Het kazakske
Januari 2022

Beste leden, ouders en sympathisanten

2022, een gloednieuw jaar boordevol KSA-activiteiten. Zoals elk jaar zal er ook dit jaar wekelijks
een activiteit voorzien worden voor iedereen. Aangezien nieuwjaar dit jaar op een zaterdag valt
hebben we besloten deze dag geen activiteit te doen, zodat iedereen rustig nieuwjaar kan vieren.
We wensen iedereen uiteraard een gelukkig nieuwjaar.
Jammer genoeg is 2022 alweer het 3de jaar op rij dat we het moeten hebben over corona. We zijn
nog steeds afhankelijk van alle maatregelen die ons worden opgelegd. Zo kunnen wij alleen maar
aanmoedigen om iedereen zeker warm genoeg aan te kleden voor de activiteiten, omdat heel
januari al zeker alles buiten moet. Ook vragen we nog steeds aan iedereen om een mondmasker
op zak te hebben, en een drinkbus mee te nemen.
Aangezien knimweekend en sjo-leefweek snel dichterbij komen, maar we nog geen duidelijkheid
hebben over deze data kunnen wij nog niet met zekerheid zeggen of deze evenementen al dan
niet kunnen doorgaan. Van zodra er hier iets over beslist wordt zal de leiding met iedereen contact
opnemen om de nodige info te geven. Wij hopen alvast op goed nieuws!
De weekends komen dichterbij, dus dat wil ook zeggen dat de medische fiche dringend inorde
moet zijn bij iedereen. Zodat de leiding overal rekening mee kan houden tijdens het plannen.
In dit kazakske vindt u naar maandelijkse gewoonte weer alle activiteiten, wist je datjes, speleltjes
en het infoblad.
Veel leesplezier!
De leiding

Maandplanning PieKrie Januari
Liefste Piekrie
Op zaterdag 1 januari gaat iedereen nieuwjaar vieren, dan is het geen activitiet
om jullie te plezieren.

En als ik nu een

was, dan deed ik de wonderste dingen;

Ik maakte al je dromen waar zoals op zaterdag 8 januari van 14-16:30 het

spel spelen aan het lokaal, je zal van vreugde zingen.
Je zal gelukkig zijn dit jaar, vooral op zaterdag 15 januari want dan spelen we
het grote

spel van 14:00-16:30 aan het lokaal. Het wordt een reuze

!

Maar ach ik ben geen

, ik ben het nooit geweest.

Ik kan dan ook alleen maar wensen:

, gezondheid en

’s knotsgekke verjaardagsparty op zaterdag 22 januari van 14u16u30 nog het meest.

Ik wens het jou en alle mensen die de wereld maken tot een

Op de KSA zal ik mijn best wel doen en het

in het lokaal zijn.

.

Ik beloof je dat we zaterdag 29 januari van 14:00 – 16:30 een heuse

battle spelen, vind je dat niet fijn?

hier,

daar, mijn briefje is nu klaar!

Ik wens jou een heel gelukkig nieuwjaar

Dikke
Jouw leiding

Fotohoekje

Deze maand is Lori jarig, kleur zeker deze
tekening en geef hem af op haar
verjaardagsparty!
Kan jij de eskimo helpen naar zijn iglo?

Omdat wij weten dat de leeuwkes ongelooflijk slim zijn hebben we voor deze maandplanning weer een
puzzel die jullie moeten oplossen om te weten welke activiteit dat we gaan doen. De bedoeling is dat jullie
de cijfers omzetten in letters door telkens het cijfertje te veranderen door de juiste letter. Gebruik hiervoor
de tabel hieronder. Veel succes!
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8 januari:
12 1 20 5

14 9 5 21 23 10 1 1 18 19 2 18 21 14 3 8

Vandaag gaan we eens een activiteit in de voormiddag doen! Iedereen is welkom om 10u aan het lokaal
voor onze spetterende …….. ! Om 12u zit deze overheerlijke activiteit erop en mogen jullie terug naar huis
gaan. Vergeet zeker niet om €2 mee te nemen.

15 januari:
10 15 14 7 5 14 19

20 5 7 5 14

13 5 9 19 10 5 19

Vandaag is een belangrijke dag in het leven van de KSA. Kom de vlam verdedigen, of strijd voor het VKSJ
meisje. Jullie worden om 14u aan het lokaal verwacht. Om 16u30 zal de strijd erop zitten.

22 januari:
8 5 20

7 18 15 20 5

23 9 14 20 5 18 19 16 5 12

Brrrrr brrrrr, de dagen zijn wel echt koud nu. Dat betekent dat het het perfecte moment is voor ……..! Ben
je benieuwd wat we deze activiteit gaan doen? Kom dan zeker om 14u naar het lokaal om dit te gaan
ontdekken. Om 16u30 zal dit geweldige spel erop zitten en mogen jullie huiswaarts keren.

