
 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste leden, ouders en sympathisanten 

 

Eerst en vooral wensen wij iedereen een gelukkig nieuwjaar. 2023 gaat van start, dus ook de 1ste maand 

van het nieuwe jaar. Tijd voor nog eens een kazakske dus. 

Er zijn nog een aantal leden die dit werkjaar nog geen medische fiche hebben afgegeven aan hun leiding. 

Wij willen deze leden, en hun ouders warm verzoeken dit zo snel mogelijk in orde te brengen. 

Vanaf deze maand staan er ook 3 nieuwe brieven in het kazakske: Je kan vanaf nu inschrijven voor het 

spaghettifestijn, maar ook de info van de ontbijtmanden kan je achteraan vinden. Tot slot is een nieuwe 

activiteit sinds dit jaar. Perfect voor iedereen die altijd al iemand wou meenemen naar de KSA: de 

vriendjesdag!  

Ook deze maand hebben verschillende leiding nog examens. Daarom kan het zijn dat activiteiten op 

verschillende tijdstippen plaatsvinden. Kijk zeker in het de maandplanning om verassingen en eventuele 

teleurstellingen te vermijden. 

Voor de rest kan u zoals vorig jaar weer spelletjes, wist je datjes, het infoblad en zoveel meer vinden. 

Veel leesplezier 

De leiding 

  



 

Maanplanning piekrie januari 2023 

Een nieuw jaar wilt zeggen: lang mogen opblijven op oudjaar, nog even genieten van de kerstvakantie, een 

nieuwe start en natuurlijk ook een nieuwe maandplanning vol met KSA activiteiten!!! Jammer genoeg merken 

we dat er nog veel piekrie’s geen medische fiche hebben af gegeven. Gelieve dit zo snel mogelijk in orde te 

brengen. 

 

ZATERDAG 7 JANUARI: GOEDE VOORNEMENS SPEL 

Laten we het nieuwe jaar beginnen met een nog nooit eerder gespeeld spel… 

het goede voornemens spel. Vandaag komen we te weten wat iedereen zijn 

nieuwe voornemens zijn en hoe lang ze die kunnen volhouden. In Simon zijn 

geval zullen we zien dat hij zijn nieuwe voornemen (niet meer te laat komen) 

na 3 dagen al heeft moeten opgeven; Hopelijk doen jullie het beter! We 

verwachten jullie om 14u aan het lokaal. Om 16u30 mogen jullie allemaal 

weer naar huis keren.  

 

ZATERDAG 14 JANUARI: HET GROTE VRAAGJES SPEL  

Vandaag is het tijd om eens te bewijzen aan jullie leiding hoeveel jullie al geleerd 

hebben op school. Wie kan er al tot 100 tellen? Wie kan raden van welk dier we een 

geluid horen? Wie kan er het snelst een boterham opeten? We testen jullie met ons 

grote vraagjes spel. Een quiz met doe-rondes, muziekvragen en nog veel meer! We 

spreken van 14u tot 16u30 af aan het lokaal om te testen wie er de slimste piekrie is. 

Tot dan! 

 

 

ZATERDAG 21 JANUARI: BEVRIJD BEND SPEL 

Probleem: leider Bend is vastgeplakt!!! Kunnen jullie de leiding helpen met hem te 

bevrijden? We kunnen alle hulp gebruiken dus hopen op een massale opkomst; We 

spreken om 14u af aan ons lokaal. Om 16u30 kunnen jullie (en hopelijk Bend ook    ) 

naar huis.  

 

 

ZATERDAG 28 JANUARI: HET DIKKE DAAN SPEL  

Voor deze activiteit heeft leider Daan veel leuks in petto! Zijn jullie benieuwd naar wat hij 

allemaal voorzien heeft? Ja wij ook piekrietjes… Maar het kan zeker niet slecht zijn aan 

zijn denkende houding te zien. We zien elkaar terug van 14u aan ons geliefde lokaal. 

