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Beste leden, ouders en sympathisanten
We hebben alweer de maand mei bereikt. De warme dagen zijn steeds meer en meer op
komst, de dagen worden langer, maar vooral: We zijn er weer met een maand waarin 5
activiteiten zullen doorgaan voor alle groepen. Deze maand is het ook weer tijd om als
beweging ons dorp wat mooier te maken. Alle info over onze jaarlijkse traditie van het
afvalrapen vinden jullie terug in de brief achteraan het kazakske.
Ondanks dat onze ledenuitstap niet is kunnen doorgaan en er geen weekends hebben
kunnen plaatsvinden mogen we natuurlijk niet vergeten vooruit te kijken. Over 2 maanden
vinden onze jaarlijkse kampen plaats. We hopen snel op duidelijkheid over hoe we deze dit
jaar mogen organiseren, maar in afwachting daarvan kan je de (huidige) info alvast
terugvinden in de kampboekjes op onze site.
Bekijk snel alle info over de komende activiteiten in het kazakske, of neem rustig de tijd om
alle spelletjes te maken, het infoblad te bestuderen en je kennis te verrijken met de wist je
datjes pagina.

Maandplanning PieKrie
Mei 2021

Zaterdag 1 Mei
Zaterdag 8 Mei
Zaterdag 15 Mei
21-22 Mei
Zaterdag 29 Mei
Koppel de juiste boom uit de winter met die van de lente om de activiteit te weten te komen.

We willen allemaal natuurlijk dat ons mooie dorp Beerse
proper blijft. Daarom gaan we vandaag met zen allen afval
rapen. Jullie worden verwacht om 14:00 aan het lokaal. Om
dan daarna om 16:30 weer in een proper Beerse naar huis te
gaan. Kijk voor meer uitleg zeker in de brief achteraan.

Jullie mogen vandaag om 14:00 naar het lokaal komen voor
een verassing activiteit. Zijn jullie net zo benieuwd als wij? Na
deze activiteit mogen jullie om 16:30 naar huis gaan.

Vandaag is het een speciale dag, velen onder jullie zullen dit
niet weten maar leidster Toke is jarig!! Om dit te vieren
verwachten wij jullie aan het lokaal om 14:00, voor Toke’s
Birthday Bash. Deze activiteit is ook op het normale uur
gedaan en dus mogen jullie weer huiswaarts keren om 16:30.
Vind jij al die actieve spelletjes maar niets, dan is vandaag de
activiteit voor jou. We gaan deze activiteit namelijk rustige spelen
doen. Jullie mogen hiervoor allemaal naar het lokaal komen om
14:00. Hierna kunnen jullie allemaal uitgerust terug naar huis gaan
om 16:30.

(wachten
op maatregelen)
Spijtig genoeg
kan ons weekend dit jaar niet door gaan
vanwege covid-19… Maar om jullie al wat voor te bereiden op
piekriekamp spelen we vandaag: het circusspel! Kom dus
zeker om 14u naar het lokaal en vertrek om 16u30 weer naar
huis als clown, dierentemmer, acrobaat…

Toke is deze maand jarig. Kleur deze tekening in en bezorg
haar een extra leuke verjaardag!!

………………………………………………………………………………………….

Maandplanning Leeuwkes
Beste Leeuwkes, jullie hebben een leider die bruin haar heeft, heel groot is, goed kan voetballen,
en al 3 jaar leiding geeft… Deze maand draait rond hem, het is namelijk geen gewone maand…
Maar het is Senne-maand!!! Wij hebben 5 superleuke activiteiten voor jullie voorzien zodat jullie
je op zaterdagnamiddag zeker niet gaan vervelen! TIP: op 1 mei is leider Senne jarig, dus neem
zeker een mooie tekening mee naar de activiteit zodat jullie zijn dag nog beter maken!
Verbind de nummertjes (en letters) en kom zo te weten welke activiteiten we voor jullie hebben
voorzien in deze maand. Voor degene die graag kleuren, kan je de prentjes inkleuren ☺.
1 mei:
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Vandaag gaan we … !!! Hebben jullie ook zin om
jullie sjorskills aan ons te laten zien en willen jullie
iets mega cool maken? Kom dan zeker naar het
lokaal om 14u, en om 16u30 mogen jullie terug
huiswaarts keren.
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Vandaag gaan we het enige echte … spelen!
Leider Senne is helemaal dol om plantjes,
boompjes, bloempjes te verzorgen, jij ook?
Wel, dan zien we jou graag verschijnen om 14u
aan het lokaal. Om 16u30 is deze activiteit
spijtig genoeg afgelopen en mogen jullie terug
naar huis gaan met groene vingers!
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22 mei:
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Leider Senne houdt ervan als alles
opgeruimd en proper is daarom gaan
we vandaag … in Beerse! Achteraan in
het Kazakske vinden jullie een brief
terug met meer info over deze leuke
dag.
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Maar niet getreurd, volgende maand hebben we weer topactiviteiten
voor jullie in petto!!
Groetjesss van de Leeuwkesleiding ☺

