Het kazakske november 2022

Beste leden, ouders en sympathisanten,

November, opnieuw een maand vol activiteiten. Al is het deze maand toch een beetje speciaal. De maand
begint met onze jaarlijkse wafelverkoop. 1 van onze acties om geld in te zamelen voor ons nieuwe lokaal.
Dus als je ons wilt steunen kan dit zeer gemakkelijk door lekkere wafeltjes te kopen. Al is een doos wafels
kopen natuurlijk ook mogelijk als je er eens zin in hebt.
Verder deze maand gaan wij ook nog eens afvalrapen. Wekelijks spelen wij op ons plein, in parken,
bossen en zelfs speelpleintjes. Dan is het af en toe natuurlijk vanzelfsprekend dat wij iets terug gaan
doen voor het geweldige dorp Beerse. Deze jaarlijkse traditie is er 1 waar wij toch wel trots op zijn. Al is
het natuurlijk ook fijn als onze leden die dag weinig werk hebben
.
Om de maand af te sluiten staat er nog een speciale activiteit gepland. Het is dan weeral tijd voor onze
sinterklaas-activiteit! Wij gaan er uiteraard van uit dat al onze leden de braafste kinderen van de wereld
zijn, maar deze dag zullen we luisteren of de heilige man het eens is met deze stelling.
Zo zie je maar, het wordt weer een maand vol KSA. Tussendoor zijn er natuurlijk ook nog normale
activiteiten. Lees dus zeker goed de maandplanningen zodat je weet wat er verder te doen staat.
Het wordt ook steeds kouder en kouder, hou er rekening mee met het sturen van u zoon/dochter dat ze
zeker warm genoeg gekleed zijn. En Eventueel beschermt tegen de regen.
In ons kazakske vinden jullie naast de maandplanningen, ook nog leuke spelletjes, wist je datjes en een
aangevulde infopagina. Ga daar dus zeker ook een kijkje nemen voor alle data die al vastligt.

Veel leesplezier en tot zaterdag,
De leiding

Maandplanning Piekrie
Wat gaan onze dappere piekrietjes doen in november? Los de doolhoven op en kom erachter welke supertoffe
activiteiten we zullen doen in de maand november.

6 november
Vandaag is het weer eens tijd voor onze jaarlijkse …!
Wij zien jullie allemaal graag verschijnen om 14:00 aan het lokaal en om 16:30
mogen jullie terug naar huis. Voor meer informatie: zie brief achterin
kazakske.

12 november

Vandaag komen we te weten wie het sterkste geslacht is. Zijn jullie even
benieuwd als ons? Kom dan zeker van 14:00 tot 16:30 naar het Lokaal.

19 november

Het is weer tijd voor ons jaarlijkse … Kom jij samen met ons Beerse terug
proper maken? Dan zien wij jullie graag van 14:00 tot 16:30 aan het lokaal!
Voor meer informatie: zie brief achterin kazakske.

26 november

♫Hij komt, hij komt die lieve goede … ♫ Hij is weer in het land. Natuurlijk komt
hij dan ook langs op onze KSA! Wil je dit niet missen? Kom dan van 14:00 tot
16:30 naar Jeugdhuis Den Beir.
Voor meer informatie: zie brief achterin kazakske.

Groetjes van jullie leiding!
Simon, Stien, Hinte, Bend, Daan en Senne

Spelletjes

Kan jij deze kleurplaat zo mooi mogelijk inkleuren?

Verbind de stippen op de juiste volgorde met elkaar!

Kan jij je naam vinden?

Maandplanning Leeuwkes
Hebben jullie er weer zin?De leiding alvast wel!!!
Jullie leiding heeft weer keileuke activiteiten gepland deze maand.
Ontdek wat we allemaal gaan doen deze maand.
Verbindt het baby diertje met de moeder.
Hoor wie klopt daar kinderen, hoor
wie klopt daar kinderen, hoor wie
klopt daar zachtjes tegen het
raam. Jawel het is weer die tijd van
het jaar. De lieve goede sint komt
speciaal op bezoek bij de KSA. Hier
Kom je zeker te weten of je wel
braaf bent geweest dit jaar. Kijk
achteraan het kazakske voor meer
informatie.

