




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste leden, ouder en sympathisanten 

 

De lente staat voor de deur, in de maand maart gaan we weer verder waar we gebleven waren. 

Elke week er alles aan doen om iedereen een geweldige activiteit te geven, ondanks de 

maatregelen die worden opgelegd. Want ze kunnen het aantal hobby’s en personen per groep 

beperken. Het plezierniveau is onmogelijk in te perken! 

Aangezien we blijven gaan is de leiding al volop bezig geweest om ook dit jaar weer een 

onvergetelijke ledenuitstap voor te stellen. Deze is volledig georganiseerd per ban en onder 

voorbehoud zodat we als het mag gewoon kunnen gaan. Alle info vinden jullie achteraan in de 

brief dus kijk zeker daar of op de site voor alle info die jullie nodig hebben. 

Dan is er nog maar één ding te melden, tot zaterdag. 

Veel leesplezier 

De leiding 

  

  



 

Maandplanning PieKrie 

 
Heeyy lieve Piekrietjes! Het is al maart en daarom hebben wij opnieuw een maand met 

geweldige activiteiten voor jullie klaarstaan. Wil je te weten komen wat we allemaal gaan 

doen? Los dan zeker deze rebussen op. 

Vergeet jullie ook zeker niet in te schrijven voor de ledenuitstap. De brief vind je achteraan 

in het kazakske. 
 

Zaterdag 6 maart: 

 

 

 

Vandaag is het de eerste activiteit van de maand en dat is een perfecte dag om te weten te 

komen wat jullie allemaal in je mars hebben. Bereid jullie allemaal alvast voor, want we gaan 

namelijk een ….. doen! Kom zeker met z’n allen naar het lokaal van 14u tot 16u30. 

 

Zaterdag 13 maart: 

 

 

 

Zwarte katten, onder ladders lopen, het getal 13, gebroken spiegels,… Het brengt allemaal 

ongeluk. Vandaag is het niet vrijdag de 13de, maar wel ….. en dit gaan we vieren met een 

superleuk spel! Jullie worden verwacht van 14u tot 16u30 aan het lokaal. 

 

Zaterdag 20 maart: 

 

De vogeltjes beginnen terug te fluiten, er komen weer blaadjes aan de bomen en de dagen 

worden langer. Dit weekend begint de lente en daarom spelen we het ….. ! Verzamel zeker 

met z’n allen om 14u aan het lokaal. Om 16u30 mogen jullie ouders jullie komen ophalen na 

een fantastische namiddag. 



 

Zaterdag 27 maart: 

 

 

 

 

Hebben jullie ook nog eens super veel zin om een bordspel te spelen? Wij in ieder geval wel! 

Daarom spelen we vandaag mega machtige magische ….. !! Jullie worden voor deze geweldige 

activiteit allemaal van 14u tot 16u30 aan het lokaal verwacht. 

 

Geniet hier nog van een paar leuke fotootjes! 

 

Groetjes van jullie leiding 

Merel, Timon, Keanu, Kobe, Toke en Noa 



 

Kan jij de 6 verschillen vinden? 

 

 



 

 

  

Helpt leidster Toke om haar afval in de groene vuilbak te krijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omdat we natuurlijk allemaal zo graag op kamp gaan hebben wij voor jullie een echte 

kampwoordzoeker gemaakt. 

Veel succes!!! 

 
kamp woordzoeker  

 

P D C P R I H A U L J S D A R G P W 

G X H P D K N D V L N H O V X E W S 

I X N A J E L J I O C X Y A X E J G 

W G Q O C R I K X E N P X X E H W H 

A J P Z L T G L A F P D F C L M J G 

V K G L C A I Q D M O M S S B F Y N 

H R C X M K K V I N P E U P C W K A 

V D Y E T P K N I K O D N D E K J V 

G I L Y J T X K P T O V A J Y L M W 

V W E K J P O V A U E A A N W Y Z G 

Y V I F I K S C U M J I D N S X H N 

B B T X D I O J V V P X T P G T G M 

R J A J H U L K A Z T L E E P Y L P 

N M M S Y S E Y S A C X I B N V X U 

G U R N P Z V R D C L E V E B K S Y 

B S O G D Q O I Y Q M T R L D A Z E 

B Q F Y T J W S J C S C J A O M F K 

I Q N D S F R N Z S J I T E V P R H 

ACTIVITEITEN AVONDLIED AVONDSPEL 

FORMATIE GAMEL KAMP 

KAMPDANS KAMPLIED KOKS 

SJAALTJE 
  

 



 

 

 

 

  

Maandplaning leeuwkes maart 

 

Ik zie ik zie wat jij niet ziet en het is blauw, of is het paars, of rood… nee ik zie 

het niet. OWJA HET IS PIETERMAAND!!!!! 