Spelletjes
Een nieuwe maand betekent ook nieuwe spelletjes!! Zoals jullie hierboven hebben gelezen is
het de enige echte Senne maand!!!! *jeeeeuuuj* Daarom kan je je nu even in Senne zijn
(grote) schoenen plaatsen en kom je erachter wat leiding Senne doet in zijn vrije tijd!

Senne geniet af en toe van het lezen van een krant.
Maar hij heeft een probleem: een andere opa heeft
zijn krant gestolen!! Help opa Senne de weg te
vinden naar ZIJN krant!!

Een leuk weetje over leiding Senne is dat hij stiekem familie is van Bob de Bouwer!! Teken
deze tekening in en geef hem op de activiteit aan leiding Senne!

Leiding Senne houdt héél veel van plantjes en plantjes moeten natuurlijk in een héél mooie
bloempot staan! Daarom dagen wij jullie uit om zelf een bloempot om te toveren in een
kunstwerk!!
Hier is een beetje inspiratie om jullie op weg te helpen!

Maandplanning joro’s
Jaja liefste joro’s, we zijn weeral aangekomen aan de voorlaatste
maandplanning van het jaar! Maar niet getreurd, ons KSA-jaar loopt nog niet
meteen op zijn einde. Zo hebben we in mei weer 5 top activiteiten klaar staan
voor jullie!
Om de maandplanning te achterhalen, moeten jullie weer een tactiek
toepassen! Elke letter van de activiteit wordt voorgesteld door de volgende
letter in het alfabet. Zo wordt sjorren → tkpssfo. Geraak je er echt niet aan
uit? Geen probleem, dan ontdek je op de activiteit zelf wel wat we gaan doen!
Omdat het weer steeds beter wordt, mogen jullie altijd een drinkbus
meenemen naar de activiteit. Dit is niet verplicht en de leiding kan op de
meeste activiteiten zelf water voorzien. Maar bij activiteiten waarbij we ons
verplaatsen ( 22 mei) is dit wel aan aanrader.
We verzamelen ons nog steeds in het park Tempelhof en verdelen ons
indien nodig in bubbels aan de hand van de geldende maatregelen op de dag
van de activiteit. Alle activiteiten in mei gaan door van 14h tot 16h30.
Hier is het alfabet om het iets makkelijker te maken voor jullie:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Zaterdag 1 mei

Vandaag doen we een: MBEEFSDPNQFUJUJF en komen we te weten wie
er de beste joro van de dag is! Kom dus zeker je kans wagen als jij graag
deze titel wilt krijgen!
Zaterdag 8 mei

Welk EJFS schuilt er diep vanbinnen in jou? Komt het vandaag te weten
tijdens ons EJFSFOTQFM! Vergeet zeker niet verkleed te komen vandaag!
Zaterdag 15 mei

Op deze activiteit halen we onze sportiefste kant weer boven; wij doen
vandaag een DPMPS SVO! Vandaag hoeven jullie geen uniform aan te doen,

maar slechte kleren (een slecht wit T-shirt is ideaal, maar helemaal niet
verplicht!)
Zaterdag 22 mei

Door het slechte weer in maart, is deze activiteit niet fatsoenlijk kunnen
doorgaan. Daarom hebben we vandaag een 2.0 versie van: TDIBUUFO
UPDIU. Deze wordt nog beter dan de eerste, dus bereidt jullie speurneuzen al
maar goed voor!
Zaterdag 29 mei

Deze namiddag gaan we Beerse weer een beetje properder maken door
samen te gaan BGWBM SBQFO! Achterin het kazakske vinden jullie een
brief met extra informatie. Vergeet geen (werk)handschoenen en drinkbus!

VEEL GROETJES VAN DE ALLERBESTE LEIDING

Spelletjes joro’s
Kan jij de 10 verschillen vinden?

