
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Beste leden, ouders en sympathisanten  

 

De maand april staat weeral voor de deur. Ondanks de corona pandemie vliegt ook dit 

werkjaar weer voorbij. Laten we in deze moeilijke tijd ervoor zorgen dat Beerse blauw kleurt 

op zaterdagnamiddag, maar vooral houdt het veilig! 

Onze ledenuitstap die gepland stond in april zal jammer genoeg niet door kunnen gaan 

wegens de corona omstandigheden. Maar niet getreurd, de leiding heeft ervoor gezorgd dat 

er nog wel een gewone zaterdag activiteit is zodat we er toch nog een leuke dag van kunnen 

maken. Graag herinneren we jullie er ook nog eens aan om een drinkbus 

Voor de rest vind je zoals altijd de maandplanningen, spelletjes en heel wat andere toffe 

dingen in dit kazakske. 

 

Veel leesplezier 

De leiding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAANDPLANNING PIEKRIe APRIL 

A staat voor ‘Allemaal leuke activiteiten’ 

Ook deze maand hebben wij, de leiding, weer ons best gedaan om 

jullie, de piekrie’tjes, de tofste zaterdagen te bezorgen! 

P staat voor ‘Paaseieren eten!!!!’ 

Zaterdag 3 april spelen we het Grote Paasspel! Voor deze speciale 

gelegenheid, nodigen we jullie dan ook om 9u30 uit aan het lokaal. 

Jullie ouders mogen jullie om 12u terug komen ophalen. 

R staat voor ‘Rustige namiddag’ 

Zaterdag 10 april staat er geen activiteit gepland. De leiding gaat 

namelijk het groot kamp voorbereiden zodat jullie een geweldige 

zomer tegemoet kunnen gaan!  

I staat voor ‘Iets bijzonders…’ 

Zaterdag 17 april spelen we… VERRASSING! Willen jullie weten wat 

er op de agenda staat? Kom dan om 14u naar de speciale 

verrassingsplaats: de Heksenkuil (= de plaats van de doop dit jaar). 

Om 16u30 mogen jullie moe maar voldaan terug huiswaarts keren. 

Routebeschrijving Heksenkuil: over brug 4, na 500m aan je 

rechterkant bij het voetbalveldje 

L staat voor ‘Liefde voor muziek’ 

Zaterdag 24 april gaan we aan elkaar onze liefde voor muziek 

bewijzen met het Mega Machtige Muziekspel. Warm jullie stem dus 

alvast wat op, zet die volumeknop op luid en zorg dat je om 14u aan 

het lokaal staat! Om 16u30 kunnen jullie terug naar huis (hopelijk 

met een niet te hese stem…). 

Vriendelijke groetjes,  

Merel, Timon, Toke, Keanu, Noa en Kobe 



Kleur de paaskleurplaat zo mooi mogelijk in. 

 

Probeer het einde van het doolhof te vinden.              

      

 

 



Kleur de juiste vakjes met de juiste kleur in. 

 

Zoek de woorden in de kader. 

                                                                                   

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Leeuwkes 

We zijn alweer in april aanbeland. We zijn volle vaart richting ons kamp aan het gaan 

maar we mogen onze Nette maand zeker niet vergeten. Dus neem onderweg naar 

het kamp toch nog de juiste afslag om leidster Nette een topmaand te geven. Het 

getal dat in de rode cirkel staat is trouwens het aantal dagen tot het kamp begint. 

Owja voor je begint kan je ook een leiding met zijn/haar auto kiezen om de maand 

door te komen. (Denk eraan dat het Nette maand is      .) 

 

 



  



Spelletjes 

Nette heeft haar Vis-Nette bovengehaald en heeft een hoop vis gevangen! Kan jij haar naar 

haar emmer vis brengen? 

 

 

 



De enige echte Leeuwkes-woordzoeker! 

F P Y C Y K A Y X G A F V I F N C B 

A U B N L U J Q D F G P Y J F B F R 

J C T D Z E J Y S O B P K O H W J L 

Q G O A I Q G O M E A K P E M I Y O 

U A S L S J O N C R L U B E R T H A 

N N O A V L D A I Q Y Y N G X N N H 

G Y A I I D A B G D P I P J E O B Z 

N J V N Q J D H S U I Y M D V V N V 

O V E N Z V J N Q O G E E C N D X V 

W A C T I V I T E I T L L M S J G I 

L C N V K S A R P Y Z R D Z E R L M 

F Z Z F Z L G A D R E T A Z V G F D 

A B G X I L F O T R N H P D I D X O 

O Y Q R Y O J D H H P I M K C X E K 

U P P X X K D N K X S P L E Z I E R 

V A L C Q A Z F A T S J Z D G T E R 

S W N E T A P L E I N P P F U R B K 

E U J O I L U I G Y U Q I K V L K W 

ACTIVITEIT ALAIN APRIL 

BAL BERTHA KSA 

LEDEN LEIDING LOKAAL 

PLEIN PLEZIER ZATERDAG 

 

 

 

 



Nette’s Fantastische Fitness-Freit Pagina! (NFFFP) 

Vandaag leert Nette jullie hoe je haar favoriete eten maakt! 

