Beste leden, ouders en sympathisanten

Ondertussen zijn we in de maand mei beland, een maand waarin het hopelijk elke
zaterdagnamiddag prachtig weer gaat worden. Nu de paasactiviteit achter de rug is staat er
alweer een nieuwe activiteit klaar voor ons 75 jarig bestaan. Deze keer gaan we namelijk iets
doen voor de maatschappij want dat is ook waar KSA voor staat. Voor meer info kun je
terecht bij de brief achteraan in het kazakske.
Ook kunnen jullie je op 18 en 25 mei inschrijven voor ons geweldig KSA Kamp. Dit kan voor
de activiteit van 13u30-14u00 of na de activiteit van 16u30-17u00. Allen daarheen dus!
Zoals altijd vinden jullie in dit kazakske de maandplanningen, leuke spelletjes en de
knotsgekke momenten die jullie de afgelopen maand hebben beleefd.

Veel leesplezier
De leiding

MAANDPLANNING PIEKRIE MEI
Los onderstaande rebussen op en kijk welke superleuke activiteiten we deze maand gaan
doen!

Zaterdag 4 en zondag 5 mei:

Meer informatie vind je in het weekendboekje. Wij, de leiding, kijken er alvast naar uit!

Zaterdag 11 mei:

KSA Beerse organiseert een nieuwe activiteit om ons 75 jarig bestaan te vieren. Vandaag
laten we ons beste beentje voorzetten voor het klimaat! Verdere informatie kan u vinden in
de brief achteraan in het kazakske.

Zaterdag 18 mei:

We verwachten jullie vandaag om 14u aan het lokaal. Het wordt de zoetste activiteit van het
jaar, dat kunnen we al verklappen! Om 16u30 mogen de ouders jullie komen halen aan het
lokaal. Je kan je vandaag ook voor en na de activiteit komen inschrijven voor het kamp!

Zaterdag 25 mei:

Vandaag krijgen jullie voor 1 activiteit andere leiding, maar wees niet getreurd… De Piekrieleiding zal zeker en vast ook aanwezig zijn! Om 14u tot 16u30 aan het lokaal, tot dan!
Vandaag kunnen jullie je ook inschrijven voor kamp, voor en na de activiteit!

GROETJES VAN JULLIE TOFSTE, LIEFSTE EN LEUKSTE LEIDING BO, CHARISSA,
ELLEN, LISE, SENNE, SIBE, SIETSE EN AMBER

SPELLETJESSSS
Leider Lise is de weg naar haar
douchekop kwijt…Help jij haar?

Leeuwkes
4 mei
Smeer jullie benen alvast maar goed in, want vandaag gaan die zeker goed nat en
vuil worden. Het is namelijk de enige echte, geweldige bekentocht! De leiding raadt
aan om zeker niet je beste kleren en schoenen aan te doen. Je kan altijd een rugzakje
met een handdoek of een extra jas meenemen tegen de koude. Je wordt verwacht
om 14u beneden aan de poort van lokaal zodat je weer met veel plezier kunt
terugkeren naar huis om 16.30u.
PS: Leider Alec is bijna jarig dus je mag altijd een mooie tekening meenemen om
hem op te fleuren. 😊

11 mei
Altijd al iets goed voor het milieu willen doen? Nu heb je de kans, want
we gaan namelijk met heel de KSA afval rapen! Je wordt verwacht om
14u aan het lokaal en je mag naar huis gaan om 16.30u. Vergeet zeker
geen werkhandschoenen en een regenjas mee te nemen voor als het
slecht weer is. Hopelijk hebben we na deze dag de wereld een klein
beetje mooier gemaakt!
Voor wat meer informatie kan je altijd de brief in het boekje terug
vinden.

18 mei
Vandaag gaan we een beetje terug in het verleden waarbij de jongens en meisjes van
de KSA gesplitst waren. Hebben onze meisjes nog eens zin om een manicure te krijgen
en geschminkt te worden? Hebben onze jongens nog eens zin om te sjorren of te
voetballen? Kom dan zeker om 14u naar het lokaal en maak deze oude gewoonte
nog eens mee. Om 16.30u kan je helemaal voldaan aan je ouders vertellen hoe leuk
je dag was. Voor en na deze activiteit kan je je ook komen inschrijven voor kamp!

25 mei
Kijk je al uit naar de warme zomer waarbij je plezier kunt maken met je
vrienden in de tuin door een waterballonnengevecht te houden of buik te
schuiven? Dan moet je zeker om 14u naar het lokaal komen, want we gaan
dan super leuke waterspelletjes doen! Neem zeker je zwemkleren en een
handdoek mee. Je kan dan lekker terug nat naar huis keren om 16.30u.
Vandaag zijn het ook kampinschrijvingen voor en na de activiteit!
Hopelijk zorgen Jullie voor het goede weer!

