
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Beste ouders, leden en sympathisanten 

 

Nu 2022 volop aan de gang is maken we ook in februari tijd vrij om elke zaterdagnamiddag 

te voorzien van een geweldige activiteit. Kijk goed in het kazakske op welk uur en op welke 

plaats je moet zijn, zodat je zeker juist bent en er een geweldige zaterdag van kan maken! 

Ook is februari de maand van Valentijn. Wij verkopen met onze jeugdbeweging overheerlijke 

ontbijtmanden die jullie nog kunnen bestellen tot en met 1 februari. Snel zijn is dus de 

boodschap! Meer info hierover vind je achteraan in dit kazakske. 

Binnenkort is het ook weer tijd voor onze spetterende ledenuitstap! Na er een jaartje 

tussenuit te zijn met onze jaarlijkse ledenuitstap door corona, hopen we dit jaar er wel een 

geweldige dag van te maken. Ben je benieuwd wat we gaan doen? Lees dan zeker achteraan 

in dit kazakske de brief met alle info over deze fantastische dag. 

Zoals altijd vinden jullie in dit kazakske de maandplanningen, leuke spelletjes, wist je datjes 

en nog veel meer! 

 

Veel leesplezier 

De leiding 

 

 

 

 

 

 

 



Maandplanning PieKrie 

 
Hebben jullie er weer zin? 
Jullie leiding heeft weer kei leuke activiteiten gepland deze maand. 
Ontdek wat we allemaal gaan doen deze maand. 
Verbind het baby diertje met de moeder. 

 
 

 

 

 

  

 

 

De winterfee is al haar spullen 

kwijt. Helpen jullie mee om ze 

terug te zoeken? Jullie mogen om 

14 uur naar het lokaal komen en 

om half vijf mogen jullie terug naar 

huis. 

 

 

Veel winterpret!!!!!  

  

5 februari  

12 februari  

19 februari  

26 februari  

Het is tijd om je mooiste verkleed 

kleren aan te trekken! Vandaag 

spelen we het grote carnaval 

spel! We verwachten jullie 

verkleed om 14 uur aan het 

lokaal en om half 5 zijn we 

uitgefeest. 

Oh nee!!! Alle dieren zijn 

ontsnapt uit de dierentuin. De 

bewaker heeft de dieren zien 

rondlopen in het park. Help je 

mee om ze terug in hun kooi te 

stoppen? We verwachten jullie 

met jullie beste 

zoekvaardigheden om 14 uur in 

het park ECHELPOEL. Om half vijf 

mogen de speurders weer naar 

huis. 

Vandaag is het de dag van de 

liefde. Misschien ontmoet jij 

vandaag wel je ware liefde…. We 

zien jullie om 14 uur aan het 

lokaal voor ons romantisch 

Valentijns activiteit en om half 5 

mogen jullie met je vriendje of 

vriendinnetje naar huis 

vertrekken. 



Helpen jullie Ruben terug te brengen naar zijn geliefde 

vissen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hier nog een beestige kleurplaat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maandplanning 

Leeuwkes 
5 februari 

 

Vandaag doen we een … Benieuwd waar we belanden en of jullie 

de weg terug vinden? Kom dan zeker om 14 uur naar het lokaal, 

hopelijk hebben jullie de juiste route genomen en kunnen jullie 

om 16:30 weer huiswaarts keren na een superleuke en 

spannende activiteit! 

12 februari 

 

Oeoeoeoeoeo we spelen vandaag een … ! Februari is natuurlijk 

de maand van de liefde en dat kunnen we niet zomaar voorbij 

laten gaan. Je krijgt van 14 uur tot 16:30 de tijd om je 

romantische kant te laten zien aan het lokaal. Wie weet ga je wel 

naar huis met de liefde je leven. Een kans om niet te missen dus! 

 



19 februari 

 

Er is deze maand niet 1, niet 2 maar 3 leiding jarig!!! Dit moet 

natuurlijk gevierd worden. Kom daarom gezellig deze drie 

belangrijke Katrijn Klaas en Merel dagen vieren op de meest 

geweldige … van je leven! Van 14 uur tot 16:30 aan het lokaal is 

de boodschap voor dit niet te missen feestje! 

 

26 februari 

 

Kom je talenten tonen op deze mega toffe activiteit. We 

spelen namelijk … Zorg ervoor dat je aan het lokaal staat om 

14 uur zodat we 150 minuten plezier kunnen beleven! Om 

16:30 is deze activiteit helaas gedaan maar na al dat plezier 

zijn jullie waarschijnlijk wel voldaan. 

 

Dikke knuffels van ons XOXO 

 

Klaas, Katrijn Seppe, Noa, Hinte en Merel 



Binnen onbepaalde tijd krijgen we een nieuw lokaal. JOEPIE!!! 

