Beste leden, ouders en sympathisanten

Wat vliegt het jaar weer voorbij! Ondertussen zijn we april en blijven de geweldige
activiteiten zich maar opstapelen. Er zijn al heel wat weekends gepasseerd, maar natuurlijk
hebben we dit jaar nog heel wat andere klassiekers op het menu staan!
Zo kan je achteraan in dit kazakske de inschrijvingsbrief vinden over ons spaghettifestijn.
Schrijf je zeker in want deze overheerlijke spaghetti gemaakt door de leden wil je zeker niet
missen! Ook vind je nog de brief terug met alle informatie omtrent de ledenuitstap die later
in april plaatsvind. Ook deze dag wil je niet missen dus inschrijven is de boodschap!
Uiteraard kan je zoals altijd ook de maandplanningen terugvinden, samen met heel wat
leuke spelletjes, moppen… Plezier gegarandeerd!

Veel leesplezier

De leiding

Maandplanning Piekrie
Voor deze maand heeft de leiding weer super leuke activiteiten voorbereid. Verbind
de halve paaseieren die bij elkaar horen om zo te achterhalen welke activiteiten er
deze maand op de planning staan.

2 april

9 april

Ledenuitstap
Vandaag is het één van de beste
activiteiten van het jaar, namelijk
ledenuitstap! Schrijf je alvast voor 3
april in zodat je deze dag niet mist!
Extra info kan je vinden in de brief
achteraan in het kazakske.
Voorbereiding eetfestijn
Deze week gaan we ons jaarlijkse
eetfestijn voorbereiden. De activiteit
bevindt zich aan het lokaal van 10 tot 12
uur.

16 april

23 april

Leidingswitch
Vandaag gaat jullie leiding jammer genoeg
geen activiteit voorbereiden… Wees maar
niet getreurd, want er zal andere mega
toffe leiding een activiteit voor jullie
maken. We verwachten jullie verkleed
aan het lokaal van 2 uur tot half 5.
Snoepzakjesverkoop

30 april

Omdat we dit jaar nog geen centjes
hebben ingezameld, gaan we vandaag
snoepzakjes verkopen zodat we er later
leuke dingen mee kunnen doen. Kom
zeker om 2 uur naar de kerk van Den
Hout tot half 5.
Paasspel
Zoals jullie weten is het bijna Pasen.
Daarom spelen we vandaag het
paasspel! Kom om 2 uur naar het lokaal
als je wil weten wat we precies gaan
doen. Om half 5 zit de activiteit er
jammer genoeg alweer op.

Oei, de paashaas is zijn paaseitjes kwijtgeraakt! Help jij de paashaas zijn weg terug
te vinden naar de paaseitjes door het doolhof op te lossen?

Hieronder vind je nog een leuke tekening die je kan inkleuren en aan de paashaas
geven.

Maandplanning Leeuwkes
Wat gaan onze stoere leeuwkes doen tijdens april? Los de puzzels op en kom erachter
welke super toffe activiteiten we zullen doen in de maand april.
2 april
Vandaag spelen we …. Ben jij snel genoeg? Denk jij dat je kan winnen van de anderen? Kom
dan vandaag zeker van 14:00 tot 16:30 naar het lokaal!

Binnen de minuut
Laddercompetitie
Start

Schattentocht

9 april
Jaja, je leest het goed. Vandaag hebben jullie wel een heel speciale activiteit. Kom van 14:00
tot 16:30 naar het lokaal en ontdek wie jullie daar staat op te wachten!

Bekentocht
Start
Leidingsswitch
Jongens en meisjes apart

Start
16 april
Aangezien dit zo’n tof spel is, gaan we het
deze maand nog eens proberen! Kom
allemaal massaal van 14:00 tot 16:30 naar
het lokaal zodat je dit spel zeker niet zal
missen!

Pisquiz

Ganzenbord
Leer het Galaxy park
kennen spel

23 april
Voor vandaag is er geen doolhof nodig. Het is namelijk
LEDENUITSTAP!!!!!!
Voor meer informatie: bekijk de brief op het einde in het
Kazakske.

30 april
Het eetfestijn komt er bijna aan! We willen natuurlijk niet dat mensen aan een saaie tafel
moeten zitten. Daarom gaan we vandaag met zen allen …. Joepie!! De leiding kan alle hulp
gebruiken dus kom zeker van 10:00 tot 12:00 naar het lokaal om ons te helpen. Vergeet je
ook zeker niet in te schrijven voor het eetfestijn om te komen genieten van het lekkere eten!