29 januari:
45

5 24 20 18 5 5 13

12 1 20 5

19 5 16 16 9 5

2 4 1 25

2 1 19 8

Beter laat dan nooit, vandaag vieren we ……. ! Wil jij aanwezig zijn op dit ongelooflijke feest? Kom dan om
19u naar het lokaal! Om 21u zullen de beentjes moe zijn en kunnen jullie je bedje inkruipen.
Heel veel knuffels van de leiding!
Nhohaha, Katje, Roekoe, Inte Ens, Klakke & Seppie

Help! Klaas is zijn medeklinkers kwijt om te kunnen beatboxen
vinden?

Kan jij hem helpen om ze terug te

PTKT

Moppentrommel

Maandplanning joro’s januari 2022
Nieuwjaarke zoete, ‘k heb kou voeten
‘K heb ne koude rug, HET KAZAKSKE IS WEERAL TERUG!!

Plan alvast volgende activiteiten in (en let goed op de uren), want je wilt ze niet
missen!!!

Nieuwjaar
vieren
Kroon
knutselen
+ kostuum
zoeken

Tekening
maken
voor Jordy

Taart
bakken
voor Jordy

Nieuwsgierig afwachten naar de activiteit van zaterdag

Voorbereiden op kampioenschap

Zaterdag 8 januari: 14u-16u30
Een beetje laat, maar onder het motto
“beter laat dan nooit” gaan we vandaag
drie koningen zingen!! Kom allemaal
verkleed zoals op de foto, neem een zak
mee en zorg dat je volgend liedje
vanbuiten kent:
“Drie koningen, drie koningen geef mij ne
niefen hoed. Mijnen ouwen is versleten, ons moeder mag’t nie weten. Ons vader heeft
het geld op de roo-oster geteld”
We verwachten jullie massaal in kostuum om 14u aan ons lokaal!

Zaterdag 15 januari: 19u-21u
Hiep hiep hoera, er is er eentje jarig! Leider Jordy
vandaag al 22 jaar. Om dat te vieren gaan we een dik
bouwen in ons lokaal! Iedereen is uitgenodigd vanaf
Cadeautjes, slingers of taarten meenemen is altijd
toegelaten

wordt
feestje
19u.

Zaterdag 22 januari: 14u-16u30
Vandaag spelen we eens een nieuw spel. Iedereen kent wel het
bekende spel Monopoly, maar kennen jullie ook omgekeerd
Monopoly? Benieuwd wat de spelregels zijn? Kom dan vol
enthousiasme om 14u naar het lokaal en wie weet word jij wel
de winnaar…

Zaterdag 29 januari: 14u-16u30
Wauw wat een dikke laag sneeuw
buiten: tijd voor de Olympische
winterspelen. Ben jij een echte krak
in
schaatsen, durf je tegen 100km/u een
berg af te sleeën, schuif jij als een
speer iedereen voorbij tijdens
ijshockey, of hou je gewoon van sneeuw? Dan mag je deze activiteit zeker niet
missen! We spreken af om 14u aan het lokaal om te bepalen wie de grote kampioen
wordt.

Hier zijn nog een paar leuke spelletjes
Alec heeft heel veel honger, willen jullie hem helpen?

Hier is dan nog een leuke tekening om het af te ronden.

Maandplanning knimmers
1 januari
Helaas pindakaas zal er vandaag geen activiteit zijn. Maar
wij jullie een gelukkig nieuwjaar en een goeie gezondheid

toch wensen
toe!!

8 januari
Zijn jullie al dat corona gedoe en die vervelende
maatregelen
ook zo beu? Kom dan om 14:00 naar het lokaal. Neem
zeker zoveel
mogelijk mondmaskers, alcoholgel, zelftesten en 3 vaccins mee om dat irritante virus te verslaan en
hopelijk kunnen jullie om 16:30 met versoepelingen terug huiswaarts keren.

15 januari
Vandaag halen we weer een klassieker uit de kast!! We doen namelijk
een ouderwetse appel en ei tocht!! Dus neem allemaal je lekkerste
appel, ei of iets anders mee om te ruilen voor iets veel graver en kom
om 14:00 naar het lokaal. Na een geslaagde ruiltocht, mogen jullie moe
maar voldaan terug naar huis gaan om 16:30.
22 januari
Ken jij die ene app op je gsm met die snoepjes? Wel aangezien snoepen
en op je gsm zitten naar het schijnt heel ongezond is, gaan we om 14:00
candy-crushen aan het lokaal!! Want dat is toch al een klein beetje
gezonder! Om 16:30 is het weeral tijd om naar huis te gaan met een rond
vol buikje!!
. 29 januari
Altijd al miljonair willen worden? Dit is je kans!! Want we spelen vandaag
lach je rijk haha. Nee nee grapje, deze namiddag gaan we zoveel mogelijk snoep verkopen om onze knimkas te spijzen, om iets kei graaf mee te kunnen doen!! Dus kom om 14:00 zeker naar ons lokaal en hopelijk
gaan we om 16:30 met een miljoen terug naar huis.

