Beste leden, ouders en sympathisanten

Het kamp is ondertussen alweer een stukje weg, maar niet getreurd! Ons nieuwe werkjaar kan weer bijna
van start gaan. Openen doen we naar jaarlijkse gewoonte met een overvolle maand. Door de startdag,
kermisweekend en den doop staan er al direct 3 speciale activiteiten (niet aan het lokaal) op het
programma. Vanaf 3 september beginnen we er terug aan in het park Tempelhof. Zo kunnen we weer 10
maanden lang elke zaterdag plezier maken.

Twijfel zeker niet om tijdens de kermis eens iets te komen drinken (of feesten) bij onze tent die op het park
De Singel zal staan.
Op zaterdag 1 oktober zal onze jaarlijkse uniformverkoop doorgaan aan het lokaal. Dit is de dag dat
iedereen alles kan komen passen aan het lokaal. Iedereen wordt in volledig uniform verwacht op alle
activiteiten (tenzij anders vermeld in de maandplanning). Een volledig uniform bestaat uit een trui/T-schirt
+ een sjaaltje. Op onze site kan u vinden wat er nog allemaal verkocht wordt op de uniformverkoop.
Doorheen het jaar is het ook altijd mogelijk om uniformen te bestellen via onze site.

In dit kazakske staan de maandplanningen, spelletjes, een brief van de doop, voorstellingen van onze
nieuwe leiding en zoveel meer!

Veel leesplezier en tot zaterdag

De leiding

Voorstelling nieuwe leiding
Onze leidingsploeg is weer een beetje opgefrist. Wij krijgen dit jaar versterking van 4 sterke krachten met
vele jaren ervaring als lid in onze jeugdbeweging. Tijd voor degene bij wie dit nog niet was, om uit het
onbekende te kruipen. Bij deze laten wij hen zichzelf even voorstellen aan de hand van een klein tekstje
en een foto. Zij zullen de gebleven leiding van afgelopen jaar aanvullen, En zo hun stempel drukken als
leiding in de ban waar ze verantwoordelijk voor zijn. Dus bij deze, De nieuwe leiding van KSA Beers:

Senne Backx
Hey KSA'ers, ik ben Senne. Je zal misschien denken, nog een
Senne? Jaja ik ben al het 3de exemplaar binnen de leiding, maar
de meesten noemen mij Backx op de KSA. Jullie mogen mij dus
zeker ook allemaal zo aanspreken. Ik ben 16 jaar en ik studeer
LOS op Mariagaarde. Mijn 2 grote passies zijn KSA en voetbal.
Ik zit zelf al vanaf mijn 5 jaar in de KSA en heb nu super veel
goesting om jullie elke zaterdag leuke en sportieve activiteiten te
geven. Hopelijk hebben jullie er even veel zin in als ik. Tot snel!!

Daan Donkers
JUWWW ik ben den daan 16 jaar oud en studeer STW te Mariagaarde. Ik
ben 10 jaar lid geweest en dat waren de beste 10 jaren van m’n leven. In
m’n vrije tijd maak ik muziek en stap altijd met het juiste been uit bed. Ik
hou ervan als mensen mij nieuwe beats komen aanleren. Je mag mij
altijd vragen om een nieuw liedje te maken. Zolang je maar niet vraagt of
ik mensen met de achternaam Donckers ken. Dat is jammer genoeg
anders geschreven dan mijn achternaam. Maar ja hierdoor heb ik wel
een kleinere familie. Wat ervoor zorgt dat er een kleinere kans is dat er
iemand zoals ik zal rondlopen in Beerse. Ik veronderstel dat dat wel best
jammer is voor jullie. Maarja genoeg gezeverd. Ik kan alleszins niet
wachten om er een prachtig jaar van te maken, tot zaterdag
CIAO!