Spelletjesochtend

Start

Groentjes snijden

Knutselen

Groetjes Seppe, Klaas, Noa, Merel, Katrijn en Hinte

Spelletjes
Nog een laatste puzzel om het af te leren:
Noa heeft de h’s van Hinte gestolen. Hinte wil die graag terug. Kan jij de juiste weg naar Noa
vinden zodat Hinte haar h’s terug krijgt?

Inte Ens

Nohah

Zoek de 6 verschillen:

Probeer het KSA logo zo goed mogelijk na te tekenen:

Maandplanning Joro’s april
Zaterdag 2 april
Vandaag is het weer tijd voor een echte klassieker. Wordt de
opdracht een dansje doen op het kerkplein of eerder iets
afroepen door de micro van de Delhaize? We ontdekken het
vandaag! We verwachten jullie om 14u aan het lokaal. Om
16u30 is het spijtig genoeg alweer tijd om naar huis te gaan.
Zaterdag 9 april
Begin je de flauwe mopjes van Gijs, de veel te actieve
Jordy en de trucjes van Kobe beu te worden? Dan
hebben wij goed nieuws voor jullie, want vandaag
krijgen jullie andere leiding voor 1 dag. Kom naar het
lokaal van 14u tot 16u30 om te zien wat de nieuwe
leiding voor jullie in petto heeft.
Zaterdag 16 april
Vandaag is het nog eens tijd voor een activiteit op
verplaatsing. We spreken dus om 14u niet af aan het lokaal,
maar aan de parking op de industrie van de Epelaar. Om
16u30 gaan we allemaal heel moe zijn van het ravotten en
is het tijd om naar huis te vertrekken.
Zaterdag 23 april
Ben jij een echte durver? Dan is vandaag zeker
iets voor jou!! Lees de brief achteraan het
kazakske voor meer info. Let op: vandaag zijn
we een hele dag op stap.
Zaterdag 30 april

Binnenkort is het tijd voor ons jaarlijks eetfestijn. Vandaag spreken we om 10u af om samen
alles voor te bereiden voor de lekkere spaghetti. Om 12u mogen jullie allemaal huiswaarts
keren. Vergeet niet om een mesje en een snijplankje mee te nemen!

Spelletjes

Nog wat leuke beelden van het weekend

Maandplanning Knimmers april
Beste knimmers! Zoals gewoonlijk hebben we ook deze maand weer een
topassortiment aan activiteiten voor jullie voorzien! In de tekst staat een uitleg van de
activiteit die we gaan doen, nadien kan je de titel van de activiteit gaan zoeken in de
woordzoeker. Veel succes!
PS: 8 mei is het weer de lekkerste dag van het jaar, want dan vindt ons jaarlijks
eetfestijn weer plaats! Ben je nog niet ingeschreven? Geen schrik, je kan je nog
inschrijven tot en met zondag 24/4 via de brief achteraan in het kazakske of via de
site!
Zaterdag 2/4
Vandaag gaan we op verplaatsing naar het exotische Geel! Jullie worden allemaal
verwacht om 13u45 op volgend adres: Fehrenbachstraat 26A, 2440 Geel. Tip:
probeer te carpoolen met andere leden. Wat neem je mee? €3 en zwemgerief (je
mag ook gerust je allermooiste zwembandjes aandoen om die aan de leiding te
showen!) Wat doe je aan? Je mooiste Hawaï hemdje/verkleedkledij! Ons exotisch
uitstapje eindigt om 17 uur, dan mogen jullie ook weer opgehaald worden op
hetzelfde adres. Probeer zeker op tijd te komen zodat we optimaal van ons uitstapje
kunnen genieten!
Zaterdag 9/4
Vandaag doen we een plezante activiteit die we normaal alleen op kamp doen.
Benieuwd wat we gaan doen? Zoek dan maar snel in de woordzoeker naar de
activiteit van deze week!
De activiteit van deze week is zoals gewoonlijk weer van 14u tot 16u30 aan het
lokaal.
Zaterdag 16/4
Oei er is iemand dood. Ik ben wel benieuwd wat er is gebeurd en wie het heeft
gedaan! Gaan jullie alle details van de dood kunnen achterhalen? Haal je beste
detective skills boven deze week en kom deze showen aan het lokaal van 14u tot
16u30. En hoe kunt ge nu een moord oplossen zonder uw fiets? Neem deze dus ook
zeker mee!
Zaterdag 23/4
Vandaag gaan we met heel de KSA op verplaatsing naar het park The Outsider!
Willen jullie graag mee op deze geweldige dag? Vergeet je dan zeker niet in te
schrijven VOOR 3 APRIL! Vanachter in het kazakske vind je de brief met extra uitleg
over wat je moet meebrengen etc.