Zaterdag 6 maart 

Vandaag doen we het tweelingen spel. Wacht is dat nu 

pieter of zijn tweelingbroer Seppe? Ik zie het niet echt heel 

goed. Als je wilt weten wie het is kom dan op 14:00 naar het 

lokaal. Als je hebt ontdekt wie het is met alle spelletjes 

kunnen de ouders je ophalen om 16:30. Tot dan!!  

 

Zaterdag 13 maart 

Voor deze activiteit kan je best al je breincellen meebrengen, 

want vandaag doen we het mastermind spel !!! hopelijk kunnen 

jullie beter kleuren zien dan pieter. Kom voor dit superleuk spel 

om 14:00 naar het lokaal, na de activiteit kunnen jullie ouders 

jullie ophalen om 16:30. 

 

Zaterdag 20 maart 

Vandaag doen we het VUURTORENSPEL. Ben je benieuwd wat is “auw” 

vurige spel inhoud dan kom je best “auw” om 14:00 naar het “auuuw” 

lokaal. De ouders kunnen je dan komen ophalen om 16:30, “auuuuuw” 

en weet kinderen je mag niet met vuur spelen. 

Zaterdag 27 maart 

Olah oei ik bedoel halo vandaag doen we het averlinksspel. Dit spel is 

gebaseert op onze meest normale leider pieter Kuch kuch niet waar. Met 

onze leider pieter is meer dan voldoende mis hij bijvoorbeeld linkshandig 

en kleurenblind dat is genoeg. Wil je weten wat pieter wel kan kom dan om 14:00 naar het 

lokaal. Om 16:00 kunnen jullie weer naar huis gaan. 

Zaterdag 24 april 

Deze dag gaan we op ledenuitstap, dus kijk zeker in de brief achteraan en vergeet hier niet 

voor in te schrijven. 

Groeten van jullie leiding 
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Spelletjes 

Zoals elke maand zijn er natuurlijke mega coole, fantastische, geweldige maar voor plezante spelletjes!! 

Jullie weten nu al dat de maand maart draait rond leider Pieter, dus wij wilden jullie even onderdompelen 

in het leven van de prachtige Pieter… 

 

Je weet het of je weet het niet: Pieter is linkshandig!!! En het leven van een linkshandige is niet altijd even 

simpel. Dus test hieronder jouw linkshandige tekenskills even uit! Probeer het mooie KSA logo zo goed 

mogelijk te teken met je linker hand. Succes!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fun fact numero 2: leider Pieter is kleurenblind!! Probeer hieronder de vijf verschillen te zoeken. (tip: let 

goed op de kleuren!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier zijn nog enkele mega toffe foto’s, enjoy!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Maandplanning Joro’s 
 

Vergeet niet dat de activiteiten nog heel de maand in het park 

Tempelhof plaats zullen vinden!  
Liefste Joro’s, vandaag zullen jullie iets meer moeite moeten doen om te 

achterhalen welke activiteiten jullie deze week hebben. Hopelijk hebben 

jullie goed opgeled in de klas, want je zal je kennis kunnen gebruiken!  

 

Zaterdag 6 maart  

 

De activiteit zal doorgaan van 14:00 tot 16:30 in het park Tempelhof. 

Maar wat gaan we doen?  

 

Wat is de hoofdstad van Denemarken?  

 

A. Helsinki → Vandaag spelen we 1 tegen allen! 

B. Oslo → We gaan ons amuseren met een bosspel! 

C. Kopenhagen → We spelen niets minder dan ‘Wie is 

het?’ 
 

 

Zaterdag 13 maart 

 

Ook vandaag spreken we om 14:00 af en mogen jullie om 16:30 naar 

huis gaan.  