Zo maak je heel eenvoudig een papieren kikkertje!!

Wat zou er tevoorschijn komen?

Speel hier OXO tegen je mama, papa, zus, broer,
vriend, vriendin, …

Maandplanning Knimmers
Vandaag is het 1 mei: Dag van de Arbeid! Weten
jullie wat er zo speciaal is aan die dag? Nee, wij
ook niet zo direct. Maar vandaag gaan we ons
wel weer rot amuseren met een mega cool
Arbeid-spel. Kom zeker om 14u naar het
Bouwdewijnplein. Om 16u30 mogen jullie terug
de mama en papa in de armen vliegen.

Dit weekend gingen we normaal gezien op weekend. Dat
kan helaas niet doorgaan. Dus laten we toch maar nog
iets leuks doen: het Surprise Box-spel. Wat is dus nog een
verrassing voor jullie. 14u aan het Bouwdewijnplein,
16u30 weer vertrekken naar huis.

The town game: Een van de meeste bekende
spellen komt naar Beerse, smeer je benen al maar
in want het belooft een heuse uitdaging te worden
voor jullie allemaal! Laat maar eens zien wie Beerse
het beste kent. Zelfde uur, dezelfde plaats als
gewoonlijk.

Vandaag hopen we op goed weer, we gaan namelijk het
grote woestijnspel spelen. De woestijn heeft wat water
nodig. Komen jullie helpen de woestijn terug nat te
maken? Kom zeker in kledij die nat zou mogen worden.
We kunnen allemaal wel verfrissing gebruiken op een
warme dag. 14u op het Bouwdewijnplein en om 16u30
mogen jullie terug naar huis.

Wilde je altijd al eens een echte #mooimaker
zijn? Kom dan zeker samen met ons oefenen!
Meer info kan je vinden in de brief achteraan in
het Kazakske! Vergeet ook zeker je fiets niet, we
blijven namelijk niet op 1 locatie.

Na deze 5 MEGA-leuke activiteiten hebben we spijtig genoeg ook
minder goed nieuws. We zullen dit jaar niet op ons jaarlijkse
ledenweekend kunnen gaan. De huidige maatreglen laten het ons
niet toe. Maar wees niet getreurd, achter de schermen is de leiding al
volop bezig met ons kamp voor te bereiden!
Hopelijk gaan jullie allemaal mee op kamp!
Wij kijken al uit naar 2 toffe maanden waarin we ons gaan amuseren.
Groetjes van jullie leiding
Alec, Sietse, Stien, Klaas, Sibe en Bo

Welke Knimmer
kan deze puzzel
oplossen?
Degene die als
eerste de
volledige puzzel
juist kan
oplossen en kan
afgeven aan
leider Bo, krijgt
een verrassing.

Maanplanning Sjo’ers mei
Dag beste Sjo’ers, ook deze maand staat jullie leiding weer klaar met een heleboel toffe
activiteiten om jullie zaterdag wat in te kleuren. Lees het kazakske zeker goed door en zorg
ervoor dat je zo veel mogelijk aanwezig bent, want deze activiteiten wil je toch echt niet
missen hoor.
Zaterdag 1 mei: 14:00-16:30
We spelen vandaag een spel waar velen van jullie ongetwijfeld al zeer lang op aan
het wachten zijn. Het is namelijk tijd voor het enige, echte
pokémonspel. De leiding vraagt het jullie al lang, maar vandaag is
het echt belangrijk: neem zeker een pokémonkaart mee, want het
kan jullie deze keer echt wel een voorsprong geven bij het spel. We
spreken hiervoor af aan het park Den Echelpoel (dus bij het oude
gemeentehuis).
Zaterdag 8 mei: 14:00-16:30
“Wat Joppe daar deed, is echt wel mega verdacht!”, “Vind
je? Ik denk eerder dat Hinte het hier aan het saboteren
is.”, “Wat zeggen jullie nu, het is toch duidelijk dat Björn
alles hier probeert tegen te werken!”. Zoals jullie uit dit
gesprekje vast kunnen afleiden, spelen we vandaag de
Mol. Het is belangrijk dat je hiervoor je geniale brein, je
oplettendheid en natuurlijk een stralende lach (dat is altijd
nodig) meebrengt. Deze week spreken we af aan het
pleintje bij de Schutsboom.
Zaterdag 15 mei: 14:00-16:30
Vandaag gaan we eindelijk weten wie er nu het beste
is. We gaan ontdekken welke groep de sterkste, de
slimste, de mooiste, de snelste, de talentvolste en
de dapperste is. Het is namelijk tijd voor de battle
van de eeuw: de jongens tegen de meisjes.
Hebben jullie zin om het andere geslacht eens
helemaal in te maken en te laten zien hoe veel beter jullie wel niet zijn, kom dan zeker
vandaag naar het pleintje aan het einde van de Wielewaalstraat (waar ook de boulettenquiz
was)

