Beste leden, ouders en sympathisanten

Na een jaar vol leuke activiteiten, zalige weekends en wonderbaarlijke evenementen komt er
een einde aan dit prachtige werkjaar. Het jaar is weer voorbij gevlogen vond de leiding.
Natuurlijk had dit geen geweldig jaar geweest als we al onze super coole KSA’ers niet
hadden! Natuurlijk hopen wij om in de maand juni nog zoveel mogelijk gezichtjes te zien en
dan is het eindelijk bijna zover: HET GROTE KAMP. Wij hopen met zoveel mogelijk op kamp
te gaan om er een spetterende afsluiter van het jaar van te maken!
In dit laatste kazakske van het jaar vinden jullie zoals altijd de activiteiten die in de maand
gepland staan en gekke verhalen over jullie belevenissen in de maand mei.
Veel leesplezier
De leiding

MAANDPLANNING
PIEKRIE
Lieve PieKrie’tjes
Het is weer zover, de laatste maand van ons fantastische KSA-jaar begint weer.
Deze maand gaan we ons uiteraard ook nog zeer goed amuseren met een reeks bijzondere
activiteiten!! Als jullie willen weten wat we allemaal gaan doen moeten jullie de puzzels
oplossen die we voor jullie hebben gemaakt.
2 Juni:
Vandaag zijn de PieKrie-leiding een stel boeren en boerinnen tegengekomen. Ze vroegen ons
om hulp want er is iets gebeurd, ze zijn iets kwijt!! Ben je benieuwd wat het is, kom dan
zeker verkleed als kleine boer of boerin naar het lokaal om 14u. Daarna kunnen jullie terug
huiswaarts keren om 16:30.
9 Juni
Vandaag zien we door de bomen het bos niet meer.
Ben je benieuwd wat we gaan doen? Los de puzzel dan op en kom te weten wat we gaan
doen!

Kom dus met z’n allen naar de ingang van de camping van de Lilse Bergen om 14u. Nadat we
een hele tijd gespeeld hebben mogen jullie mama’s en papa’s jullie weer komen halen.

15 Juni (VRIJDAGAVOND!)

Vandaag gaan we .... (Los de puzzel op om het te weten te komen)
Kom om 18:30u naar het lokaal en tegen 20:30u mogen jullie weer naar huis.
Doe zeker niet je beste kleren aan!
23 Juni
Snuf, snuf, haal jullie zakdoeksjes al maar boven en laat gerust een traantje want vandaag is
het spijtig genoeg weeral de laatste activiteit van het jaar. Wat we gaan doen kan je vinden
in de puzzel hieronder.

30 Juni
Vandaag is het Roefel. Jullie kunnen dus de hele dag van ’s ochtends tot in de namiddag naar
ons lokaal komen om een ijsje te versieren!! Voor meer info zie Roefelboekje.

Hopelijk zien we jullie massaal verschijnen tijdens onze laatste activiteiten van het jaar!

Groetjes van de coolste leiding
Kirsten, Dries, Ruben, Gert-Jan en Bo

el

Maandplanning Leeuwkes Juni
Voor de maandplanning van deze maand beginnen jullie bij het bolletje. Je volgt de correcte
weg om bij het driehoekje te komen. De activiteiten die jullie onderweg tegenkomen zullen
we doen. Let er zeker op dat je alles in de juiste volgorde oplost. Let ook zeker op de valse
activiteiten!

Kleiputtentocht 2.0

Just-dance avond

bekentocht

Yoga met Lauren

Wereldreis

jumpdag

t-shirts maken

plakbandspel

1. 2 juni
Vandaag mogen jullie allemaal om 14:00 uur naar het lokaal komen. Jullie ouders
mogen jullie om 16:30 terug hier komen halen.
2. 9 juni
Jullie worden vandaag allemaal massaal verwacht om 18:30 aan ons lokaal. Vergeet
zeker niet je allerbeste dansbenen mee te nemen, om zo te zien na de activiteit wie
van de leeuwkes nu echt de beste danser is. Hopelijk weten we het om 20:30 uur
wanneer jullie ouders je terug mogen komen halen na een heuse swing-avond.

3. 16 juni
Ook deze week staat er weer een avondactiviteit gepland. Wij zijn alvast benieuwd
naar jullie knutsel en tekentalenten. We verwachten jullie dan ook om 18:30 uur aan
het lokaal, tot jullie om 20:30 met hopelijk een mooie souvenir terug naar huis
kunnen gaan.
4. 23 juni
Vandaag spelen we een spel met iets waar jullie van houden. We hopen dan ook dat
niemand alleen naar huis gaat (jullie mogen enkel vastgeplakt aan elkaar naar huis
terug gaan). Deze activiteit zal doorgaan van 14:00 uur tot 16:30 uur aan het lokaal.
5. 30 juni
Op deze prachtige dag hebben wij helaas geen activiteit voorzien voor jullie, maar het
is wel de roefel zoals jullie al wel wisten. Je kan ons dus natuurlijk heel de dag komen
bezoeken om samen met ons ijsjes te versieren.

Veel groetjes van jullie geweldigste, tofste, gelukkigste, gekste leiding
Eveline, Lauren, Ksander, Pieter en Gijs
Je mag ook nog altijd deze prachtige kleurplaat inkleuren en aan pieter geven, zodat
hij deze boven zijn bed kan bewaren en steeds aan jullie kan denken.