Maar hoe moet dat lokaal er dan gaan uitzien? Laat je 

fantasie los op deze pagina en geef je mogelijk lokaal af aan 

de leiding. Wie weet doen we wel inspiratie op uit je 

prachtwerk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ben je niet zo goed in liefdesbrieven schrijven? Knip deze dan 

even uit en geef hem aan dat meisje of die jongen waar je 

stiekem smoorverliefd op bent. Succes gegarandeerd! 

 

Tip: verander nog snel de namen op deze brief anders weet je 

toekomstige lover natuurlijk niet wie zijn of haar 

aanbidder/aanbidster is. 

 

 

 

 

 



Interesseert liefde en een nieuw lokaal je niet echt, dan kan 

je nog altijd dit doolhoof oplossen om de 662 uren van 

februari zonder dat je op de KSA kan zijn door te komen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nog een paar leuke spelletjes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Help, Stien heeft alleen maar te korte broeken daarom heeft ze jullie hulp 

nodig om een langere broek te vinden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Hier nog een leuke tekening om in te kleuren. 

 

 

 

 

 

 



O-M-G ja dat doen we!! Oké ik kom zeker af!! 

Activiteitenfeed Knimmers Februari 

Hey hey beste Knimmers! Februari staat voor de deur en er zitten weer een hoop toffe 

activiteiten aan te komen! Kijk dus allemaal even op jullie GSM hieronder om je KSA-                                                                 

feed te checken! 

 

        62          4-6 februari 
                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

      2         12 februari 
                                       

 

 

 

 

 

 

 

  

OMG eindelijk is het zover!! We gaan op 

Knimweekend!! Can’t wait!! (hartjesogen-

emoji) 

Maud 

Inderdaad!!! Ik kijk er zo hard naar uit! Alle 

informatie hierover vinden jullie in het 

weekendboekje op de site! Like als je 

komt!!!  Sofia 

Wow grave foto Nora!!! Ik wou dat ik ook 

zo’n nice outfit had, dan konden we 

tweelingen zijn… 
Liene 

B. 

Thanks Liene! Ja da’s inderdaad jammer… maar ik 

weet iets! Vandaag is het op de KSA ook het 

tweelingenspel! Dus kom gewoon van 14u tot 16u30 

naar het lokaal en dan kunnen we ook tweeling 

spelen!! 

Nora 

Liene 

B. 



                            

     69         19 februari 
                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

      101         26 februari 
                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groetjes van Keanu, Robine, Sibe, Sietse, Timon, Birthe & Pieter! 

Throwback naar toen we voor ons plezier 

heel ons gezicht hebben volgehangen met 

wasknijpers. #KSA #Knimmers #throwback 

#myjeugdbewegingisbetterthanyours  Leon 

Bro waarom al die hashtags? 

Jesse 

Da’s echt, fix ipv al die hashtags te typen maar dat ge 

vandaag naar de KSA komt want we spelen De 

Pappenheimers! Das een kei nice quiz, dus zie maar dat 

ge om 14u aan het lokaal bent, om 16u30 mogen we 

terug naar huis. Blijkbaar komen er zelfs special guests… 
Flor 

Mijn mood wanneer ik besef dat het weeral 

de laatste activiteit van deze maand is. 

Mille 

Ohhhh das altijd zo sad :((((( Kan het niet 

altijd KSA zijn??? 

Nore 

Inderdaad dus we moeten februari zeker met een knal 

eindigen!!! En dat zal zeker lukken want vandaag is het 

The Carnaval Games! Hiervoor moeten we om 14u aan 

het lokaal zijn! Ik ben benieuwd wat we allemaal gaan 

doen… Jammer genoeg moeten we wel terug 

vertrekken om 16u30… 

Wout 



Spelletjes 
Help flor naar zijn snoep van het nieuwjaar zingen te leiden zodat hij weer erg actief kan zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Zoek de verschillen. 

 

 

 

 

 

 



Kleur volgende kleurplaat in en geef ze af aan Robine omdat ze zo graag van eenhoorns 

houdt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 februari: 

We beginnen de maand met goed en slecht nieuws. Het slechte nieuws is dat Senne er 

vandaag niet gaat bij zijn. Het goede nieuws is dat we vandaag daarom Simons en Tokes 

awesome games spelen. Ik en Toke hebben onze krachten gebundeld en dat wil je toch niet 

missen zeker. Kom daarom zeker van 2 tot half 5 naar het lokaal. 

Feeling cute might delete later* 

 

 



6-12 februari: 

HHEEEEEEUUUUUJJJJJJ!!!!! 

Deze week is het leefweek dus zijn we de hele week samen. Super gezellig.  

Wil je weten wat we allemaal gaan doen? Komen is de boodschap 

Wil je weten hoe hard Line snurkt? Komen is de boodschap 

Wil je weten of den Hendrik altijd stalen tippe aanheeft en daar zelfs mee naar het school 

gaat? Komen is de boodschap 

Wil je weten of de Joppe stiekem pompt voor het slapen om TFW niet teleur te stellen? 

Komen 

Wil je weten of Toke haar haar echt is of een pruik? Komen  

Het komt erop neer dat we de week veel teweten gaan komen en het super leuk gaat 

worden.  