Joppe Baeten
Jow ik zen Joppe Baeten, zoals sommige weten ben ik familie van oudleiding Lukas Baten (den Baeten). Maar die is ondertussen al enkele
jaren gestopt. Dus het is een kwestie van tijd tot ik zijn coole bijnaam zal
overnemen. Ik ben 15 jaar oud en zit op sint-victor in turnhout. Ik studeer
daar wetenschappen-wiskunde. Zelf ben ik 11 jaar lid geweest en ben nu
helemaal klaar om toffe activiteiten voor jullie te maken als leiding. In
mijn vrije tijd ga ik graag naar de fitness. Ook werk ik bij drankenhandel
t'klaverblad. Ik kijk alvast uit naar het KSA jaar en ik hoop jullie ook, tot
dan!

Bend Vanlimbergen
Dag KSA’ers
Ik ben Bend en ik word 23 september 16 jaar. Ik studeer Latijn-Moderne
taken op het Sint-Victor in Turnhout. Mijn hobby’s zijn KSA en drummen.
Na 11 jaar lid wordt het tijd voor te starten als leiding. Door mijn
ervaringen als lid ben ik deskundige in alle pijntjes. Vooral deze in de
enkel en de schouder. Kom dus zeker maar naar mij als ik je moet
verzorgen. Voor de rest ga ik voor zo actief mogelijke activiteiten tijdens
mijn carrière, al moet dat door een wekelijkse vleeshoop op mij. Ik kijk al
uit naar een prachtig KSA jaar en ik hoop jullie ook. Tot dan!

MAANDPLANNING PIEKRIE
3 september
Vandaag is het de eerste activiteit van
het nieuwe jaar. Hopelijk zien we daar
veel nieuwe gezichten. We spreken af
aan het Tempelhof om 14u om kennis te
maken met jullie nieuwe leiding, om
16u30 mogen jullie weer naar huis gaan.
TOT DAN !
10 september
Vandaag gaan jullie echt kennis maken met de leiding. Kom om 14u
naar het lokaal, om 16u30 mogen jullie weer vertrekken. TOT DAN !

17 september
Vandaag is het de allerbeste activiteit van het jaar namelijk
kermisspel! Kom om 14u naar de tent op plein de Singel en om
16u30 mogen jullie weer vertrekken naar huis. TOT DAN !
24 september
Vandaag worden jullie gedoopt tot echte piekries. Alle info hierover vind je in de brief op het einde
van dit kazakske.
TOT DAN !

Het is 1 oktober uniformverkoop aan het
lokaal, je kan hier voor of na de activiteit
uniformen komen passen als je nog iets
nodig hebt.

Groetjes van jullie leiding!!!

Als je indruk wilt maken op de leiding kun je deze kleurplaat inkleuren en
afgeven aan de leiding.

Maandplanning van de (supercoole, echt
wel leuke, enthousiaste, …) leeuwkes
september 2022!!!

Gegroet leeuwkes. We zijn weer in een nieuw
werkjaar aanbeland. Ik heb enkele bekende
leeuwen uitgenodigd om te melden wat jullie
allemaal gaan doen in september.

3 september: 14u00-16u30 park tempelhof
We gaan starten met een klepper van formaat.
Wie is onze nieuwe leiding? Wie zit er dit jaar
allemaal bij ons in de groep? En vooral, is er nog
steeds een lekkere verrassing op het einde van
deze activiteit? Allemaal vragen om te
beantwoorden vandaag. Want het is weer tijd
voor onze enige echte startdag.

10 september: 14u00-16u30 lokaal
Wacht wie was nu weer de leiding? En hoe zijn
die nu eigenlijk? Tijd om iedereen te leren
kennen. Kom vandaag zeker naar het enige
echte leeuwen ontmoetingsspel!

17 september: 14u00-16u30 tent aan de Singel
Oh nee wat gebeurt er nu? Heel ons kerkplein
staat vol met gekke wagens! Ah wacht, geen
paniek. Het is weer tijd voor de jaarlijkse kermis
van Beerse! Vandaag gaan wij deze eens
verkennen. Kom zeker allemaal naar de tent van
kermisweekend achter de kerk.

24 september: zie brief achteraan
Voor sommige DE activiteit van het jaar, voor
andere een dag om tegenop te kijken. Maar wij
gaan in ieder geval als echte stoere leeuwen trots
naar deze activiteit. Het is weer tijd om ons
allemaal te laten dopen. Kijk dus zeker achteraan
het kazakske in de brief voor alle info.

