Beste leden, ouders en sympathisanten

We zijn in juni aanbeland, de laatste maand van het werkjaar. En wat voor een werkjaar! 10
maanden lang hebben we geprobeerd om ondanks het corona virus jullie, de KSA’ers, een
leuke namiddag te bezorgen. We hopen dat dit gelukt is en we zijn heel trots op hoe jullie je
gedragen hebben tijdens de activiteiten, ondanks de beperkingen en verplichtingen die er
waren.
Maar met het einde van het werkjaar in zicht weten we dat piekrie kamp en groot kamp
steeds dichterbij komen. Iets waar wij zeer hard naar uitkijken! Inschrijven voor dit kamp kan
via onze site.
Zoals altijd kan u in dit kazakske de maandplanningen, leuke spelletjes en verhaaltjes vinden.
Kijk goed naar de uren van je activiteit, deze kunnen een beetje afwijken doordat de leiding
examens heeft.

Veel leesplezier
De leiding

Maandplanning piekrie
juni
Juni is de maand van de examens
en omdat de leiding hard moet
studeren zullen er vooral
avondactiviteiten zijn.
Vrijdag 4 juni:
Kan jij iemand de oren van zijn kop
eten en ben je benieuwd wat we
gaan eten!? Kom dan zeker en vast
naar het lokaal om 18u en om 21u
mogen jullie met ronde buikjes terug huiswaarts keren.
(vergeet zeker geen 3 euro mee te nemen voor het eten)
Zaterdag 12 juni:
Het einde van het schooljaar is in zicht, dat betekent WARM
WEER!!!! Daarom gaan we een sauna maken en
waterspelletjes spelen. Breng zeker zwemgrief mee!
We verwachten jullie allemaal aan het lokaal om 19u en om
21u mogen jullie letterlijk afdruipen naar huis.
Zaterdag 19 juni:
Aaaaaiiiirrrrr!!! Hebben jullie altijd al
een piraat willen zijn? Kom dan om
18u naar het lokaal voor ons enige
echte piratenspel!! En om 20u mogen
jullie als echte Piet piraten naar huis
gaan.
Zaterdag 26 juni:
Ken jij de leiding goed? De leiding is
benieuwd wat jullie van de leiding
onthouden hebben doorheen het jaar.
Kom om 14u naar park het tempelhof
om mee te doen met ons super, mega,
cool, vet ken-je-leidingsspel.
Om 16u30 mogen jullie naar huis gaan.

Dit was het weer voor juni, veel liefs van jullie leiding:
Kobe, Toke, Merel, Keanu, Noa en Timon

Spelletjes
Helpen jullie mee om Katrijn haar propere bril terug te vinden?

Spelletjes
Het is juni, en dat betekent jammer genoeg dat ons geweldige KSA-jaar er weer op zit en dat
we aan de laatste activiteiten beginnen voor we op groot kamp vertrekken
Laat ons
daarom nog eens wat herinneringen ophalen met wat foto’s van doorheen het jaar! Kan je je
nog herinneren wanneer deze allemaal zijn getrokken?
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Horizontaal

1.
2.
3.
4.

2. de oudste leiding in de leeuwkes is...
3. Het favoriete spel van de leeuwkes is dikke...
4. De jongens van de leiding zijn Toon, Pieter en...
5. Van 18-28 juli gaan we eindelijk op...

Verticaal

1. 1. als je nu een 2ejaars leeuwke bent, ben je volgend jaar een...
2. 2. De meisjes van de leiding zijn Robine, Nette en...

De leiding gaat jullie missen volgend jaar!
Toon, Charissa, Senne, Robine, Nette & Pieter

5 juni: Vandaag gaan we ons echte piraten voelen want we doen zeeslag by night. Als je wilt
weten wie de beste Jack Sparrow of Piet piraat is kom dan zeker om 19 uur naar het lokaal
en dan mogen jullie om 21 uur naar huis.

vs

12 juni: Ik zal is een beetje van mijn wijsheid met jullie delen.
“Als je zelf niet naar het strand kunt, zorg dan dat het strand naar u komt.”
-Simon Van Bogaert
Daarom doen we een beachparty in het lokaal. Dit zomerse feestje gaat door van 19 uur ‘s
avonds tot 21 uur ’s avonds aan het lokaal.