 

 

 

 

 



 

 

Hier nog een leuke kleurplaat over nieuwjaar. Kleur ze zeker in en geef ze aan de activiteit af aan Hinte om 

haar een gelukkige nieuwejaar te wensen! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Dikke knuffels en een gelukkig nieuwjaar van jullie leiding: Bend, Hinte, 
Senne, Daan, Simon en Stien 

 

 

 



 

 

Maandplanning leeuwkes 

 

Zaterdag 7 januari: 14 – 16:30 uur: 

Vandaag is ons eerste activiteit in 2023, dus natuurlijk hopen wij dat jullie de 

eerste paar dagen van het nieuwe jaar goed zijn gestart. Daarom spelen wij 

vandaag het mega toffe Nieuwjaars-spel. We spreken af om 14uur aan het lokaal 

en jullie mogen terug huiswaarts keren om 16:30uur. 

 

Zaterdag 14 januari: 19 – 21 uur: 

Vandaag gaan we weer iets heel leuks doen… jaja we doen deze avond een 

game night, dus zorg dat je een goed humeur bij hebt want we gaan er hard 

tegenaan gaan. Je mag ook een spelletje meepakken, zodat we veel 

verschillende spelletjes hebben om samen te spelen. Dus zorg dat je om 19uur 

aan het lokaal bent en dan kunnen jullie weer huiswaarts keren om 21uur. 

 

Zaterdag 21 januari: 19 – 21 uur: 

Vandaag gaan we iets doen waar je best stevige schoenen voor aan doet, jaja 

vandaag doen we een dropping. Zorg dat je zeker goed warm aangekleed bent 

want het kan in de avond heel koud zijn. Neem eventueel een drinkbus mee 

om onderweg water te kunnen drinken. We verwachten jullie om 19uur aan 

het lokaal met een fluovest aan en jullie mogen weer naar huis om 21uur. 

 

Zaterdag 28 januari: 14 – 16:30 uur:  

Vandaag is het weer een keitoffe activiteit want vandaag is het, de bday bash 

van Kobe en Sietse. Dat is het teken dat Kobe en Sietse weer een jaartje ouder 

worden dus dat moeten we vieren, dat betekent dat we om 14uur aan het 

lokaal afspreken en dat jullie weer naar huis mogen om 16:30uur. 

 

 

 

 

Groetjes van jullie beste leiding 

Sietse, Joppe, Senne, Paepen, Kobe en Angel 

 

 

 



 

 

Hier nog een paar leuke spelletjes en een paar leuke foto’s: 



 

 

 

 

 

 



 

Hier zijn nog een paar leuke foto’s 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

Door KSA 

Beerse  

De Joro krant 
Januari 2023 

JORO 

 

 
 

B       
Het Pre-ijs-spel 
Zaterdag 7 januari: 14u-16u30  

Stipt om 14u00 aan ons lokaal 
zal de eerste activiteit van 2023 
plaats vinden. Het beloofd heel 
koud te worden, dus zorg dat je 
je warm aankleedt! Wie oh wie, 
kan er zijn hoofd 'koel' houden 
tijdens het enige echte PRE-
ijsspel??! Wie oh wie zal niet 
bevriezen onder de spanning 
van dit speciale spel? Dit komen 
we deze activiteit te weten! Om 
16u30 zullen de joro's, moe 
maar voldaan weer huiswaarts 
keren. 

 

 
 
 

este Joro's, dit is geen normale krant... Dit, is de joro krant!! Het 
laat niet alle interessante dingen zien van in het verleden, maar al 
de coole dingen in de toekomst!!! Neem er dus zeker even een 
koffie of een lekker warme chocomelk bij. En sla deze krant open, 
om te zien wat de toekomst allemaal in petto heeft voor de Joro's!   

 

             Afbeeldingsbijschrift: Hier zien we Jordy en Jorn verkleed als een ijskristal :) 

 

 

 

 

Ji-ja-Jordy’s birthday 
Zaterdag 14 januari: 19u-21u 

*Happy Biirthday to you. Happy Birthday to 
you. Happy Birthday dire JORDY. Happy 
Birthday to  yoouuuuu!!!!* Vandaag vieren we 
dat 23 jaar geleden een mini jordy op aarde is 
gekomen. En dit kunnen we niet zo maar 
voorbij laten gaan. Van 19u tot 21u zullen we 
het lokaal helemaal op zijn kop zetten, doen 
jullie mee? Jordy houdt natuurlijk van heel 
mooie tekeningen, dus wees niet bang om 
jouw innerlijke kunstenaar naar boven te 
laten komen en breng een portret van Jordy 
mee voor bonuspunten! ;) 

 

 

 

 
 

Horoscopen Janauari: 

 

 

 

De scoop van 2023 

Steenbok 

De scoop van 2023 

Boogschieter 

De scoop van 

2023 

Waterman 

   

Jij bent in topvorm dit jaar. De 

charmeur van de Joro’s. Je 

spontane gedrag verovert 

namelijk iedereens hart. Maar 

gelukkig weet jij heel goed wat 

je wilt en dat is je eigen passie.  