Groetjes van jullie allerliefste leiding!! En Nog een gelukkig
nieuwjaar!!

Nog even een tekening van hoe wij covid gaan verslaan.

Zorg jij de appel en het ei bij de huizen terecht komen?

Nog even een foto van CLOUSEAU om Robine blij te maken

En Sander die denkt aan welk cadeau hij aan zijn lieve nicht Sietse gaat geven voor kerst

Maandplanning sjo’ers januari
Januari, het BEGIN van het nieuwe jaar… Laten we er aan BEGINnen!
(Tip…)
Zaterdag 1 januari 2022
N ieuwjaar wordt vandaag gevierd.
I edereen kijkt er naar uit om aan het nieuwe jaar te beginnen.
K SA Beerse wenst jullie allemaal fijne feestdagen!
S pijtig genoeg is er vandaag geen activiteit vanwege de feestdagen.

Zaterdag 8 januari 2022
R egen of niet, velen van jullie stonden in 2021 klaar voor de KSA.
E n weten jullie nog wat er allemaal is gebeurd, sinds september?
C ongratulations aan zij die dit nog weten!!
A an het lokaal worden jullie verwacht van 14u tot 16u30.
P repare je dus goed op deze activiteit voor! Gebruik je langetermijngeheugen!

Zaterdag 15 januari 2022
D eze zaterdag spreken we vroeg en ergens anders dan aan het lokaal af!
A an de zomerbar bij brug 5 om 8u namelijk.
U w fiets is niet noodzakelijk, goede benen en wandelschoenen WEL!!
W ees op tijd zodat we rond 10u30 terug huiswaarts kunnen keren.
T oke, Simon en Senne hebben examens daarmee…
O chtenden in Beerse zijn de mooiste van België.
C onclusie: 8u, zomerbar brug 5, wandelschoenen, goed humeur ☺
H opelijk zien we jullie allemaal daar!
T ot dan!

Zaterdag 22 januari 2022
P ark Echelpoel is the place to be!
A llen daarheen om 19u.
R oep al je vrienden op om mee te komen.
K SA-uniform aanhebben is zeker en vast een must.
S enne en Simon hebben nog steeds examens...
P ak je goed humeur mee in plaats van je zaklamp
E indigen doen we om 21u.
L iefste sjo'ers, tot dan!

Zaterdag 29 januari 2022
“M an, al die mogelijkheden?!”
A an alles komt een einde, ook deze maand…
S amen gaan we januari dus goed afsluiten aan het lokaal
T rek je uniform dus maar snel aan, om van 14u tot 16u30 te komen genieten
E indelijk een versie waarbij kleurenblinden ook aan kunnen meedoen!
R ekenknobbels ook altijd welkom!
M eedoen is natuurlijk even belangrijk als winnen ☺
I edereen is in deze sjo-edition van het spel even belangrijk!!
N eem dus allemaal ook zeker je denkvaardigheden mee!
D ikke zoen, jullie leiding XOXO

Zoek de 7 verschillen.

Meme-hoekje:

Wist je dat…?
Lowie van de piekrie goed is in uno?
Volgens sinterklaas alle piekrietjes super flink geweest zijn vorig
jaar?
In de piekrie de nieuwe k3 is gevonden, namelijk Vic, Loran en Bo?
Katrijn van de leeuwkes 4 keer kan uitschuiven op 1 activiteit?
de leeuwkes Madagaskar een super leuke film vinden?
de leeuwkes niet bang zijn van een beetje regen?
kool blijkbaar geen sla is, maar het toch best wel lekker is?
Sem van de joro's zijn nieuwe talent heeft ontdekt als
hamburgermaker?
niemand Alec zijn mopjes eigenlijk grappig vindt?
Liene, Maud, Maud en Nora van de knim alle liedjes van K3 kennen?
een gasleiding toch wel moeilijk is om uit te beelden?
de knimmers brandweerman Bas niet kennen?!?!
senne P, daan a, daan R en Yelthe de slimste sjo’eRs zijn?
de Berlijnse Muur in Londen staat?
de sjo-quiz volgens Ward corrupt was?

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:
Ledenuitstap: 23 april
• Weekends
Piekrie: 12-13 maart
Leeuw: 25-27 maart
Joro: 4-6 maart
Knim: 4-6 februari
Sjo: 13-15 mei
• Kampen
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

Hier nog enkele sjo’ers in een bos

En hier laten we het kazakske los.