Zaterdag 22 mei: 14:00-16:30
Het moment is dan toch eindelijk gekomen. Het
moment waarop we allemaal gewacht hebben, waar
we allemaal zo naar hebben uitgekeken. Het is het
moment waarop er eindelijk eens een grapje van
binnen de Sjo omgezet gaat worden in een echte
activiteit. We spelen deze week namelijk het grote wieis-het-peeters-edition-spel. Zijn jullie ook zo benieuwd
wat we nu net gaan doen dan, kom dan zeker een
kijkje nemen op de activiteit aan de heksenkuil, bij het voetbalveld.

Zaterdag 29 mei
Deze week is het een activiteit, die jullie allen vast kennen van vorige
jaren. Het is weer tijd om de pleintjes van Beerse, de straten
doorheen de wijken en de stoepranden voor alle huizen proper te
maken. We gaan vandaag weer afval rapen met alle leden en
leiding. Voor meer informatie hierover kan je de brief achteraan
dit kazakske lezen.

Groetjes van jullie leiding
Lise, Seppe en Gijs

Game corner

Moppentrommel:
Lotje zegt tegen haar moeder: ‘Ik vind het niet eerlijk.’ ‘Wat vind je niet
eerlijk dan?’ vraagt haar moeder. Lotje: ‘Jij bent met papa getrouwd, oma is
met opa getrouwd en ik moet met een vreemde trouwen!’
Een man drinkt in het café een cola als hij plotseling naar de wc moet.
Omdat hij bang is dat er iemand uit zijn glas drinkt, legt hij er een briefje bij:
'Ik heb erin gespuugd!' Als hij terugkomt, staat er iets bij geschreven: 'Ik
ook!'
Twee oenen staan allebei aan een kant van de weg. Vraagt de ene oen aan
de andere: 'Hoe kom ik aan de overkant?' Zegt de andere oen: 'Hoezo?
Daar sta je toch al?'

K-momentje
Beste ouders en leden
Het is alweer twee jaar geleden dat we met de KSA afval zijn gaan rapen. Door de schrapping
van de activiteiten vorig jaar, is het toen niet kunnen doorgaan. Maar dit jaar gaan we
Beerse weer een beetje properder maken!
Dit jaar gaan we afvalrapen op zaterdag 29 mei van 14u tot 16u30. Zoals de meeste
activiteiten van dit jaar, gaat ook het afvalrapen door in bubbels, ingericht aan de hand van
de geldende maatregelen op 29 mei 2021.
Omwille van de verschillende bubbels hebben we verschillende verzamelpunten:
- piekrie’tjes, leeuwkes en joro’s worden verwacht aan het lokaal om 14u;
- knimmers worden verwacht aan park Echelpoel om 14u;
- sjo’ers worden verwacht aan de kerk op Den Hout om 14u.
Om 16u30 kan u uw kind terug komen ophalen bij bovengenoemde verzamelpunten.
Wat breng je mee?
•
•
•
•
•
•

Werkhandschoenen of dergelijke
Aangepaste kledij aan het weer
Mondmasker voor wie dit verplicht is volgens de geldende maatregelen op 29 mei
2021
Knimmers en sjo’ers nemen de fiets mee
Je harde inzet!
Eventueel een drinkbus met water

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

Nils de snelste joro is?

de piekrie'tjes kei goed kunnen kaartlezen?

de Leeuwkes supergoed kunnen voetballen?
Laura van de joro's heel mooi kan zingen?

de jongens van de sjo heel graag voetballen maar de meisjes dit stiekem niet zo leuk vinden?

Wist je dat…

er rond elke Leeuwkesleiding een maand activiteiten wordt gemaakt?

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: 21-22 mei
Leeuw: 14-16 mei
Kamp
Piekriekamp: 2-5 juli
Groot kamp: 18-28 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

Deze piekrie kijkt heel
blij…

en zo is het kazakske
van mei alweer voorbij!

