
 

  

Het kazakske 
Maart 2023 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste leden, ouders en sympathisanten 

 

Ons werkjaar is volledig op kruissnelheid. Maart belooft dan ook weer een topmaand te worden. Zo staan 

er buiten de gebruikelijke activiteiten ook nog eens een weekend gepland voor maar liefst 3 bannen. 

Vergeet hier zeker niet tijdig voor in te schrijven. Daarnaast staat er ook ons spaghettifestijn gepland 

komende maand. Als je wilt weten hoe de beste spaghetti bolognaise proeft (in tegenstelling tot op kamp 

kan er nu uiteraard wel bestek gebruikt worden), kom dan zeker langs op 26 maart. Vergeet ook hier zeker 

niet voor in te schrijven (voor 5 maart). Als je nu aan het twijfelen bent, de groenten uit de saus worden 

eigenhandig door onze leden gesneden. Zelfs voor sfeer wordt er gezorgd, de tafeldecoratie komt ook van 

onze leden.  

De maand maart staat ook wel gekend als het begin van de lente, het wordt weer wat warmer, het blijft 

langer licht. Dus kunnen de activiteiten opnieuw maximaal buiten plaatsvinden. Wat heeft een 

zaterdagnamiddag nog meer nodig? Correct, niets meer. Dus het belooft een geweldige maand te worden! 

In dit kazakske vinden jullie de maandplanningen, spelletjes, wist je datjes en zoveel meer. 

Tot zaterdag! 

Veel leesplezier, 

De leiding 

  



Zaterdag 4 maart  

Dag beste piekrietjes, vandaag zullen we de nieuwe maand 

goed beginnen met leider Backx zijn favoriete 

activiteit: RUIGE SPELEN. Kom allemaal zeker  

naar het lokaal om 14:00 u en om 16:30 u 

mogen jullie weer naar huis keren. 

 

 

 

Zaterdag 11 maart 

Goedendag allerleukste piekrietjes, vandaag zijn 

wij op weekend. Lees zeker het weekendboekje  

op de site!  

 

 

 

Zaterdag 18 maart 

Dag beste piekrietjes, vandaag mogen de  

jongens en de meisjes zich al gaan klaarmaken voor 

een super leuke activiteit, namelijk JONGENS  

EN MEISJES APPART. Kom zeker allemaal naar 

het lokaal om 14:00 u en om 16:30 u mogen jullie 

weer naar huis keren. 

 

 

 

 



 

Zaterdag 25 maart 

 Dag toffe piekrietjes, vandaag gaan we weer  

een geweldige activiteit doen, namelijk het grote 

STUDIO 100 SPEL. Wil jij dit zeker nu niet missen? 

Kom dan zeker om 14:00 u naar het lokaal en om 

16:30 u mogen jullie weer naar huis keren. 

 

 

 

  

Oh neen, Backx en Stien zijn weggelopen in het bos 

Helpen jullie ze terug te zoeken? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAANDPLANNING L EEUWKES  

Een nieuwe maand zijn nieuwe activiteiten 
Zaterdag 4 maart 
Vandaag is het jongens meisjes apart. Kom dus zeker van 14u tot 16:30u naar 
het lokaal om samen te ravotten met hetzelfde geslacht.   

Zaterdag 11 maart  
Voor vandaag moeten jullie GEEN uniform aandoen. Wij gaan namelijk knutselen 
voor het spaghettifestijn. Doe dus zeker kleren aan die een beetje vuil mogen 
worden. Wij verwachten jullie om 10u aan het lokaal en om 12u mogen jullie 
terug naar huis gaan.  

Zaterdag 18 maart  
Ik weet wat vandaag de uitslag gaat zijn, de leiding gaat winnen! Denken jullie er 
anders over? Kom dan zeker om 14u naar het lokaal om tegen de leiding te 
strijden en de meeste spelletjes te winnen. Om 16:30u mogen jullie weer 
huiswaarts keren, wie weet wel met de overwinning.  

Zaterdag 25 maart  
Er is alweer een nieuw seizoen aangebroken. Maar wie weet er de welke? Kom 
allemaal van 14u tot 16:30u naar het lokaal om te ontdekken in welk seizoen wij 
nu zitten.  

 

 

 
 

 
 

Jullie leiding  

Kobe | Senne | Joppe | Angel | Senne | Sietse  
 



 



 

MAANDPLANNING JORO’S MAART 

3 – 5 MAART  

 

Dit weekend is het ons …! We gaan ons keihard amuseren en superleuke dingen doen! 

Alle informatie vind je in het weekendboekje op de site.  

 

11 MAART   

Dit weekend doen we een activiteit die 

we al een paar jaar zien terugkomen, we 

gaan namelijk … . Kom van 10u tot 12u 

naar het lokaal en neem een mesje en 

snijplank mee. Als je wilt weten wat deze 

activiteit oplevert, moet je zeker naar 

ons spaghettifestijn komen op 26 maart.  

17 MAART  

 

Vandaag spelen we het grote …! Als je wilt weten wat dat 

inhoudt, kan je best als voorbereiding naar alle Cars films kijken. 

Als je dat gedaan hebt, kom je van 14u tot 16u30 naar het lokaal 

voor een van de snelste namiddagen van je leven.  

25 MAART   

Wie kan het mooiste zingen, wie kan het snelste 

lopen en wie kan het mooiste gedichtje voor de 

leiding schrijven? Dat zoeken we vandaag uit in 

onze … . Kom van 14u tot 16u30 naar het lokaal 

en ga naar huis met een prachtige titel!  