Kusjes jullie super coole leiding Cheyenne, Lukas, Lise, Alec en Gert-Jan xxx
Hier nog een leuke verjaardagprent voor aan Alec te geven. Hij wordt namelijk al 17 jaar!!

Maandplanning Joro’s Mei
4 mei: Vandaag doen we MINIGOLF!

Kom dus zeker van 2 tot half 5
naar de minigolf naast lentezon en dan kunnen we zien wie het beste is.

11 mei: Vandaag gaan we Beerse een beetje properder maken. Zie
brief achteraan in het kazakske voor meer informatie.

18 mei: : Vandaag doen we

en
apart. Kom dus
zeker van 2 tot half 5 naar het lokaal. Voor en na deze activiteit is het
ook kampinschrijving, allen daarheen dus!

25 mei: Vandaag doen we KLEIPUTTENTOCHT. Kom dus van 2 tot
half 5 naar het lokaal met de FIETS. Vergeet geen kleren aan te doen
die heel vuil mogen worden dus geen uniform. Je mag ook altijd een
slechte handdoek meenemen. Voor en na deze activiteit is het ook
kampinschrijving, nogmaals allen daarheen dus!

Dit was het weer voor deze maand

Maandplanning knimmers
MEI
4 mei
Op deze zaterdag gaan we nog eens een bosspel doen en daarom spreken we af aan de
Epelaar Van 14u tot 16u30 .

11 mei
Omdat KSA Beerse 75 jaar bestaat gaan we afval rapen voor de straten in Beerse wat
schoner te maken. Jullie mogen van 14u tot 16u30 naar het lokaal komen en vergeet ook
geen handschoenen mee te brengen.

18 mei
Vandaag hopen we op wat goed weer omdat we gaan zwemmen in de Lilse Bergen. We
spreken af AAN DE HOOFDINGANG VAN DE LILSE BERGEN om 14u met JULLIE
ZWEMGERIEF en ook 5 euro om 16u30 mogen jullie naar huis. Vandaag kan je je ook voor
en na de activiteit inschrijven voor het kamp.

25 mei
Op deze zaterdag gaan we nog eens een echte KSA activiteit doen namelijk een APPEL EN
EI TOCHT . Dus pak een appel of ei mee en dan kunnen we zien met wat we de dag zullen
eindigen. Jullie worden verwacht aan het lokaal met een goed humeur om 14u en mogen
terug naar huis om 16u30. Vandaag kan je je ook inschrijven voor en na de activiteit voor
kamp.

Nog wat spelletjes voor jullie te amuseren

Maandplanning SJO Mei
4 mei: Tappen
Vandaag gaan we ervoor zorgen dat er nog wat geld in onze kas komt. We gaan
tappen op het schoolfeest van de BAB. De juiste uren weten we zelf nog niet,
maar laten we zeker op tijd aan jullie weten! Het is belangrijk dat jullie allemaal
proberen te komen want we moeten met 12 personen aanwezig zijn.
11 mei: Afval rapen voor 75 jaar KSA
Tijdens ons feestjaar vinden wij het belangrijk om ook iets terug te doen voor
de maatschappij. Daarom gaan we zorgen dat Beerse er weer super proper
uitziet. Meer informatie vinden jullie in de brief achteraan in het kazakske.
11 mei: SJO fuif
Ook niet te vergeten is de SJO fuif
natuurlijk! We gaan alles klaarzetten en
daarna zorgen dat het de beste party van
het jaar wordt. Zorg vooral dat er veel
vriendjes komen want hoe meer zielen hoe
meer vreugde. Na de activiteit gaan we
gezellig samen iets eten en alles
klaarzetten.
12 mei: Opkuisen SJO fuif
Jammer genoeg moet er ook opgeruimd worden. Vele handen maken licht
werk dus ook nu worden jullie allemaal aan de korridor verwacht om te helpen
opruimen. Om 10 uur aan de korridor.
18 mei: activiteit Pie-Kries maken
Vandaag gaan we een activiteit maken voor de Pie-Kries. Zo kunnen jullie al
eens voorproeven van hoe het zal zijn wanneer je leiding bent. Voor de 2de
jaars SJO die volgend jaar leiding willen worden is deze activiteit verplicht.
Enkel met een geldige reden hoef je niet te komen. Kom dus om 14 uur naar
het lokaal. Om 16u30 mogen jullie terug naar huis. Vergeet je ook niet voor of
na de activiteit in te schrijven voor het kamp!