Er gebeuren soms onverwachte dingen in het 

leven. Dit jaar zal voor jou de schok zo groot 

zijn dat je wereldbeeld totaal op de kop gaat. 

Maar dat is alleen maar positief! 

Jij kunt dit jaar wel 

wat nieuwe 

ervaringen 

gebruiken. Trek er 

dus op uit. Ontmoet 

nieuwe mensen en 

nieuwe gewoontes. 

Dit is een goede tijd 
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De Steenbok De Boogschutter De Waterman 

Jij bent in topvorm dit jaar. 
De charmeur van de Joro’s. 
Je spontane gedrag 
verovert iedereens hart. 
Maar gelukkig weet jij heel 
goed wat je wilt en dat is je 
eigen passie.  

Er gebeuren soms 
onverwachte dingen in het 
leven. Dit jaar zal voor jou de 
schok zo groot zijn dat je 
wereldbeeld totaal verandert!  
Maar dat is alleen maar 
positief! 

Dit wordt jouw jaar van 
nieuwe ervaringen! Ga op 
avontuur! Ga naar de 
activiteit! En geniet ten 
volle van 2023! 
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Dikke kus en knuffel van jullie leiding!!! 

  XOXO 
 

Door KSA Beerse De Joro krant Januari 2023 

Koken: Wie is de sterrenchef van de Joro’s?  
Zaterdag 21 januari: 10u-12u  

Op deze zaterdag zal er een 
heerlijk gerecht worden 
voorgeschotelt! Kom om 10u 
naar het lokaal en neem je 
beste kook-skills mee! Laat je 
smaakpupillen werken en vorm 
samen met de Joro’s een 
maaltijd om je vingers af te 
likken!! Vergeet zeker niet om 
€3 mee te nemen voor de 
verrukkelijke ingrediënten. 
Nadat je je buikje goed hebt 
rond gegeten, mag je om 12u 
terug huiswaarts keren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeeldingbijschrift: Jorn in zijn natuurlijke 
habitat, in een Frans sterrenrestaurant. 

 

   
 

 Filmavond!! 

Zaterdag 28 januari: 19u-21u 

 

Voor de laatste activiteit van de maand, 
houden we een mega gezellige filmavond!! 
Neem als je wilt lekkere snacks mee om 
tijdens de film te smullen. Om 19u start de 
Joro cinema in ons lokaal en om 21u mogen 
jullie terug naar huis gaan.  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Jordy is verdwaald geraakt onderweg naar zijn eigen verjaardagsfeestje… Help jij hem om 

zijn weg te vinden naar een mega leuke avond?? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbind de cijfers in de juiste volgorde en ontdek een prachtig kunstwerk!! 



 

Kan jij deze schattige snoetjes bij de juiste leiding zetten?

  



 

 

 

 

 

 

FOTOHOEKJE 

 

Heel veel kusjes en knuffels van jullie leiding!!!  



 

 

 

 

 

Maandplanning knimmers januari 

 
Zaterdag 7 januari: DRIEEEKONGINGEN 

DRIEEEKONINGEN GEEFT MIJ NE 

NIEVEN HOED!!! vandaag gaan we 3 

koningen zingen in beese, dus doe uw beste 

koningspak aan en dan zien we jou om 

vrijdag om 2 uur aan het lokaal! Om 16u30 

mogen jullie compleet uitgezongen naar huis 

gaan. 

 

 

 

Zaterdag 14 januari: “EEEIIIHH meisjes” of “EEEIIIIHHH 

jongens” vandaag splitsen we op en spelen we jongens en 

meisjes apart. de jongens doen jongensdingen en de meisjes 

doen meisjesdingen. Dat wordt geweldig!!! Iedereen wordt 

verwacht van 14u00 tot 16u30 aan het lokaal. 

 

 

 

 

Zaterdag 21 januari: WAT WILLEN 

WIJ??? SNEEEUUUWWW!!! 

WANNEER WILLEN WE DAT???? 