Maandplanning Joro’s Juni
Jow jow jow beste joroooo’s! De laatste maand van dit geweldige jaar  We
gaan van de maand juni nog een zalige maand maken met super activiteiten
en hopen nog zoveel mogelijk joro’s te kunnen zien! In deze maandplanning
zijn definities gegeven van wat we gaan doen. Kan jij achterhalen wat onze
activiteit is? Let ook op, door de examens zijn er wat avondactiviteiten deze
maand. Kijk dus zeker naar het juiste uur!
Zaterdag 2 juni
…….bestaat uit veel losse achtereen geplaatste stilstaande beelden. Door de snelheid
waarmee de beelden geprojecteerd worden en door de nawerking van elk beeld op het
netvlies van je oog lijken de beelden vloeiend te lopen en lijken de beelden een continue
beweging te vormen. Ben je benieuwd wat we gaan doen kom dan zeker van 19.00 u tot
21.00 uur naar het lokaal. Neem misschien iets lekkers mee.

Zaterdag 9 juni
……. is een uitgraving in het landschap ten behoeve van het winnen van klei. In de meeste
gevallen wordt deze klei gewonnen in de uiterwaarden van grote plassen door daar de
bovenlaag klei af te graven. Men vindt …….. meestal bij steenfabrieken, omdat de klei wordt
gebruikt als grondstof ten behoeve van het bakken van bakstenen en dakpannen. Als bij
oude steenfabrieken de klei eromheen al is afgegraven wordt deze soms vanaf andere, wat
verder afgelegen afgravingen aangevoerd. De activiteit zal doorgaan aan het einde van de
Ossenweg van 14.00 u tot 16.30 u. Best doe je slechte kleren aan en GEEN UNIFORM.

Vrijdag 15 juni
..... een samenkomst van een onbepaald aantal personen ter gelegenheid van een heuglijke
gebeurtenis of een gedenkdag. De heuglijke gebeurtenis kan een huwelijk, verjaardag of
geboorte zijn. Een ....... kan ook zonder directe aanleiding plaatsvinden.
Wil je weten wat dit is? Kom dan om 19u naar het lokaal. Om 21u mogen jullie terug
huiswaarts keren.

Zaterdag 23 juni
…… is een gebruiksvoorwerp waarmee men vlees en andere voedingsproducten kan
bereiden door deze te roosteren. Deze kooktechniek wordt ook wel grillen genoemd.
……. wordt vaak aangegrepen voor een sociaal gebeuren. Vaak worden er gasten
uitgenodigd. De combinatie van het buiten eten, zomers weer en bewegingsvrijheid zorgt
ervoor dat veel mensen …… als een aangename bezigheid ervaren. Inschrijven voor dit
evenement doe je ten laatste een week van te voren door een bericht naar leider Seppe te
sturen (O479896759). Voor dit festijn vragen wij 2,5 euro mee te nemen naar de activiteit.
Jullie mogen om 18u naar het lokaal komen. Om 19u30 is onze laatste activiteit van het jaar
weeral gedaan en mogen jullie naar huis gaan.

Zaterdag 30 juni
Vandaag is het roefel! Voor meer informatie kijk je best in het boekje van de roefel. Bij ons
kan je vrij in en uit ijsjes komen versieren en er is nog een kleine randanimatie voorzien!

Dit was het alweer voor dit jaar! Wij hopen zoveel mogelijk
joro’s mee te krijgen op kamp!
Groeten van de allercoolste leiding
Charissa, Pommelien, Lukas en Seppe

De Joro Woorzoeker!

KNIMMERS <3
Zaterdag 2 juni:

Zaterdag 9 juni:

Zaterdag 16 juni:

Zaterdag 23 juni:

Zaterdag 30 juni:

Fotoshoot 2.0

Bedankt voor het topjaar allerliefste knimmers
!!! we gaan jullie missen <3 Greetzzz de
supertoffe leiding Jeroen, Jordy, Wout en Saar

1. Wat is Kato haar lievelingseten?

2. Hoeveel jaar is alle leiding samen?
3. Met welke 2 personen woont Tonny samen?
4. Wat is het beroep of de studie van de vriendin van Tonny?
5. Hoeveel leden waren er op de leefweek?
6. Noem 3 plekken waar Kato dit jaar op weekend ging
7. Waar komt bovenstaand doolhof uit?
8. Wat is het adres van Tonny?
9. Noem 5 zussen van Kato
10. Noem het mooiste café van België
11. Hoe heet het dorp waar de Sjo vorig jaar op weekend
ging?
12. Geef de naam v

an deze persoon -->

13. Wat is het automerk van Tonny?
14. Door wie kwam Kato in der tijd in de KSA die nu niet meer in de KSA zit
15. Schrap wat niet past:
Lui – postzak – hamsters – leefweek – vermoeiend – le cube – fietsen
16. ………………. is een angst voor vreemdelingen, en kan gepaard gaan met, een afkeer
van alles wat vreemd of buitenlands is

17.

18.

19. Naar waar gaat Kato dit jaar op verlof?

•
•
•

Naar Spanje met haar gezin
Naar Djerba met Laurens
Nergens want ze heeft geen verlof

20. Heeft Tonny mee gestaakt op 17 mei?
21. Het heeft 2 hoofden, zes benen en één staart. Wat is dat?

Veel succeeees!
Groeten Anton en Kato

Het infoblad
• Leden worden verwacht een volledig uniform te dragen
namelijk:
een sjaaltje + een T-shirt/trui.

Kamp
- Piekrie kamp: 4-7 juli
- Groot kamp: 18-28 juli
• Kijk zeker na of je het lidgeld van je dochter of zoon betaald
hebt. Zolang dit niet gebeurd is, zijn ze niet officieel
ingeschreven.

• 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 onze hoofdleidster Kato terecht. Dat
kan met een babbel aan het lokaal of natuurlijk via een mailtje:
Hoofdleiding @KSABeerse.be

Hier is een leeuwke met haar
krijttekening klaar

En we zien jullie allemaal heel
graag terug volgend werkjaar!