Zo, dat was het dan weer voor deze maand.
Hopelijk komen jullie massaal naar de activiteiten.
Breng zeker nieuwe vriendjes of vriendinnetjes
mee om de groep nog groter en leuker te maken.
Voor de rest zou ik zeggen, tot zaterdag!!!
Groetjes van jullie tot nu toe geheimzinnige
leeuwkesleiding!!!

Het is 1 oktober uniformverkoop aan het
lokaal, je kan hier voor of na de activiteit
uniformen komen passen als je nog iets
nodig hebt.

Spelletjes

LION KING ,AFRIKA ,ZAZU ,NALA SIMBA ,PUMBA
,DISNEY ,TROON ,RAFIKI ,MUFASA ,KONING ,MACHT ,VERRAAD
,TIMON ,HYENA ,SCAR ,LIEFDE ,SAVANNE , SARABI

Maandplanning joro’s september
Beste joro’s, de grote vakantie is jammer genoeg alweer
gedaan, maar wees niet getreurd want er komt een nieuw
supertof KSA jaar aan!! Hopelijk hebben jullie er minstens
evenveel zin in als jullie leiding! Lees verder om erachter te
komen met welke bangelijke activiteiten we dit nieuwe KSA
jaar gaan starten.

Het is 1 oktober uniformverkoop aan het
lokaal, je kan hier voor of na de activiteit
uniformen komen passen als je nog iets
nodig hebt.

Zaterdag 3 september: Startdag
We beginnen het jaar zoals gewoonlijk met de startdag. De
vraag van vandaag is natuurlijk wie wordt jullie leiding? Kom
zeker allemaal om 14:00 naar het Tempelhof om erachter te komen wie jullie leiding wordt voor dit
gloednieuwe KSA jaar! Om 16:30 kunnen jullie terug huiswaarts keren.

Zaterdag 10 september: Het grote ken je leiding spel
Jullie weten nu misschien wel wie jullie leiding is, maar er zijn nog veel
dingen die jullie nog niet weten. Wat zijn onze hobby’s buiten de KSA?
Welke kleur is onze onderbroek? Wie heeft de grootste stinkvoeten? En
nog veel meer! We spreken af om 14:00 aan het lokaal en om 16:30 zit
de activiteit er jammer genoeg al terug op.

Zaterdag 17 september: Jonny’s en Marina’s spel
Echte Jonny’s en Marina’s zijn natuurlijk niet te ontbreken op een kermis.
Verkleed je daarom allemaal zo marginaal mogelijk als een Jonny of
Marina. Degene die zich het marginaalst kan verkleden is niet alleen de
graafste joro, maar krijgt ook nog een verrassing. Kom zeker om 14:00
naar het park de singel achter de kerk, en om 16:30 zit de activiteit er
alweer op.

Zaterdag 24 september: DOOP
Een doop is natuurlijk geen echte doop zonder supervuil te worden, net zoals jullie geen echte joro’s zijn
zonder gedoopt te worden. Als je jezelf wilt bewijzen en een rasechte joro wilt worden, kom dan zeker naar
den doop. Meer informatie hierover vind je in de brief achteraan in het kazakske.

Spelletjes

Oei! Rick en zijn vriendjes zijn de weg kwijt. Ze hebben heel veel zin in een
suikerspin. Kan jij hun helpen om ze naar de snoepkraam te brengen

Groetjes van jullie leiding!
Wilfried, Jean-Pierre, Britney, Henk en Chantal

Maandplanning knimmers
Beste Knimmers
Het nieuwe jaar is van start gegaan. Wie is jullie leiding? Welke activiteiten zullen er gedaan
worden? Gaan we een 24u spel spelen op kamp? Op al deze vragen zullen jullie een
antwoord krijgen. Als jullie genoeg naar de activiteiten komen natuurlijk hihihi.

