien, en omdat ik weet dat jullie dit jaar 

toch zo braaf zijn geweest en dat er geen enkel stout kindje tussen zit kom ik zoals 

elk jaar terug naar mijn favoriete dorp maar vooral naar mijn favoriete jeugdbeweging 

KSA Beerse. Om er een dag vol vreugde en plezier van te maken zullen jullie leiding 

en mijn pieten jullie opwachten op zaterdag 27 november om 14:00 aan het 

jeugdhuis Den Beir en om 16:30 kunnen jullie terug huiswaarts keren. 

Hier is nog een tekening die jullie kunnen inkleuren en meenemen om aan mij af te 

geven. 

  



 

Sinterklaas 

 

Dag lieve knim en sjo, 

Na een lange tocht op zee ben ik eindelijk aangekomen in het 
geweldige dorp Beerse. Ik heb gehoord dat daar de kinderen heel erg 
braaf zijn en zeker de leden van de KSA, daarom heb ik jullie hulp 
nodig, lees dus allemaal maar heel goed. Elk jaar gebeurt er wel weer 
wat, maar dit jaar is het toch wel heel erg. Er zijn zoveel onhandige 
zwarte pieten mee uit Spanje gekomen. Deze zwarte pieten moeten 
nog heel veel leren. Ze zijn de wel bekende zakken van Sinterklaas 
kwijt geraakt. Daarom moeten jullie allemaal ervoor zorgen dat 
jullie vrijdag 26 november om 18:00u aan het lokaal staan om dan 
om 20:00u weer allemaal huiswaarts te keren. Dus genoeg tijd om 
ervoor te zorgen dat Sinterklaas tevreden alle cadeaus kan 
rondbrengen en terug naar Spanje kan gaan. ( ps. Ik ben misschien 
een beetje om te kopen met mooie tekeningen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WiSt je dat… 

Nienke van de piekrie graag kastanjes verzamelt?  

De leeuwkes kei goed piramides kunnen bouwen? 

Leider Kobe in een boom is geklommen om een schoen eruit te 

halen? 

Warre van de knimmers een mega grave muts heeft die lijkt 

op Sid van Ice Age? 

Simon en Joppe van de Sjo 4 jaar en 2 dagen verschillen? 

We 2 piekrie’S hebben die lien heten, en ze allebei graag vuil 

worden? 

De leeuwkes nationale krokettendag goed gevierd hebben? 

barry van de joro’S de beker van beSte joro heeft geWonnen 

met verstoppertje? 

De knimmers zeer originele namen kunnen verzinnen voor hun 

kindjes later? 

Februari de stomste maand is om in te verjaren volgens de 

sjo? 

de piekrie’S graag mierenhoop spelen? 

Klaas van de leeuwkesleiding heel graag tekeningen 

krijgt? 

de joro’S 2 en een half uur aan een Stuk het liedje van de 

power rangers hebben geluisterd? 

Wout van de knim niet voor een ei kan zorgen? 

Toke haar haar doder is als een kerkhof? 

 

 

 



 

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:  

Leidingsweekend: 12-14 november (geen activiteit) 

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 

 

 

 

mailto:hoofleidingksabeerse@gmail.com


Hier zie je nog een leeuwke met haar 

voeten in het zand, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En zo zijn we weeral op het einde van 

dit kazakske aanbeland! 