 

Waarvoor staat KSA?  

 

A. Katholieke Studenten Actie → We gaan op schattentocht!   

B. Kamperen Studeren Amuseren → jongens VS meisjes  

C. Katholieke Studerende Arbeidersjeugd → We wagen ons aan een 

spannende rechtdoortocht!  

 

 
Zaterdag 20 maart  

 

Jullie mogen om 14:00 naar het Tempelhof komen en om 16:30 terug 

naar huis vertrekken.  

 

Wat is de leeftijd van jullie leiding Birthe?  

 

A. 18 → Houdt jullie klaar voor een spetterend bordspel!  

B. 22 → dropping  

C. 19 → binnen de minuut  

 

 

 



 

Zaterdag 27 maart 

 

Van 14:00 tot 16:30  

 

Hoe heet het hondje van Carmen van De Kampioenen?  

 

 

A. Sloeber → Haal je beste dancemoves boven voor het Just Dance 

spel 

B. Nero → Grote en kleine balspelen  

C. Sammy → sluipspel 
 

 

Tot zaterdag!!! Groetjes van jullie coole leiding!  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Spelletjes joro’s 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Brengen 

jullie Katrijn 

naar haar 

nieuwe rol bij 

K3? 



 

 

Maandplanning knimmers maart 

Ohnee wat een doolhof! Zoek de weg naar het einde en ontdek zo wat we deze 

maand gaan doen. 

 

 

         

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
            

 

Jongens en meisjes apart 

Appel- en eitocht

 
 Jongens en meisjes apart 

Leden vs leiding

 

 Appel- en eitocht

 
 Jongens en meisjes apart 

Net-niet-vrijdag 13de spel 

Grote modeshow spel 

Wandelende fuif 

Vuuractiviteit 

Gabberactiviteit 

Lockdown 3-spel 

Tijd en locatie activiteiten: 

6 maart: 14u-16u30, speelpleintje Boudewijnstraat 

13 maart: 14u-16u30, speelpleintje Boudewijnstraat 

20 maart: 19u-21u, speelpleintje Boudewijnstraat 

27 maart: 19u-21u, lokaal 



  

Welkom bij de grote Gradje-knimmers-quiz!! 

Op onderstaande foto’s zie je steeds een lid of leiding van de knim, die is 

vervangen door een foto van Gradje. Schrijf telkens zijn/haar voornaam naast 

de foto en vorm zo een zin. Om jullie op weg te helpen zijn er al enkele letters 

gegeven. Veel succes! 

  12  15 

 

2 13   

 

  4 3 

 

1    6 

 



 

 

 14 17  

 

  5 10  

 

18 8 9 10 

 



 

 

 

 

1 2 3 ‘ 4 5 6 

 

V 8 9 10 

 

H 12 13 

 

14 15 V 17 18 

Groetjes van jullie leiding 

Sietse, Sibe, Bo, Klaas, Alec en Stien 



 

Woehoew, een nieuwe maand vol met nieuwe activiteiten! Check altijd goed waar we 

afspreken want dit kan zoals jullie weten wijzigen door corona. Vergeet ook niet om u in te 

schrijven voor ledenuitstap! De brief daarover vind je achteraan in het kazakske! 

Zaterdag 6 maart: 

Voor deze activiteit mag je zeker je verstand en beste maag niet vergeten! We verzamelen 

om 14u op het pleintje op het einde van de Wielewaalstraat. Om 16u30 is de activiteit 

gedaan. 

Zaterdag 13 maart: 

 

Voor deze activiteit worden jullie om 9u ’s ochtends aan het lokaal verwacht. Rond 16u30 

zijn jullie hopelijk terug en kunnen jullie moe maar voldaan naar huis gaan. 

Zaterdag 20 maart: 

m 

 

 

 

 

 

We gaan vandaag nog eens back to the old school activiteiten, want we gaan…! Kom om 14u 

naar het bos de Duivelskuil (hoek van Klamphovenstraat met Oostmalseweg). Om 16u30 zit 

de activiteit erop. 