5 november

12 november

Wafel hier wafel daar. Vandaag
gaan we lekkere wafeltjes
verkopen. Kijk naar de brief
vanachter in het kazakske voor
alle informatie.
19 november

De straten zijn weer vuil. Tijd om
daar iets aan te doen! Kom zeker
naar deze activiteit, afvalrapen. Zo
maak jij met ons Beerse mee
proper. Meer informatie achteraan
het kazakske.
Hebben jullie nog is zin om jullie
goed uit te leven, te ravotten, te
lopen, te springen en nog veel
meer. Kom dan zeker om 14 uur
naar het bos de schrieken aan het
boshutje voor ons geweldig en
actief bosspel. Om 16u30 mogen
jullie huiswaarts keren.

26 november

Groetjes jullie leiding!!!

Helpen jullie Paepen terug te brengen naar zijn geliefd eten?

Hier nog een beestige kleurplaat!

Maandplanning november Joro
Beste joro’s, wij zijn weer aan een nieuwe maand aangekomen in ons KSA-jaar. Wat wil zeggen?
Dat er weer vier leuke activiteiten op de planning staan! Kijk zeker verder in deze
maandplanning om te weten te komen wat wij voor jullie hebben voorzien in de maand november!
Het is een quiz die jullie tot een goed einde moeten brengen, succes!!!

Zaterdag 5 november
Hoe lang bestaat de KSA al?
a) 78 jaar: Mega grave actie-reactie tocht
b) 79 jaar: Lekkere wafelverkoop
c) 80 jaar: Avontuurlijke laddercompetitie
De eerste activiteit van november zetten alvast goed in! Wij gaan namelijk vandaag de … doen!
Trek allemaal jullie mooie uniform aan en vergeet jullie schattige glimlach niet meenemen naar de
activiteit, want die hebben wij zeker en vast nodig! Voor meer informatie, ga naar de brief die
achteraan in het kazakske staat. Daar vinden jullie exacte uren en de plaats waar wij afspreken
met jullie!

Zaterdag 12 november
Welke kleuren had vroeger de VKSJ?
a) Blauw en rood: The War of The Joro’s
b) Blauw en geel: The Color Run Game
c) Blauw en oranje: Island of The Joro’s
Vandaag spelen wij een super grave activiteit! Het is namelijk … Zorg ervoor dat je vandaag goed
wakker bent en actief, zodat je iets kunt voltooien! Wij spreken om 14uur af aan het lokaal vol
enthousiasme en wij moeten de strijdbijl jammer genoeg begraven om 16.30uur… Wij zien jullie
natuurlijk volgende week al terug zodat wij jullie niet te lang moeten missen!

Zaterdag 19 november
Onze oudste leiding is Jordy, maar hoeveel jaar geeft hij al leiding?
a) 6 jaar: avatar spel
b) 8 jaar: bosspel
c) 7 jaar: afval rapen
De activiteit van deze week is geworden…! Dit is natuurlijk een superleuke activiteit die jullie
zeker niet willen missen! Smeer jullie beentjes maar in want het wordt een sportieve activiteit
zodat jullie na twee en een halfuur voldaan naar huis kunnen gaan! De uren en de exacte plaats
kunnen jullie ook terugvinden in de brief achteraan in het kazakske! Tot straks lieve joro’s!

Zaterdag 26 november
Wat was het kampthema van vorig jaar?
a) Tirol: Sinterklaas
b) Over zee: Burgemeesterspel
c) Cowboys en indianen: Paus Franciscus game
Vandaag is een belangrijke dag want vandaag krijgen wij hoog bezoek! Hopelijk heeft iedereen
zich gedragen dit jaar, want anders kan het zijn dat ons bezoek het laat afweten… Voor alle
joro’s die vandaag komen, de informatie over deze activiteit vinden jullie achteraan in een brief
in het kazakske!