19 juni: Vandaag doen we een populair spel. Er gaan mensen moeten liegen, bedriegen en
zelfs moeten lopen voor hun leven. Ik heb het natuurlijk over het spel “Among Us”. Als je
wilt weten of je iedereen voor de gek kan houden of dat je als een echte sherlock holmes
binnen de eerste minuten de verrader kan vinden kom dan zeker om 19 uur naar het lokaal.
Om 21 uur mogen jullie terug naar huis.

26 juni: Snik snik snik… De laatste activiteit van het jaar is weeral aangebroken. Het is wel
een speciale activiteit want het is roefel. Kijk dus zeker in de extra brief voor meer
informatie.

Nog vele groetjes van jullie leiding.

Ruben en Jordy

Birthe

Simon

Katrijn

Cheyenne

Maandplanning knimmers juni
Los de vragen op om er zo achter te komen wat we deze maand gaan
doen! Let goed op de uren en locatie van de activiteiten
Zaterdag 5 juni: 14u-16u30, speelplein Boudewijnstraat
Wie is de oudste knim leiding?
A. Bo → Avatar luchtspel
B. Alec → Het grote hamsterspel
C. Sietse → Laddercompetitie
D. Stien → Appel en ei tocht

Zaterdag 12 juni: 19u-21u, lokaal
Wanneer vindt ons kamp plaats?
A. 6 tot 9 juli → Griezeltocht
B. 1 tot 10 augustus → Weerwolvenmarathon
C. 18 tot 28 juli → Casino
D. 12 tot 24 juni → Knimmers goes loco spel

Zaterdag 19 juni: 19-21u, speelplein Boudewijnstraat
Welke leiding was er jarig op 8 mei?
A. Klaas → Gabberspel
B. Sibe → Knutselen
C. Alec → Leiding vs leden
D. Sietse → Spelletjesavond

Zaterdag 26 juni:14u-16u30, kleiputten
Vandaag spreken we af aan de kleiputten voor nog eens goed vuil te
worden! Doe dus NIET je uniform aan, maar slechte kleren. Neem ook een
extra mondmasker mee. Na de activiteit kan je nog het blotevoetenpad
van de Roefel doen. Zorg dan dat je zeker met de fiets bent zodat je samen
met de leiding naar het lokaal kan fietsen om 16u30.

Hier nog enkele spelletjes:

5 juni : Casino
Deze avond is het nog eens tijd om een
gokje te wagen. Ben jij de kampioen aan de
roulette? Of zet je je beste poker face op in
een spelletje poker? Of speel je je inzicht uit
tijdens een spelletje 21-en? 1 ding is zeker,
na deze avond weten we wie de beste
gokker is van de sjo! Kom om 19u naar het
lokaal. Om 21u mag je weer huiswaarts
keren.

12 juni: Gigantische bojkschojf
Het is juni en dat betekent (hopelijk) warm weer.
Daarom gaan we bojkschojven alsof ons leven er
vanaf hangt. We gaan niet alleen maar bojkschojven
maar ook nog heel wat andere dingen doen! Wil je
weten wat? Kom om 14u naar het lokaal. Om 16u30
zit de activiteit erop. Doe zeker ook slechte kleren
aan want je kan wel eens smerig naar huis gaan.

19 juni: Piekrie activiteit
Vandaag gaan we eens kijken wat voor activiteit jullie in elkaar hebben gestoken voor de
piekrie en hoe jullie het doen als leiding. De activiteit zal doorgaan van 18u tot 20u. Jullie
kunnen best al om 17u30 aan het lokaal zijn voor de laatste dingen voor te bereiden/klaar te
leggen. De leiding is benieuwd!
26 juni: BBQ
Vandaag is de laatste activiteit van het jaar
. Afsluiten doen
we met een overheerlijke BBQ! We spreken af om 17u aan het
lokaal. Om 19u30 zit de laatste activiteit van het werkjaar er
weeral op. We vragen voor deze BBQ om 5 euro mee te nemen.
Je kan ook altijd wat vroeger komen om het blote voeten pad
van de roefel uit te proberen.
Zo dit was het weer voor de laatste maand van het jaar. Tot op
kamp!
Groetjes van Lise, Gijs & Seppe