Zaterdag 3 september:
Vandaag is de dag. De dag waarop iedereen
gewacht heeft. Naast het superleuke spel dat
er wordt gespeeld weten jullie ook wie jullie
leiding word voor het komende jaar. Als je
het zeker wilt weten wie jullie leiding is kom
dan zeker om 14u naar het park tempelhof
om jullie nieuwe leiding te ontmoeten. Om
16u30 mogen jullie weer huiswaarts keren.
zaterdag 10 september:
Nu jullie weten wie jullie leiding is kunnen we echt
superleuke activiteiten plannen. Maar howlaa, misschien toch
niet. Willen jullie absoluut jullie leiding beter leren kennen?
Kom dan zeker om 14u naar het lokaal en om 16u30 mogen
jullie vol kennis over jullie leiding naar huis gaan. (Hint:
iemand op de foto is zeker jullie leiding.)

Zaterdag 17 september:
Willen jullie weten hoe jullie zo graaf mogelijk
kunnen zijn? Kom dan zeker om 14u aan het park
de singel bij de tent van het kermisweekend. En om
16u30 mogen jullie zo graaf als het maar kan naar
huis gaan.

Zaterdag 24 september:
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!

Zijn jullie grave knimmers? Zoek dan de leiding.

Omdat we allemaal wel wat slimmer mogen worden: los deze sudoku op !

Omdat jullie kleurtalent zo geweldig is: kleur deze zebra in met de juiste kleuren.

Maandplanning sjo
3 september:
Vandaag start het nieuwe jaar, dus is ook onze eerste activiteit. Voor zij die het al konden raden: proficiat, voor zij
die het niet konden raden: het is dus startdag. Hiervoor verwachten wij jullie allemaal met de fiets aan het
Tempelhof om 14u00. Om 16u30 zit de activiteit er jammer genoeg alweer op.

10 september:
Het is weer een nieuwe zaterdag en dat wil zeggen een nieuwe activiteit. Ook dit keer hebben we ons best gedaan
om een activiteit te maken voor zij die van extreem houden: welkom, voor zij die van bouwen houden: ook welkom,
en voor zij die graag in team werken: ook welkom (iedereen die zich niet aangesproken voelt natuurlijk ook welkom)
want vandaag hebben we 1 team 1 taak we doen het voor elkaar, 1 team 1 taak sommige noemen het gevaar, 1
team 1 taak dit is ons gebaar, 1 team 1 taak aan’t begin van elk jaar.
We gaan dus met zen allen een team building doen, maar niet zomaar een team building. Een team building
extreem dus zorg ervoor dat je klaar bent en kom om 14:00 naar het lokaal en ga met meer vertrouwen in de
mensheid terug huiswaarts om 16:30.

17 september:
Vorig jaar deden jullie een pastoor op de foor spel, maar vandaag niet. Vandaag gaan we opzoek naar de meest
marginale jonny/marina, dus kom zeker vekleed om 14:00 naar de tent op park de singel en wie weet krijg je wel
een beloning voor alle moeite in uw verkleed pak en mag je met voldoening om 16:30 weer naar huis gaan.

24 september
De dag der dagen is aangebroken, dat sommige het religie vinden maar ook dat knimmers 1 ste jaar sjo ‘ers zullen
worden en dat de 2de jaar sjo’ers beseffen dat hun laatste jaar is aangebroken. Alle info staat in de brief van de
doop. PS: kom zeker of zij gene echte sjo’er

Spelletjes hoekje

Deze kleurplaat mag je aan je leiding afgeven

Groetjes jullie nieuwe maar nog onbekende leiding

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
heksenkuil (Oosteneinde, voetbalterrein). 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 Heksenkuil ( Oosteneinde, voetbalterrein).
We spreken hier af om 10u. 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!

de wist je datjes van de sjo'ers op kamp werden genegeerd door het A-team?

Ferre van de priekriezijn knuffel kapot is gegaan op kamp?

de Knimmers op kamp een nachtwandeling hebben gedaan?

Nils en Barry zich graag verkleden als meisjes?

Robbe van de sjo zijn fiets bij de aankomst op kamp ineens stuk heeft gemaakt?
… de leeuWkes de verhaaltjes van klaas heel leuk vonden?

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:
Kermisweekend: 16 - 18 september
Doop: 24 september
Uniformverkoop: 1 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

Hier nog een lid met een pet

En zo is het nieuwe jaar alweer ingezet!