Tot volgende maand!
Veel liefs, Joro-leiding XOXO

Spelletjes
Oh nee… Leider Jordy is zijn werkschoenen kwijt gespeeld tijdens een activiteit, kunnen jullie
hem helpen met zijn lievelingsschoenen terug te vinden?

Leidster Robine is een gigantische fan van Clouseau! Helpen jullie haar met het vinden van
verschillende liedjes van Clouseau in deze woordzoeker?

* Alleen met jou

* Kom naar jou

* Caroline

* Passie

* En dans

* Vonken en vuur

* Naar huis

* California

* Verlangen

* Domino

* Zo gek

* Louise

* Anne

* Vanbinnen

* Daar gaat ze

* Zij aan zij

Tijdens de voorbereiding van een schattentocht is verschillende leiding hun broer of zus
kwijtgeraakt doordat ze allebei naar een andere kant zijn gelopen… Helpen jullie hen om hun zus
of broer te vinden?

Knimmers november
Zaterdag 5/11: wafelverkoop
Bij deze activiteit moet je je beste verkoop skills boven halen. Want vandaag gaan we
WAFELS VERKOPEN!!!!! Dit wordt natuurlijk weer een topactiviteit, kijk achteraan in het
kazakske voor meer informatie.

Zaterdag 12/11: special guest activiteit
Vandaag komen er 2 mysterieuze mensen mee leiding geven. Jullie kennen ze al wel, maar
het is wel even geleden dat je ze gezien hebt. Kom dus zeker om 2 uur naar het lokaal om ze
te ontmoeten. Om half 5 mogen jullie weer naar huis.

Zaterdag 19/11: afvalrapen
Ik weet het ik weet het, dit klinkt heeeel saai, maar dat is niet het geval. Afval rapen wordt
dit jaar uitermate leuk. Benieuwd hoe wij dit gaan doen? Lees dan zeker allemaal de brief
achteraan, en zorg dat jullie allemaal aanwezig zijn!

Vrijdag 25/11: sinterklaas
Amai dit is vroeg, jaja het leven is aan de rappen. De sint is ondertussen al aangekomen in
Beerse, dus heeft die nu al tijd om langs te komen. Dat komt goed uit want het is echt
superleuk om de pieten en sinterklaas te zien. Achteraan in het kazakske staat de informatie
hierover.

spelletjes
Timon vindt zijn geld niet om wafels te kopen, kan jij hem helpen?

Het volgende probleem is dat Keanu en Lori elkaar niet meer terugvindt. Veel plezier!!!

Maandplanning De sjo
5 november:
Beste
Bij deze wil ik u mededelen dat het wafel verkoop is en dat wij
(hopelijk) veel wafels gaan verkopen. Vergeet zeker niet je goede
humeur, beste verkooptechnieken en je fiets.
Voor meer info zie Brief.

12 november:
Voor de waaghalzen onder ons die van risico’s houden, en zij die niet
van risico’s houden: om 14:00 start ons high risk high reward spel. Het
werd eens tijd om jullie echt uit te dagen. Bij deze de 1ste uitdaging:
Kom zeker allemaal naar deze activiteit!
Tot 16:30 en dan is het jammer genoeg weeral tijd om naar huis te
gaan.

19 november:
Vandaag is het weer een knaller van formaat, een echte klassieker.
Het is namelijk afval rapen. Zo houden wij Beerse proper en zorgen we ervoor dat Beerse het mooiste dorp van
België blijft. Voor meer info die de Brief achteraan in het kazakske. Voor zei die nog niet zo trots zijn op Beerse, hier
enkele bewijzen waarom jullie dit wel moeten zijn: (bron: Truus Druyts, Beers Begot)

25 november:
Vandaag krijgen we hoog bezoek. De sint komt ons namelijk een
bezoek brengen.
Dus neem zeker een mooie tekening mee en je mooiste schoen, want
wie weet wordt hij goed gevuld.
Voor meer info zie de brief achteraan in het kazakske.

Speelhoekje

Hier is nog een leuke kleurplaat die je mag afgeven aan de leiding

Leider Sibe wil ontbijten, maar hij is zijn brood kwijtgeraakt. Kan jij hem helpen?