NUUUUUU!!! we spelen de snowger 

games, ravotten in de sneeuw en leuke 

sneeuwgevechten. Kom zeker om 2 uur 

naar het lokaal. Om 16u30 mogen jullie 

huiswaarts keren. 

 

 

 

 

 

zaterdag 28 januari: we zoooeeeeken de 

schat… we spelen schattentocht op zoek 

naar de verloren schat. Een wandeling 

maken (dus warm aankleden allemaal!) 

die start om 14u00 aan het lokaal, en dan 

op het einde als we de schat gevonden 

hebben, hopelijk om 16u30, zullen we 

ervan genieten! 



 

Kan jij de woordzoeker oplossen? 

 

 



 

 

 

Van wie is de box? 



 

Maandplanning Sjo’ers 

 

Deze maand gaan we jullie helpen met jullie goede voornemens. Één van deze voornemens is natuurlijk minder lui 

zijn. Dus deze maand moeten jullie iets meer moeite doen om de activiteiten te achterhalen. We willen het 

natuurlijk niet TE moeilijk maken en hebben het op jullie niveau gehouden!  

 

7 januari  

We vertrekken om 18:00 aan het lokaal. Om 20:00 mogen jullie weer 

vertrekken!         

 

 

 

14 januari  

 

Jullie worden van 19:00 tot 21:00 aan het 

lokaal verwacht. 

 

 

 

 

21 januari  

Ik ga jullie nu heeeeel blij maken … JULLIE MOGEN ETEN 

MEEBRENGEN!! (Cara laat nu een traantje van geluk    )  

De zaal gaat open om 19:00!! Om 21:00 gaat de zaal de deuren 

sluiten. 

 

28 januari  

Neem zeker … mee van thuis!!  

We beginnen om 19:00 en eindigen om 21:00.  

Tot dan!!  

 

 

 

Groetjes van jullie allerliefste leiding!!! Xxx 

 



 

 

Spelletjes  

 

Zoek de verschillen en maak Flor gelukkig!!      

 

 

Als we dan toch sjo’ers gelukkig zijn aan het maken, zullen we Cara ook eens doen lachen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wanneer gaat de 

frietkraam 

open??? 



 



 

 

Beste KSA-liefhebbers 

 

4 februari wordt een 

speciale dag want op 

die dag kunnen vele de 

KSA leren kennen. We 

gaan namelijk een 

vriendjesdag houden. 

Een vriendjesdag, wat is dat? Wel, het idee is vrij eenvoudig. Elke groep doet een activiteit van 14u00 tot 

en met 16u30 aan het lokaal. Er is 1 groot verschil. Wij nodigen iedereen tussen 5 en 16 jaar uit om een 

keertje langs te komen. Al onze leden dagen wij zo dus uit om zoveel mogelijk vriendjes en vriendinnetjes 

mee te nemen. Waarom doen wij dit? Wij merken dat niet iedereen juist weet waar de KSA voor staat, wat 

wij zoal doen of hebben schrik dat ze ineens een jaar vasthangen aan onze vereniging. Daarom willen wij 

aan iedereen de kans geven om eens te proberen bij ons. Iedereen is natuurlijk vrij om achteraf te kiezen 

of ze al dan niet blijven komen. Je kan natuurlijk ook 3 keer kosteloos komen proberen. Dus aan iedereen 

die nog niet (of in een andere) jeugdbeweging zit: jullie zijn massaal welkom op zaterdag 4 februari! Op 

deze pagina staan al enkele sfeerbeelden doorheen het jaar, maar je kan natuurlijk ook extra info vinden 

op onze site, sociale media of door iemand van de 

leiding aan te spreken. 

Praktisch: 

14u00-16u30 aan het lokaal (schoolstraat 59) 

Voor iedereen van 5 tot 16 jaar  

Per ban apart, dit betekent (per geboortejaar): 

 Piekrie (2015-2017) 

 Leeuwkes (2013-2014) 

 Joro’s (2011-2012) 

 Knimmers (2009-2010) 

 Sjo’ers (2007-2008)  

Tot dan!  

 

 

 

 

 

 

 



 

Uitnodiging Spaghettifestijn 
26 maart 2023 – Zaal ‘De Lambeer’ 

Beste 

Wij organiseren jaarlijks een spaghettifestijn zodat u een gezellige namiddag kan hebben samen met uw vrienden, 

ouders, oud-leiding of sympathisanten. De leidingsploeg van KSA Beerse zal instaan voor de bereiding van deze 

heerlijke maaltijd en ook voor een top bediening! Voor de kleinsten onder ons is er een speelhoekje voorzien zodat 

zij zich kunnen amuseren samen met andere kindjes. Na uw maaltijd kan u nog van een drankje genieten in de 

bodega.  