 

Zaterdag 27 maart: 

 

Voor de laatste activiteit van maart hebben we nog eens gezorgd voor een speciale activiteit 

die de moeite waard zal zijn, allemaal afkomen dus! We spreken om 14u af aan het park van 

bij het oud gemeentehuis (waar we backt to the roots hebben gespeeld). Om 16u30 mogen 

jullie weer huiswaarts keren. 

 

Dit was het weer voor maart beste sjo’ers. Jullie zullen ook altijd nog een berichtje krijgen in 

de whatsapp groep waar jullie op kunnen reageren of je komt of niet. Tot dan!! 

 

Groetjes van Lise, Gijs & Seppe 

 

 

 

 

 

 

 



 

Game Corner 

Husselingen 

• 1seLewuek 
• 2miKmsnre 
• 3jSo 
• 4rJoso' 
• 5kreiPie 
• 6Attiitiecv 
• 7etueLtdpasin 
• 8pmaK 
• 9epoJie 
• 10eeWenkd 

 



 

Ledenuitstap The Outsider 

 

Beste KSA’ers en ouders 

Naar jaarlijkse gewoonte gaan we zoals elk jaar op ledenuitstap, ook dit jaar. Vorig 

jaar zijn we spijtig genoeg niet kunnen gaan door Covid-19, maar daarom gaan we 

het dit jaar dubbel zo leuk maken! Het belooft een avontuurlijke en tevens 

onvergetelijke dag te worden voor leden en leiding. Dit jaar hebben we gekozen voor 

The Outsider in Oudenaarde, KSA Beerse gaat laten zien dat ze voor niets bang zijn! 

De leiding heeft er alvast mega veel zin in om al deze leuke activiteiten samen met 

jullie te doen! Hopelijk zien we jullie allemaal massaal op deze spannende dag! 

Praktische info: 

Wanneer? Zaterdag 24 april 2021 

Wat? Mega avontuurlijke dag in The Outsider, Oudenaarde 

Vertrek? Om 7u55 aanwezig zijn op het Kerkplein in Beerse, de bussen vertrekken 

stipt om 8u00.  

Aankomst? Hopelijk arriveren we omstreeks 19u00 terug op het Kerkplein in Beerse. 

Kostprijs? 35 euro per kind 

Verder zijn er nog een aantal dingen die jullie best kunnen meenemen op onze 

ledenuitstap. Hieronder vinden jullie een lijstje zodat jullie zeker zonder stress op 

onze ledenuitstap kunnen vertrekken!  

Wat neem je mee? 

- Rugzak 

- Kids ID 

- Lunchpakket 

- Voldoende drinken 

- Lekker tussendoortje (koekjes, fruit, …) 

- Aangepaste kledij (kijk goed naar het weerbericht, allemaal buitenactiviteiten) 

- Regenjas 

- Uniform (T-shirt/trui en sjaaltje) 

- Pet (vooral bij het warme weer) 

- Reismedicatie (indien nodig) 

- Je goede humeur 

- … 

Tot slot vragen we uw kind(eren) in te schrijven voor 3 april, u vindt het 

inschrijvingsformulier op de site van KSA Beerse. Zo weet de leiding tijdig wie er 

allemaal meegaat en kunnen we ervoor zorgen dat deze dag zo vlot mogelijk kan 

verlopen.  

Groetjes van jullie leiding!!! ☺☺☺ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wist je dat… 
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De sjo samen een whatsapp groep 

hebben om zo af te spreken? 
er nu 5 keer zo veel leden komen bij de knimmers dan met online activiteiten? 

de leeuwkes de beste sleeërs zijn? 

leidster Robine thuis een robijnencollectie heeft? 

Vik W. van de piekrie'tjes de 

coolste muts ooit heeft? 



 

 

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.  

 

• Belangrijke data:  

Weekends  

Piekrie: datum in afwachting van de versoepelingen 

Leeuw: 14-16 mei   

Joro:  12-14 maart  

Knim:  7-9 mei 

Sjo: 30 april – 2 mei   

 

Kamp  

Piekriekamp: 2-5 juli  

Groot kamp: 18-28 juli  

 

Ledenuitstap: 24 april  

 

• 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 

 

 

 



Hier nog een foto van een piekrie aan een been 

 

En zo zijn we weer door het kazakske van maart 

heen. 