Zaterdag 30/4
Bij de kookactiviteit in maart hebben jullie echte kook skills getoond aan ons! Daarom
mogen jullie vandaag van 10u tot 12u aan het lokaal nog eens komen laten zien hoe
goed jullie groentjes kunnen snijden voor ons spaghettifestijn! Mee te nemen:
snijplankje en mesje!
Groetjes van de allerbeste leiding!

April begint natuurlijk met een legendarische, maar vooral hilarische dag: 1 april!! En
hierbij mogen een paar flauwe moppen/memes zeker niet ontbreken!

Nora, Maud, Maud, Liene:

Welke coureur kan het verst lopen?
Antwoord: Max Ver-stappen

Er waren eens 2 onderbroeken in de wasmand.
Zegt de ene onderbroek: “ik ga binnenkort op
vakantie.” Zegt de andere onderbroek: “Ik hoef al
niet meer op vakantie, want ik ben al bruin
genoeg!”
Meer moppen: https://www.debestemoppen.nl

Welke knimleiding ben jij?
1. Wat is jouw favoriete bezigheid?
A: Vloggen
B: Slapen
C: Karate skills showen
D: Eten
E: Regenbogen tekenen
F: Een jumpke placeren
G: Karaoke

2. Wat is jouw lievelingseten?
A: Een bus melk
B: Sushi
C: Boterhammen met choco
D: Steak a point gebakken met champignonsaus + kroketten met mayonaise +
om gezond te doen een tomatenslaatje
E: Ribbetjes
F: Croque-monsieur
G: Videe met frieten

3. Wat is jouw favoriete danspas om uw dans skills te showen?
A: Het ‘draaitje draaitje’
B: De ‘bijtrekpas’
C: Hakken!!
D: De ‘kick ball change’
E: De ‘stap-klap-stap-klap’
F: De ‘gabber’
G: De ‘ik ben een theepot’

4. Wat is jouw favoriete dier?
A: Een buidelrat
B: Een luiaard
C: Een tapir
D: Een uil
E: Een lynx
F: Een specht
G: Een clownvis

A: Heb je op de meeste vragen A geantwoord, dan ben je gewoon
Keanu 2.0!! Vloggen kan je als geen ander en tegen een lekker
glaasje melk zeg je nooit nee. Je blaast iedereen weg met jouw
‘draaitje draaitje’ en je bent gefascineerd door buidelratten!!

B: Was letter B meestal jouw antwoorden, dan ben je de exacte dubbelganger
van Sietse!! Je bent een luiaard in een menselijke lichaam en je bent altijd te
vinden voor een lekker hapje sushi. Wanneer je niet aan het slapen bent, sta je
op de dansvloer alles te geven met de grave bijtrekpas!
C: Als C het vaakst jouw antwoord was, ben je niemand minder dan leiding
Timon!!
Na een paar lekkere botterhammen met choco gegeten te hebben, ben je
helemaal klaar om iedereen te verslaan met jouw karate skills. Op een
feestje komt de ware gabber in jou naar boven en hak je heel de avond
lang!!
D: Was jouw antwoord op de vragen meestal D, dan ben jij de enige…de
echte… leiding Birthe! Eten staat voor jou centraal in het leven en als echte
voedselkenner pak je op het restaurant niet een basic gerechtje, maarrrr een
‘Steak a point gebakken met champignonsaus + kroketten met mayonaise
en om gezond te doen een tomatenslaatje. Er is geen goed feestje zonder
dat je jouw ‘kick ball change’ aan iedereen hebt getoond!
E: Was letter E meestal jouw antwoord, dan ben jij de tweeling
van Pieter!! Als linkshandige kleurenblinde ben jij een
professionele regenboog tekenaar. Je verslind lekkere sappige
ribbetjes als een lynx! En overal waar je gaat, is de drang te
groot om de fantastische ‘stap-klap-stap-klap’ move te doen!!
F: Heb je op de meeste vragen F geantwoord, dan ben jij gewoon een
echte Sibe!! Wanneer je niks te doen hebt, begin je spontaan te
jumpen op een goeie schijf en daarna sluit je af met de enige echte
‘gabber’ move! Voor een lekker Croque’je ben je altijd te vinden. En
tijdens het wandelen, probeer je altijd je beste vriend de specht te
spotten.
G: Was jouw antwoord meestal G, dan ben je net zoals Robine!! Kei
hard meebrullen bij karaoke is jouw specialiteit en later op de avond
show je je legendarische ‘ik ben een theepot’ move!! Een lekkere videe
met frieten smul je meteen naar binnen. En af en toe haal je een paar
clownstreken uit net als een echte clownvis!!