25 mei: activiteit geven
Tijd om jullie activiteit uit te testen want vandaag zijn jullie al eventjes leiding.
Laat zien wat je in u mars hebt als toekomstige leiding!
Ook hier worden de 2de jaar SJO zeker verwacht!
Om 13:30 aan het lokaal en om 16:30 mogen jullie terug naar huis toe gaan.
Ook vandaag kunnen jullie je nog inschrijven voor kamp voor en na de
activiteit!
Groetjes van jullie allerliefste leiding Seppe en Pommelien xxx

Het leven zoals het is: JOEPIE
Dinsdag 16 april 06u50, 12 sjo’ers en 2 leiding verzamelen zich aan het station van Turnhout
voor de uitdaging van hun jeugdjaren: de joepie. Maar dit is niet zomaar een joepie! Nene
dit is de joepie waarin KSA Beerse met zen allen zal beginnen en zen allen zal eindigen.
Met nog half gesloten ogen van het weinig slapen (sommigen door de stress ik noem geen

namen)

(NETTE)

(geen namen dus)

(verdoeme waar was ik ook weer, ah ja) Met dus nog half gesloten ogen van het weinig
slapen stapte de groep op de trein richting Mechelen waar we moesten verzamelen met alle
KSA’s van provincie Antwerpen en Vlaams-Brabant. Die half gesloten ogen verdwenen al snel
na het opzetten van enkele klassiekers in de trein zoals trip to holland, potentie, een
russische mix waar sommige een hekel aan hadden en nog vele andere prachtschijven.
Eenmaal in Mechelen aangekomen hadden we direct door dat wij als beste verkleed waren
in het thema jungle!
Met een beetje nieuwsgierigheid en al knarsetandend stapten we (nog eens pff) op een trein
naar een onbekende bestemming. Uiteindelijk kwamen we aan in Gent. Dan denkte “aha!
We zijn er!” Gene waar he mannen we gingen gewoon nog een trein op! Geen gewone trein
maar ne WAJOW MAAT ZIE HOE NE COOLE MODERNE SUPER DUPER AWESOME trein.
Uiteindelijke was onze drop plaats Harelbeke!
Wow oke ik heb al bijna een heel pagina geschreven over alleen de treinrit, tijd om wa voort
te maken.
Hebben jullie trouwens opgemerkt dat die zin in het schuin stond, kwestie van wa variatie he
sjo’ers.

Maar goed! We mochten pas vertrekken als we nen battle gewonnen hadden tegen andere
KSA’s. Waar waren we goed in? Schoensmijten? Nope. Snelheid? Nope. Lenigheid? Nope.
Kracht? Nope. Freiten? Awel ik dacht van wel maar nope. We werden wanhopig... Maar uit
het niets stond daar the one the only MEREL BOSSIER die dat won met schaar steen papier!
(iedereen die blad steen schaar zegt: dril op kamp).
Eindelijk mochten we vertrekken met de eerste tochttechniek. We vertrokken met een goed
tempo. Na een tijd werden we verstoord door een door ons allen nog nooit gezien
fenomeen. We zagen een vogel van dichtbij plassen! Maakt da mej, zoals de Ruben zou
zeggen. Na een tocht van 23km kwamen we aan in het eerste slaapdorp Biest. Daar kregen
we het geweldige ontvangst van Paul en Roos, sommigen hadden zelfs een bed om in te
slapen. Op de avondactiviteit verbaasde Timon heel de groep nog met zijn balanceerkunsten
van zijn tong. Winnen in tongbalanceren en schaar steen papier ge moet het maar kunnen!
Tweede op de quiz dan nog, iedereen wist direct dat KSA Beerse zeker niet dom was!

Dag 2 begonnen we met vrij stijve benen, maar na de eerste kilometers waren deze spieren
weeral helemaal losgewerkt en gingen we er tegenaan! Na 7km kwamen we ineens terug
aan in het slaapdorp van de dag ervoor, eikels die van nationaal! Op de tweede post kregen
we een vissengraat als tochttechniek. Ik denk dat ik voor heel de groep mag zeggen dat dit
de rotste tochttechniek was die we ooit gekregen hebben. Uiteindelijk vonden we de goed
weg. Na al 345 trip to holland, 245 potentie en onze dagelijkse russische mix te horen
kwamen we bij post 5. Ze vertelden ons dat het nog 12 km was, 12 KILOMETER. Nou, dat was
het dus niet. Bij de laatste post aangekomen was het nog 6 kilometer en ondertussen was
het al 19u. Maar als echte strijders gaven jullie je niet gewonnen aan de pijn in jullie voeten
en zo kwamen we met nog steeds heel de groep aan in slaapdorp 2: Avelgem! 40 kilometer
in totaal deze dag, maar wel een zalige slaapplek waar dat Klaas het vrouwvolk graag zag. Na
een goei pizzake gegeten te hebben zijn we snel in slaap gevallen van de vermoeiende tocht.
Dag 3: pijn, vermoeidheid, blijnen, het beu zijn... Allemaal gevoelens die in ons opkwamen
toen we deze dag zijn gestart. Al snel kwamen we te weten dat het vandaag maar 24