THROWBACKTHURSDAY
Het is 13 april, half 7 (veel te vroeg dus, zeker voor Lise), alle sjo’ers zijn ondertussen
aangekomen bij het station van Turnhout. Vanuit hier vertrekken we op het avontuur van
ons leven, de Joepie. Onze trein vertrekt pas om iets na 7 dus spelen we nog even een
spelletje. Ik hoor u vragen, ‘welk spel spelen die sjo’ers nu voor 7 uur op het perron in het
station van Turnhout?’ Daar is maar 1 goed antwoord voor: CITROEN CITROEN!
Joppe was duidelijk voorzien op een lange treinrit, hij had uno bij! Na een gezellige treinrit
met verschillende potjes uno, stapten we af in Herentals. Natuurlijk was het nog veel te
vroeg om te vertrekken (het was half 8 ofz, nog altijd veel te vroeg voor Lise dus) dus
speelde we nog een paar spelletjes op de lege parking. We waren nog geen uur weg of Hinte
haar broek was al kapot doordat iemand (ik noem geen namen)
(*kuch*

Backx*kuch*) haar tackelde. Nadat Bend elk spel dat we speelde, had

gewonnen en Joppe energie had voor 10000 mensen door zijn energierepen konden we dan
eindelijk vertrekken. De eerste tochttechniek opgelost en weg waren we! Bij de eerste post
zat Joppe al een beetje in de put:

Na een leuk ronde kat en muis met veel mooie ‘

wietwiews’ en ‘HABAHABAS’

vertrokken we terug. Niet veel later, werd Seppe gebeld, wat die natuurlijk ni gehoord had
want Daan zijn muziek stond veel te luid. *’gpf cummin on ur face’ speelt af* Dus Seppe belt
da nummer terug zodra die ziet da die gebeld was. Was da toch wel ni den RTV zeker, die
wilde een reportage komen maken over ons.
Omdat wij zo snel wandelde (of omda wij absoluut ni konden tellen), waren we een uur te
vroeg bij de middagpost dus speelde we weerwolven, petanque (waar Hinte won terwijl ze
ni eens mee deed) en probeerde Joppe en Backx onzichtbaar te worden in het grasveld.
Eindelijk waren de koks daar! En blijer konden we ni zijn met het eten: HAMBURGERS!! Ni
veel later nadat we begonnen waren met eten, kwam diene mens van RTV ook aan, en we
kunnen der ni onderuit, da was de midget… Gelukkig heeft die vastgelegd hoe elegant
Paepen een hamburger kan eten, hoe slecht Lise kan praten (die heeft zich minstens 3 keer

versproken), hoe goed Daan iets kan uitleggen en hoe snel wij kunnen wandelen. Het was
alsof we op een filmset terecht waren gekomen. Het resultaat kan je hier bekijken:
https://rtv.be/artikels/joepie-dan-toch-een-tocht-voor-ksa-beersea97208?fbclid=IwAR08Tu3dOtsuK3NFsOJti_TtVAb2fBya2j5DN--GHBCF08Ms_a5N5YwNZIc
Nadat we de filmset achter ons hadden gelaten, moesten we nog een dikke 12km wandelen.
Dit deden we aan een nog nooit eerder gezien tempo om uiteindelijk rond 17u aan het
lokaal aan te komen. Zo zat de eerste dag er alweer op. Hier nog enkele sfeerbeelden die
Lise vastlegde (veel te enthousiast met haar fototoestel).