 

DIKKE KUSSEN  VAN JULLIE LEIDIG  

MEREL – NETTE – ROBINE – JORDY – JORN – LISE 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

WELKE JOROLEIDING BEN JIJ?  

WAT DOE JE HET LIEFST ALS JE THUISKOMT VAN DE KSA?  

A. Een dutje  

B. Boterhammen met préparé eten  

C. Rekeningen checken  

D. Een lekker warme douche nemen 

E. Koken  

F. Een koekje en fruitje eten  

WAT MOET JE ZEKER GEDAAN HEBBEN VOOR DE KSA?  

A. 5 km fietsen  

B. Knuffelen 

C. Uniform proper wassen en strijken  

D. Het kazakske lezen  

E. Eten  

F. Genoeg hebben geslapen  

WAT DOE JE NOG GRAAG BUITEN DE KSA?  

A. Netflixen  

B. Op vakantie gaan  

C. Shoppen  

D. Muziek luisteren of maken  

E. Werken  

F. Tennis  

WELKE ACTIVITEIT ZOU JIJ ELKE WEEK KUNNEN DOEN?  

A. Olympische spelen  

B. Actie reactie  

C. Paard en ruiter  

D. Appel en ei - tocht 

E. Ruige spelen  

F. Bosspel  

WAT IS JOUW LIEVELINGSKAMPETEN?  

A. Koude pasta  

B. Tongrolletjes  

C. Spaghetti  

D. Apenoren  

E. Schnitzel met bonen en jager saus  

F. Kip met rijst en currysaus  

 

 

 



 

Meestal A?       Meestal B?  

Jij lijkt het meest op Lise!     Jij lijkt het meest op Merel!  

    

Meestal C?       Meestal D? 

Jij lijkt het meest op Nette!     Jij lijkt het meest op Robine!  

    

Meestal E?       Meestal F?  

Jij lijkt het meest op Jordy!     Jij lijkt het meest op Jorn!  

     

 

 

 

 



 

Maandplanning knimmers      

Zaterdag 4 maart 

Vandaag spelen we...Laddercompetitie!!! Triptrap op de trap. Naar boven of beneden. Kan jij winnen? We zien jou 

om 14u aan het lokaal en je mag vertrekken om 16u30!  

 

 

Zaterdag 11 maart  

Groenten snijden doen we goed, zie maar dat je vinger niet bloed, een wortel 

hier ajuintje daar, EEIIH in mijn eten zit een haar! Dat maakt niet uit, we 

snijden wel. Kom maar om 10u naar het lokaal en snel. 12u is het gedaan, 

maar vergeet niet je mes en plank komaan! 

 

 

Zaterdag 18 maart 

Vandaag is bosspel, WOOOOHOOOOOOOW!!!! In het bos spelen (dit is een 

uitleg want anders snapt Toon het niet…) we spelen in de duivelskuil en we zien 

jou om 14u daar. Om 16.30u is het gedaan en dan kan je vertrekken. 

 

Zaterdag 25 maart 

Vandaag in de avond maken we een vuurtje met stenen erin, Jaja een sauna lekker 

knus in een tentje. Warm, ja dat wel, maar dat is leuk enzo. Om 6 ‘s avonds tot 8 's 

avonds lekker warm krijgen. 

 

 

 

 

 

 

Groetjes van jullie leiding 



SPELLETJES!!! Vermaak je 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Hier is een doolhof, zoek want toon wilt bij de 

crèche geraken… hij is ontsnapt. 

Hier zijn nummers omdat ik wil 

weten hoe slim onze knimmers zijn 

wil ik op onze eerste activiteit 

weten wie het heeft gemaakt 



sjo 

Dag beste sjo’ers, de leiding gaat jullie een aparte maandplanning bezorgen, deze zullen jullie dus niet vinden in dit 

boekje, maar zal jullie wel tijdig worden bezorgd. In afwachting is hier een tijdrovende sudoku. 

 

 

 

 

 

 

 



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… 

Kobe van de piekrie graag verstoppertje speelt? 

de joro's veel vriendjes mee hadden op de vriendjesdag? 

 Fran van de leeuwkes heel hard kan gillen? 

de knimmers een kei leuk weekend achter de rug hebben? 

indianen volgens de joro's beter zijn dan cowboys? 

niks helemaal niet tegen kietelen kan? 

Romy van de piekrie een echte spider-man is? 

Katrijn van de leeuwkes heel goed kan klimmen? 

de knimmers hebben geleerd hoe ze een vuur aan houden? 

loranne van de piekrie graag haar sjaaltje op eet? 

de joro's graag op de foto staan int kazakske? 

De leeuwkes bij hun dropping sneller wandelde dan sommige 

leiding? 

de knimmers het snel koud krijgen en dan kleren stelen van 

andere? 

Marthe de het stoerste meisje is van de piekrie? 

De meisjes van de leeuwkes duidelijk zijn gewonnen van de 

jongens? 

Chloé van de piekrie super lang kan muurzitten? 

Leider Jopppe niet goed tegen zijn verlies kan (en vaak 

verliest)? 

 



 

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:  

 Joepie: 11 – 14 april 

Spaghettifestijn: 26 maart  

Ledenuitstap: 20 mei  

 

• 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 

 

 

 

mailto:hoofleidingksabeerse@gmail.com


 

Hier nog een leeuwke in een net… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dan zijn we weer klaar voor een 

maand vol pret! 