BENODIGDHEDEN VOOR 6 PERSONEN: 

• 1 doosje kerstomaten 
• 1 doosje/pakje mozzarella-bolletjes 
• basilicum 
• olijfolie 
• peper 
• zout 
• satéstokjes 
• je lidkaart van TFW om af en toe eens naar te kijken tijdens het koken 

 

BEREIDING 

1. Laat de mozzarella-bolletjes uitlekken. Kruid ze vervolgens met peper en zout 

en sprenkel er wat olijfolie over. 

 

2. Spoel de kerstomaatjes. 

 

3. Prik de bolletjes mozzarella en tomaatjes op een satéstokje. 

 

4. Werk af met een basilicumblaadje. 

 

5. Smakelijk! 

 

                     

Mmmmh dat ziet 

er lekker uit!! 



3 April: Morgen is het Pasen, spannend. Eieren zoeken die de klokken hebben 

verstopt. Pasen vieren wij op de KSA natuurlijk ook. Daarom spelen wij vandaag 

het grote paasspel. Dit is net zoals een gewoon paasspel, maar dan groter en 

cooler. De activiteit is van 2 uur tot half 5 en gaat weer door aan het 

tempelhof.  

 

10 april: Jammer genoeg is het vandaag geen activiteit want de leiding gaat 

heel de dag vergaderen voor het kamp. Niet getreurd, volgende week zijn we er 

weer! 

 

17 april: Vandaag gaan we een klassieke activiteit doen. Iets wat elk jaar zeker 

aan bod komt, als het niet aan het lokaal is dan is het op kamp. Elk jaar wordt 

dit aangeleerd, na 2,5 uur knopen voordoen kunnen de meeste dit als de beste. 

Raar maar waar maar na 3 dagen is iedereen dit weer vergeten. Weten jullie al 

over welke activiteit ik het heb? We gaan vandaag sjorren!!!! Willen jullie 

bewijzen dat je het nog wel kan en mij ongelijk bewijzen kom dan zeker naar 

het lokaal van 2 tot half 5 en dan gaan we een mooi kunstwerkje sjorren. 

24 april: Deze week zou ik best de wandelschoenen aantrekken want we gaan 

op dropping. Waar gaan we terecht komen? Hoeveel kilometer gaan we 

verkeerd wandelen? Als je een antwoord wilt op deze vragen kom dan zeker 

om 2 uur naar het tempelhof en dan hopelijk kunnen jullie om half 5 terug huis.  

Dit was het weer voor deze maand. Groetjes van jullie leiding 

 

 

 

 

    Ruben               Birthe                   Katrijn                                 Jordy          Simon          Cheyenne 



Spelletjes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Knimmers 

3 april 

Omdat wij dachten dat op 1 plek blijven maar saai is gaan we vandaag op meerdere plekken 

activiteit hebben want we spelen het mega funkie stapelgek parkenspel dus iedereen 

welkom! 

Om 14:00 op het bouwdewijnplein en vergeet uw fiets zeker niet. Om 16:30 is de activiteit 

gedaan. 

 

 

10 april 

Helaas pindakaas vandaag geen activiteit want de leiding is er eventjes tussenuit. 

Maar geen paniek want volgende week staan we er weer om jullie een fantastische zaterdag 

te bezorgen.   

 

 

17 april 

Leeg jullie blazen almaar want vandaag spelen we de enige echte pisquiz 

Neem je eigen beker mee en dan spreken wij af om 14:00 

Op het oude vertrouwde bouwdewijnplein. Om 16:30 zit het er weer op. 

 

 

24 april 

Vandaag wordt het een mega giga fantastische filmavond aan het lokaal om19:30 

En om 22:00 mogen jullie al weer huiswaarts keren.  

Vergeet ook zeker niet elke activiteit een drinkbus mee te nemen. 

(liefst gevuld!!!!!) 

 

 

 



DE KNIMMERS ZIJN TIJDENS HET PUTTENSCHUPPEN HUN BOX MET BOENKMUZIEK 

VERLOREN... KAN JIJ ZE TERUG HELPEN ZOEKEN? 

 



VERBIND DE PUNTJES OM ER ACHTER TE KOMEN WELKE TEKENING HIER STAAT:  

 

 

WIE DEZE SUDOKU JUIST KAN OPLOSSEN KRIJGT EEN PRIJS 

 

 



Maandplanning SJO april 

3 april  

10 april  

Ho nee, het kaartje is kwijtgeraakt bij de post en is niet tot bij jullie 

geraakt… Deze week is het dus geen activiteit       

Maar niet getreurd sjo’ers, ik weet zeker dat volgende week ons 

kaartje wel zal aankomen!  