Brief wafelverkoop
Beste KSA’er

Weet je nog de tijd van de vlaaienslag? Die dag dat we bij mensen thuis aanbelden en
probeerden zo veel mogelijk vlaaien (of pizza) te verkopen? Awel, dit jaar gaan we dit
opnieuw doen maar dan met wafels!
Om zo veel mogelijk wafels te verkopen hebben we natuurlijk jullie hulp nodig! Deze verkoop
zal doorgaan op zaterdag 5 november. 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! Om 16u30 mogen jullie huiswaarts keren.
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.
Voor de sjo’ers, gelieve met de fiets te komen.
Voor de rest moet er niets speciaals worden meegenomen. Al verwachten wij vandaag zeker
iedereen in volledig uniform. Daarnaast is het misschien wel handig om een drinkbus in een
rugzakje mee te nemen. Aangezien we heel de dag op pad gaan zijn.
We hopen zoveel mogelijker KSA’ers te zien en wafels te verkopen!

Tot dan!
Groetjes de leiding

Brief Afvalrapen
Beste ouders en leden,

Het is weer zover! Vandaag gaan we Beerse weer wat properder maken. We gaan weer afvalrapen! Zo
proberen we met onze vereniging het zwerfvuilprobleem aan te pakken.
Jullie worden verwacht zaterdag 19 november om 14h aan het lokaal. Om 16h30 hebben we hopelijk
Beerse wat properder kunnen maken!

Wat neem je mee?
•
•
•
•

kledij aangepast aan het weer
sjo’ers nemen hun fiets mee
eventueel een drinkbus met wat water
heel veel goesting

We hopen jullie allemaal te zien verschijnen!

Sinterklaas
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, maar ook omdat ik weet dat jullie dit jaar toch zo braaf zijn geweest dus 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 25
november om 14:00 aan het jeugdhuis Den Beir. 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
pieten mee uit Spanje gekomen. Deze pieten moeten nog heel veel leren, en als ik 1 groep
ken die klaarstaat voor een grote uitdaging. Dan zijn jullie het wel. Jullie mogen daarom
massaal komen helpen met het opleiden van deze pieten. Dus kom allemaal op vrijdag 24
november om 19:00u naar het lokaal om dan om 21:00u weer allemaal huiswaarts te keren.
( ps. Ik ben misschien een beetje om te kopen met mooie tekeningen).

Wist je dat

Alle piekrie’s kunnen jumpen?
Noa van de piekrie kei goed kan dansen?
Leider Bend (of Bendt) nogal gemakkelijk een dt fout maakt met zijn naam?
Leeuwkes best nog goed opletten op school als ze moeten leren tellen?

Leeuwenkooien maken een specialiteit is ven de leeuwkes?
Het bij de leeuwkes 20 minuten heeft geduurd voor ze wisten dat er 69 bomen op ons plein staan?

Joro's echte bouwvakkers zijn?
Thomas van de joro’s een eigen Shrek-huis heeft gebouwd?
Joro's niet gillen in de Alibaba, maar de Joro-leiding wel?

de knimmers graag draken en trollen spelen?

de knimmers echte k3 fans zijn?
de knimmers 2 geweldige festivals gemaakt hebben?

er een koppeltje binnen de sjo is?
de broer van Thijs heel dikke kuiten heeft? (En hij die stiekem ook wilt)

er dit jaar terug een leefweek voor de sjo zal zijn?

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:
Wafelverkoop: 5 november
Afvalrapen: 19 november
Leefweek: 5 - 11 februari
Joepie: 11 - 14 april
• Weekends:
Piekrie: 13 - 14 maart
Leeuw: 5-7 mei
Joro: 3- 5 maart
Knim: 10 - 12 februari
Sjo: 3 - 5 maart
• Kamp
Groot kamp: 18 - 28 juli
Piekriekamp: 3 - 7 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

Deze leiding kijkt heel raar

En dit is alweer de laatste pagina,
dat is jammer genoeg waar.