Maandplanning sjo’ers april
ZATERDAG 2 APRIL
Vandaag is het de enige echte SJO-FUIF!! We spreken daarom om 14u af aan het lokaal om alles klaar te
gaan zetten. Want deze fuif wordt een knalfuif!! 🎵Jongedame, zeg waar is het fuifje? Ik ben altijd geboren
voor een fuifje! Je kan me vinden op alle leuke fuifjes 🎵(vergeet je niet voor 3 april in te schrijven voor de
ledenuitstap als je mee wil.)

ZATERDAG 9 APRIL
Swi(t)ch swi(t)ch bish… Vandaag zullen jullie ons moeten missen  Drie nieuwe leiding nemen even de
fakkel van sjo-leiding over. Wie deze drie toppers zullen zijn, kom je te weten om 14u aan het lokaal. Na
16u30 mogen jullie hen vaarwel zwaaien.

ZATERDAG 16 APRIL
🎵De paaashaaas, de paaashaaas verstopt een ei, in de tuin van jou, in de tuin van mij. De paaashaaas
verstopt haar goed. Weet jij wel waar je zoeken moet? In het gras jaja, in het gras jaja, daar ligt hij wel
misschien. In het gras jaja, in het gras jaja, daar ligt hij wel misschien. Zoek mar snel, je zult wel zien 🎵Na
dit mooie paaslied hebben jullie natuurlijk allemaal door dat we het PAASSPEL gaan spelen! Kom dus maar
verkleed als het mooiste paaseitje van de paashaas. Het spel begint om 14u aan het lokaal en om 16u30
mogen jullie weer huiswaarts rollen.

ZATERDAG 23 APRIL
Today is the day on which we become one team! Vandaag is het namelijk LEDENUITSTAP! Woehoew!! Voor
meer informatie kan je de brief achteraan het kazakske doornemen.

ZATERDAG 30 APRIL
In de voormiddag worden jullie verwacht van 10u tot 12u met een SNIJPLANKJE en een MESJE want we gaan
GROENTEN SNIJDEN voor het eetfestijn!! Kom dus allemaal zeker af en geniet op 8 mei dan van jullie
zelfgemaakte spaghettisaus 😜 In de namiddag gaan we helpen bij het schoolfeest van de BAB tot 18u dus
vergeet ook zeker niet je mooie glimlach.

LIEFSTE GROETJES VAN JULIE LEIDING,
SENNE

SIMON

TOKE

Nog een paastekening die jullie ingekleurd mogen afgeven aan de leiding.

Uitnodiging Spaghettifestijn
8 mei 2022 – Zaal de Lambeer
Beste
Zijn uw kinderen lid van onze jeugdbeweging, ben je ooit zelf leiding geweest of draag je onze
vereniging op een andere manier graag een warm hart toe?
Dan nodigen wij u uit op ons spaghettifestijn. Het ideale moment om eens bij te praten met je
collega’s, ouders, oud-leiding en sympathisanten. De leidingsploeg van KSA Beerse zal instaan
voor de bereiding van deze heerlijke maaltijd. Verder zullen we ook zorgen voor een topbediening! Voor de kleinsten onder ons is er een speelhoekje voorzien. Na de maaltijd kunnen
zij die willen, nog van een drankje genieten in de bodega.
U bent welkom op zondag 8 mei 2022 tussen 11.30u en 19.00u in zaal “De Lambeer”
(Vredestraat 8-10, 2340 Beerse - Dorp). Als u op het inschrijfstrookje het gewenste uur
aanduidt, zorgen wij er voor dat er zeker een tafeltje wordt voorbehouden. Bij het onthaal
ontvangt u een enveloppe met daarin de bonnetjes voor de bestelde gerechten.
Wenst u zich in te schrijven?
Vul dan het bijhorende formulier zorgvuldig in en bezorg het in een enveloppe aan één van de
leiding. Stort het bedrag op onze KSA-rekening BE32 7330 4464 6302 liefst met vermelding
van: “Spaghettifestijn + NAAM familie + BAN “ Indien het niet past om de inschrijving op
zaterdagnamiddag af te geven, kan u de enveloppe door de week bezorgen aan leidster Sietse
Claessen, Driesplein 42, 2340 Beerse
of als u liever online inschrijft kan u dat via onze website www.ksabeerse.be bij ‘inschrijven
spaghettifestijn’ doen.
Omdat we met verse producten werken en alles tijdig moet worden besteld, zouden de
inschrijvingen ten laatste op zondag 24 april binnen moeten zijn. Gelieve deze datum te
respecteren zodat wij tijdig alles inorde kunnen maken voor uw komst.