 

 

 

 

 

Sjo’ers Sjo’ers 
5 april 

 

14 
3 april  

Pleintje van de bloemenwijk 

Lise xoxo 

16:30 



13 - 16 april 

 



17 april 

 

24 april 

Dik 

 

 

 

 

 

 

 

Dikke kussen, Seppe, Gijs en Lise  

Liefste Sjo’ers  

Mijn voeten doen zo zot veel zeer van 

die 4 dagen wandelen. Ik heb echt 

minstens 10 bleinen. En mijne rug heeft 

afgezien van die rugzak te dragen, da’s 

ni normaal!  

Tijd voor een heuse bleinen en chill 

namiddag! Kom om 14u naar het lokaal 

om helemaal zen terug naar huis te 

gaan om 16:30. Vandaag is het motto: 

‘Zo weinig mogelijk stappen zetten!’ 

Hopelijk zijn jullie elkaar nog niet beu 

gezien na 4 volle dagen met elkaar te 

wandelen. 

Dikke kussen  

Gijs  

XXX 

Sjo’ers  

KSA beerse  

2340 Beerse  
 

Heyyy Sjo’ers  

Ook vandaag doen we weer een 

klassieker, we spelen binnen de 

minuut! Wil jij naar mijn binnen 

de minuut feestje komen? Kom 

dan om 14u naar het pleintje bij 

de schutsboom (pleintje met 

tunnel in het zand). Om 16u30 zit 

de activiteit er op! 

Groeten van Seppe  



Voor al diegene onder jullie die niet zo goed weten wat te doen in deze 

tijden, hebben we weer enkele spelletjes voorzien. Los ze op, neem ze mee 

naar de activiteit en wie weet win je wel een dikke kus van Lise. 

We beginnen met enkele rebussen om jullie kennis wat te testen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zorg dat jullie de rebussen zeker oplossen, want het kan wel eens leuk worden 

als je weet wat er staat. 

  



Omdat de leiding weet dat jullie zo veel van woordzoekers houden, hebben we 

hier enkele dingen gezet die totaal geen woordzoekers zijn. We hopen dat jullie 

deze dan toch gaan oplossen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regels 

In elke lege cel moet een 

nul of een één ingevuld 

worden. Er mogen niet 

meer dan twee dezelfde 

cijfers direct naast of 

direct onder elkaar staan. 

Elke rij en elke kolom is 

uniek en bevat evenveel 

nullen als enen. 

Regels 

We moeten een 9x9 

rooster invullen met 

cijfers, zodat elke kolom, 

elke rij en elke 3x3 sectie 

de getallen tussen 1 tot 9 

bevat. 

Sommige cellen zijn al 

ingevuld bij de aanvang. 

Onze taak is om 

ontbrekende cijfers in te 

vullen met behulp van 

logisch redeneren. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Zo, met deze spelletjes kunnen jullie je weer even 

bezighouden. 

Groetjes van jullie leiding 

Lise, Seppe en Gijs 

 

 

 

 

 

 

Regels 

Het principe is eenvoudig. 

Een tectonic heeft een 

diagram dat is opgedeeld 

in blokken van een tot en 

met vijf vakjes. In die 

vakjes moeten cijfers 

worden geplaatst. 

Wanneer het blok bestaat 

uit één vakje, komt er het 

cijfer 1 in te staan. Een 

blok van twee vakjes krijgt 

de cijfers 1 en 2; in een 

blok van drie vakjes 

moeten de cijfers 1, 2 en 3 

komen, enzovoort. De 

bedoeling is het diagram 

zo in te vullen, dat vakjes 

met dezelfde cijfers elkaar 

niet raken, 

zelfs niet schuin. 



Wist je dat… 
Katrijn van de piekrie geweldig goed kan dansen? 

Johah de snelste van de piekrie is? 

Lowie van de piekrie zijn favoriete superheld Marie is van 

‘Samson en Marie’? 

Leiding Toon en Nette eindelijk een soort van tactiek 

hebben voor fat Bertha maar deze nog duidelijk moet 

worden Uitgetest om te optimaliseren? 

De leeuwkes al 3 weken dezelfde leden hebben op de 

activiteit? 

De leeuwkes graag poolen? 

Milo van de joro’s goed kan dansen? 

Sofia van de joro’s sterker is dan alle jongens? 

Leider Ruben niet in een boom kan klimmen? 

De jongens van de knim een complimentje hebben gekregen 

over hun put? 

De knim verwonderd was over hagel in de vorm van 

diamantjes? 

De Sjo tijdens de dropping, ondanks de regen, hagel, 

bliksem en donder toch 25 km hebben gewandeld? 

De Sjo hun favoriete snack bouletten met mosterd zijn? 

Laura van de sjo een beetje de boulettenkoningin is? 

 



 

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 

 

 

 

mailto:hoofleidingksabeerse@gmail.com


Hier zie je nog een paar knimmers in 

het zand, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En zo zijn we weer aan de laatste 

pagina van dit kazakske aanbeland! 