Ons spaghettifestijn vindt plaats op zondag 26 maart 2023 tussen 11.30u en 19.00u in 

zaal ‘De Lambeer’ (Vredestraat 8-10, 2340 Beerse ‘dorp’). Op de volgende pagina 

staat er opgesomd wat u allemaal kan bestellen, de spaghetti is à volonté dus u kan 

zo vaak bijvragen als u zelf graag wenst. Ook is er per persoon een dessertje 

voorzien zodat u zeker niet met een lege maag naar huis moet gaan! Bij het onthaal 

ontvangt u een enveloppe met daarin de bonnetjes voor de bestelde gerechten.  

 

 

 

Wenst u zich in te schrijven?                                                                                                          Link google forms 

Wij vragen u om het document via google forms zorgvuldig in te vullen zodat er geen 

misverstanden kunnen ontstaan. De link is terug te vinden op onze website bij 

'inschrijvingen Spaghettifestijn’ of u kan deze QR-code scannen. Als deze manier niet 

lukt voor u, dan vindt u op onze website bij ‘inschrijving Spaghettifestijn’ een formulier 

die u ingevuld mag bezorgen in een enveloppe aan één van de leiding. Stort het 

bedrag op onze KSA-rekening BE32 7330 4464 6302 en liefst met de vermelding: 

‘Spaghettifestijn + NAAM familie’. Als er nog bepaalde vragen/twijfels zouden zijn over 

iets, dan mag u altijd een berichtje sturen naar de telefoonnummer van Nette 

Vermeiren: 0472 79 81 69.  

Omdat wij met verse producten werken en alles tijdig moet worden besteld, zouden de inschrijvingen ten laatste op 

zondag 5 maart 2023 binnen moeten zijn. Gelieve deze datum te respecteren zodat wij tijdig alles in orde kunnen 

maken voor het Spaghettifestijn.  

 

Wij hopen alvast dat het weer een succes wordt! 

De leiding van KSA Beerse 

 

 

 

 



 

 

Meer info: Spaghettifestijn KSA Beerse 

Uren: 

o 11u30 – 13u30 (Shift 1) 

o 14u00 – 16u00 (Shift 2) 

o 17u00 – 19u00 (Shift 3) 

 

Gerechten: 

 Hoofdgerecht Prijs 
Volwassenen  Spaghetti Bolognaise €18/persoon 
 Spaghetti Vegetarisch 
Kinderen (-12 jaar) Spaghetti Bolognaise €15/persoon 
 Spaghetti Vegetarisch 
Dessert (1 per persoon)   
Chocomousse   
Dame Blanche   
Rijstpap   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wist je dat… 

 
de film Coco leuk is, maar volgens de leiding van de 

piekrie en de leeuwkes Cars 2 leuker is? 

Jolijn van de joro’s héél lenig is? 

de knimmers gek gaan op plop? 

Flor van de sjo’ers heel trots is op zijn 
handschoenen? 

de leeuwkes en piekrie niet stil kunnen zijn tijdens 
een film? 

Lowie van de piekrie altijd korte broeken draagt? 

de joro's heel mooie tekeningen hebben gemaakt voor 
Robine haar verjaardag? 

de knimmers van tekenfilms houden? 

Isana van de sjo’ers heeeel goed is in among us? 

de leeuwkes heel braaf waren volgens de sint? 

Noah van de piekrie vindt dat Olivia er goed uitziet? 

joro's super sportief waren op de Olympische 
Jorospelen? 

een zebra zwart met witte strepen is volgens de 
knimmers? 

Robbe heel graag te laat komt? 

de leeuwkes veel energie hebben tijdens de 
activiteiten? 

 



 

 

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:  

 Leefweek sjo: 5 - 11 februari  

Valentijnsontbijt: 12 februari  

Ledenuitstap: 18 maart 

Joepie: 11 - 14 april 

Spaghettifestijn: 26 maart  

 

• Weekends:  

 Piekrie: 11 – 12 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 loopt absoluut niet recht 

 

En op de KSA wordt 2023 zeker niet slecht! 