Wij hopen alvast dat het een succes wordt!

De leiding van KSA Beerse

INSCHRIJVING SPAGHETTIFESTIJN KSA BEERSE
Naam:
Adres:
Gsm:
Zou graag aan tafel zitten met: ……………………………………………………
Zou graag aan tafel gaan tussen:
o 11:30 – 13:30 (SHIFT 1)
o 14:00 – 16:00 (SHIFT 2)
o 17:00 – 19:00 (SHIFT 3)
Bestelt volgende gerechten:

Hoofdgerecht Aantal
Volwassenen bolognaise
vegetarisch
Kinderen (bolognaise
12)
vegetarisch
Dessert (1 per persoon)
Chocomousse
Dame Blanche
Rijstpap

Prijs
€15 /persoon
€12 /persoon
Te betalen bedrag:
Totaal aantal personen:

Ledenuitstap The Outsider
Beste KSA’ers en ouders
Naar jaarlijkse gewoonte gaan we zoals elk jaar ook dit jaar op ledenuitstap. Vorig jaar
zijn we spijtig genoeg niet kunnen gaan door Covid-19, maar daarom gaan we het dit
jaar dubbel en dik goedmaken! Het belooft een avontuurlijke en tevens onvergetelijke
dag te worden voor onze leden en leiding. Dit jaar hebben we gekozen voor The
Outsider in Oudenaarde! Daarom gaat KSA Beerse laten zien dat ze voor niets bang zijn!
De leiding heeft er alvast mega veel zin in om al deze leuke activiteiten samen met
jullie te doen! Hopelijk zien we jullie allemaal massaal op deze leuke dag!
Praktische info:
Wanneer? Zaterdag 23 april 2022
Wat? Mega avontuurlijke dag in The Outsider
Vertrek? Om 8u00 stipt vertrekken de bussen op het Kerkplein in Beerse. Aankomst? Hopelijk
arriveren we omstreeks 19u00 op het Kerkplein in Beerse.
Kostprijs? 35 euro per kind
Verder zijn er nog een aantal dingen die jullie best meenemen op onze ledenuitstap. Hieronder
vinden jullie een lijstje zodat jullie zeker zonder stress op onze ledenuitstap kunnen vertrekken!
Wat neem je mee?
-

Rugzak
Kids ID
Lunchpakket
Voldoende drinken
Lekker tussendoortje (koekje, fruit, …)
Aangepaste kledij (kijk goed naar het
weerbericht, het zijn buitenactiviteiten)
Regenjas
Uniform (T-shirt/trui en sjaaltje)
Pet (vooral bij warm weer)
Reismedicatie (indien nodig)
Je goede humeur
…

Moesten de maatregelen i.v.m. Covid-19 verstrengen, vragen wij aan u om met deze maatregelen
rekening te houden (bijv. mondmaskers meenemen,…)!
Tot slot vragen we uw kind(eren) in te schrijven voor 3 april. Zo weet de leiding tijdig wie er
allemaal meegaat en kunnen we ervoor zorgen dat deze dag zo vlot mogelijk verloopt.
Groetjes van jullie leiding!!!

Wist je dat…
Seb van de piekrie de regen in Kasterlee niet kon zien?
Sien van de leeuwkes geen pizza lust?
De jorobeker er al mooi versierd uitziet?
De knimmers verslaafd zijn aan verkleed naar de
activiteit komen?
Robbe van de sjo de beste pokemon-er is van de sjo?
de Piekrietjes super goed groentjes kunnen kweken?
Marcel en vince van de leeuwkes beste vrienden zijn?
Brandalarmen moeilijk uit te zetten zijN?
Mille van de knim eerst aan een fles ruikt voor hij
ervan drinkt?
De meisjes van de sjo moeite hebben met op tijd te
komen?
Vik van de piekrie dacht dat 'Manchester United FC' een
Belgische voetbalploeg is?
De leeuwkes heel mooie tekeningen kunnen maken met
stoepkrijt?
Roos en Kato allebei verliefd zijn op een jongen van de
joro’s?
Jesse van de knim leider Timon kan dragen op de fiets?
De sjo’ers Simon in maart heel hard hebben gemist?

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
Spaghettifestijn: 8 mei
• Weekends
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 is nog een KSA’er die peace doet met haar hand,

En zo zijn we aan de laatste bladzijde van dit kazakske
aanbeland!