Op dag 2 begonnen we eerst met een knutselwerkje, de
ouders van Backx hadden namelijk super mooie, mini
KSA vlaggetjes (OMG graaf!!!) gemaakt voor ons!
Die moesten we dus eerst aan onze rugzakken hangen
voor we konden vertrekken.
Vol goede moed vertrokken we voor de langste dag van
de Joepie, er stond 36km(!) op de planning. En de dag
begon goed, want niemand minder dan Lise mocht haar
playlist opzetten deze ochtend. Nadat de boys helemaal
gek werden, zette Daan zijn muziek weer op. *’gpf
cummin on ur face’ speelt af*
Dag 2 verliep moeizaam, we hadden pijn en iedereen
was moe. Maar we hebben wel weer een opkikkertje
gehad, bij post 1 kreeg Lise telefoon, die zag da natuurlijk wel. En of RTV gisteren nog ni
genoeg was, belde MNM dus gewoon! En toen sloeg het noodlot toe: Bend viel flauw, paniek
in de tent, druivensuiker, water, voeten omhoog, Bend komt bij en wandelt gewoon verder
alsof er niks aan de hand was. Nog een paar kilometertjes, en zijn we er! We wandelden nog
langs een mooi meer waar we ook gewoon langs hadden kunnen gaan maja daar is niks aan
he. Na 36(!)km kwamen we aan in Meer, waar dag twee eindigde. Hier nog een paar leuke
sfeerbeeldjes van die dag.

Dag 3, en de route die we volgden was gewoon dezelfde als die van dag 2 want Lise en Gijs
vonden het niet nodig om elkaars routes op elkaar af te stemmen. In ieder geval, dag 3 zijn
we begonnen met nieuwe moed, grotere bleinen en genoeg energierepen voor de Joppe.
Aan een ongezien tempo startten we de dag. Lang duurde het niet voor we aan het zingen
waren: aan de oevers, 10 kleine kleurlingen en 10 kleine visjes zijn gepasseerd. Ook vroegen
ze overal waar we kwamen, vroegen ze vanwaar we zijn. EVERYWHERE WE GO O…
Het motto was vandaag: gaan en blijven gaan. Zolang we maar een kilometer vroeger
stopten om te eten want Daan en Bend konden efkes ni meer. Ma bon daar denken we ni
meer aan, want ze hebben het toch maar gedaan! Daan kon nog over een draad klimmen
voor 5 euro maar daar kunde ni eens ne shoarma mee kopen! In de namiddag nog efkes wa
frustraties uiten en ’gpf cummin on ur face’ luisteren en het beste deel van de dag moest
nog komen, de papa van Hinte (die kan via die horloge zien waar wij waren) kwam af met
creem!! Die had gewoon ijsjes mee voor ons, en we zijn al in Rijkevorsel. En zo was ook dag 3
na 32 km weer gedaan.
Dag 4, de laatste dag, nog 15 km op de planning. En we konden een uur uitslapen!! Helemaal
klaar voor stad X begonnen we aan de laatste loodjes. Maar we konden toch ni in een vieze,
bezwete outfit aankomen in stad X dus de leiding had iets voorzien. JOEPIE T-shirts!! Nu
iedereen weer fris en fruitig en niet meer stinkend was, konden we vertrekken. Tijdens de
middag nog ne lekkere creem gegeten en de laatste kilometers hebben we bijna gevlogen.
We kwamen aan in stad X, het lokaal, en konden nog genieten van een lekkere BBQ.
Wij zijn als leiding super trots op jullie om het uitwandelen van deze joepie!! We hadden
geen betere groep kunnen wensen! XXX

Wist je dat…
leider Timon zijn favoriete activiteit rustige spelen is?
De leeuwkes bij de groendienst zouden kunnen beginnen?
De joro’s graag met dingen gooien?
Daan Raeymaekers van de knim alles heeft gegeven tijdens
de pisquiz?
De jongens van de sjo het sterke geslacht zijn?
De piekries nog steeds goed kunnen jumpen?
Cas van de leeuwkes Nette-maand heel leuk vond?
Verf helpt tegen de koude en de joro’s het dus niet koud
hadden?
Dit al het laatste kazakske van het jaar is?
Lori van de Sjo de perfecte mol was tijdens de activiteit?
De piekries hele mooie tekeningen kunnen maken?
Jelle van de leeuwkes zelfs naar activiteiten durft te
komen met een gebroken hand?
Nils van de joro’s 16 fruittellas in een keer in zijn mond kan
steken?
Alec graag heeft dat er 'lang zal hij leven’ voor hem wordt
gezongen?
Joppe van de sjo letterlijk altijd wint?

Hier nog een leeuwke met een lach op zijn
gezicht,

Nu is het aftellen tot kamp, want dat is al in
zicht!