kilometer zou zijn wat een hele opluchting was. Gemakkelijk was deze dag zeker niet. De
warmte brandde op onze gezichten, de bergen in de walen lieten onze spieren verzuren en
de vermoeidheid maaktte het extra zwaar. Maar goed opgeven was geen optie dus bleven
we elkaar als groep erdoor sleuren en zo kwamen we aan in slaapdorp 3: Berchem! Na lang
zoeken voor een slaapplek hebben we weer in een grote garage geslapen. Snel freiten en
efkes gaan feesten om daarna ons bed in te kruipen want de finish was in zicht!

Op dag 4 hadden we nog 13 kilometer te gaan. Iedereen zen voeten deden pijn. Maar
opgeven staat niet in ons woordenboek. We begonnen te raden waar de geheimzinnige stad
X zou kunnen zijn en al snel hadden we door dat het Oudenaarde ging zijn! Daar hebben we
nog een uur kunnen doen waar we het beste in zijn: freiten. Moe en voldaan namen we de
trein terug naar huis.
De leiding is super trots op elk van jullie voor het uitwandelen van deze zware joepie! Beste
sjo groep ooit!

Tussenstand aanwezigheidsprijs
Met nog wat activiteiten en de joepie achter de rug waren er heel wat punten te verdienen
de afgelopen maand. Wie heeft die felbegeerde eerste plaats op zijn/haar naam staan?
Ontdek het hier!
Op een gedeelde eerste plaats met 17 punten:

Op de tweede plaats en in de achtervolging met 16 punten:

Alleen op de derde plaats en voorlopig dus brons met 15 punten:

Op een gedeelde vierde plaats met 14 punten:

Op de vijfde plaats met 13 punten:

Op een gedeelde zesde plaats met 12 punten:

Op een gedeelde zevende plaats met 8 punten:

Toon geen foto van ☹

Op de achtste plaats met 7 punten:

Op de negende plaats met 5 punten:

Op een gedeelde tiende plaats met 4 punten:

KAAT geen foto van ☹
AMBER ook geen foto van ☹
Op de laatste plaats met 0 punten:

Er zijn nog veel punten te verdienen in de laatste twee
maanden dus zeker allemaal blijven komen om de
goude medaille te winnen!

K-momentje
Beste ouders en leden
Wij, KSA Beerse, staan voor Katholieke Studentenactie. Op zaterdag 11 mei, organiseren wij
daarvoor ons K-moment.
Het is heel actueel, de klimaatspijbelaars , de opwarming van de aarde en de vervuiling van
de aarde. Ook wij willen graag ons steentje bijdragen voor het milieu. Aangezien KSA Beerse
dit jaar 75 jaar bestaat, gaan we er een groot K-moment van maken.
KSA Beerse gaat zaterdag 11 mei van 14u tot 16u30 afval rapen in Beerse. Zo zijn we niet
alleen tegen de opwarming en vervuiling van de aarde, maar willen we
er ook iets tegen doen. Zo willen wij mee zorgen voor een proper
Beerse!
We vinden het zeer belangrijk om iets terug te geven aan de
maatschappij en te helpen waar nodig. Wist u dat uit cijfers van 2016
blijkt dat een inwoner van de Europese Unie maar liefst 480 kg afval
per jaar produceert? Ook al zou het niet mogen, verdwijnt er nog
steeds een deel van die 480 kg in de natuur en niet in de vuilbak.
We verzamelen ons zoals op een gewone activiteit aan het lokaal om 14u.
Wat breng je mee?
•

Werkhandschoenen of dergelijke als je geen vuile handjes wilt

•

Bij slecht weer een regenjas

•

Sjo’ers nemen de fiets mee

•

Je harde inzet!

Onze leiding hoopt alvast op een massale opkomst van de leden!

Het infoblad
• Leden worden verwacht een volledig uniform te dragen
namelijk:
een sjaaltje + een T-shirt/trui.
Belangrijke data:
- K-moment: 11 mei
- SJO fuif: 11 mei
- Inschrijvingen kamp: 18 en 25 mei
Weekends:
- Piekrie: 4-5 mei
Kamp
- Piekrie kamp: 3-6 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 de leiding terecht. Dat kan met een
babbel aan het lokaal of natuurlijk via een mailtje: Hoofdleiding
@KSABeerse.be

Hier zie je nog 2 leiding met een onnozele
snuit,

En het kazakske van mei is weeral uit!