 

Hier een foto van internet die je krijgt als je leefweek intypt. Waarom is de gemiddelde 

leeftijd van de leiding daar 62? Ik zou het ni weten.  

 

 

 

Het zien er wel goei ballekes in tomatesaus uit. Lekker 



19 februari: 

De boys gaan wat? 

De boys gaan Loco !!! 

Toke is er vandaag niet want die vindt op weekend gaan me 1 of andere kerel belangrijker 

als ons dus Senne en ik (Simon) gaan helemaal YOLO (is yolo zeggen nog altijd cool?)  

Kom daarom zeker van 2 tot half 5 naar het lokaal met de FIETS en kom genieten van 2.5 uur 

marginale boenk liekes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



26 februari: 

Wat gebeurd er allemaal in februari? 

 
Valentijnsdag 
Op 14 februari is het Valentijnsdag. Dit is een uit Amerika overgewaaid fenomeen. 
Op Valentijnsdag geven geliefden elkaar bloemen, cadeautjes en kaarten. 
Oorspronkelijk was dit een heidense feestdag. Op deze dag (Lupercalia) renden 
priesters halfnaakt door de straten met riemen van geitenhuiden, waarmee ze de 
vrouwen sloegen. Dit zou de vruchtbaarheid bevorderen. 
 
Chance dat deze traditie er door de tijd wa is uitgegaan 
 
Voorjaarsvakantie 

Voor kinderen boven de rivieren is er in februari, soms in maart een 
voorjaarsvakantie. Aangezien het voorjaar pas op 21 maart begint, is dit een weinig 
passende naam voor deze week studieverlof. 
 
Geen idee wat ze bedoelen met kinderen boven de rivieren. Welke rivieren? 
 
Schaatsmaand 

Februari is over het algemeen een echte schaatsmaand. Ondanks dat januari de 

koudste maand is, wordt de Elfstedentocht het vaakst in februari gereden. Het ijs 

heeft namelijk de tijd nodig om dikker te worden. Van de vijftien Elfstedentochten die 

er zijn geweest, zijn er acht in februari gereden, één in december en de overige zes 

in januari. 

Ik haat schaatsen echt super hard dus ik zal die 11 steden wel gewoon bezoeken me 

mijne fiets. 

Maar het belangrijkste is en blijft…. 

Carnaval 
Dit van oorsprong katholieke feest vindt meestal in februari en soms in maart plaats. 

Het feest wordt hoofdzakelijk in het zuiden van het land gevierd. Waarschijnlijk is de 

oorsprong van dit feest niet in de katholieke kerk te vinden, maar is dit een 

overblijfsel van een oud heidens vruchtbaarheidsritueel. De katholieke kerk heeft zich 

dit feest toegeëigend. 

 

Traditie zijn de carnavalsoptochten met praalwagens en de aanwezigheid van prins 

carnaval en zijn gevolg. Carnaval eindigt op aswoensdag. Sommige gelovigen 

eindigen de carnaval nog steeds in de kerk met het halen van een askruisje op het 

voorhoofd. Aswoensdag is het begin van de vastentijd, die veertig dagen duurt, tot 

aan het Paasfeest. In Nederland zijn er nog weinig mensen te vinden die zich 

daadwerkelijk aan de vastentijd houden. 

Dit artikel kwam duidelijk uit Nederland maar wij Belgen vieren carnaval natuurlijk 

ook. 



Kom daarom van 2 tot half 5 naar het lokaal om er achter te komen wie prins 

carnaval wordt. Of wordt het een prinses carnaval dit kan natuurlijk ook altijd. 

Komaan Cara, Isana, Noor en Line jullie kunnen het. Vergeet ook zeker ni verkleed 

te komen want het is carnaval.  

 

Hier nog een receptje van de jerre met side commentaar van professional Simon Van 

Bogaert voor muffins te maken. Ik eet da graag dus ge moogt dat altijd bakken en 

meenemen naar de ksa. 

 

 

Het begint met een klassieke bain-marie. Zet een pot met (warm) water op een matig 

vuur. Breng het water tot tegen het kookpunt en dompel vervolgens een tweede pot 

of pan in het warme water.  

Sidenote: vul u pot niet tot boven anders loopt het over als ge u tweede pot erin 

steekt 

• 200 g pure chocolade 

• 250 g boter 

Breek de chocolade in stukjes en snij de koude boter in blokjes. Laat de boter en de 

chocolade zacht smelten in het bain-marie. 

• 4 eieren 

Neem de mengschaal van de keukenmachine en breek daarin de eieren.  

Sidenote: hier kan ik niks verzinnen om u te helpen, als ge dees al ni kunt zou ik 

voorstellen om nu al te stoppen voordat u keuken in brand staat. 



Zet de keukenmachine op een matige snelheid en klop de eieren tot een luchtige en 

schuimige massa. 

Sidenote: als ge zo geen robot machien hebt is een gewone klopper ook wel goed 

ze. Daar krijgde zelfs nog arm spieren van. 

• 300 g suiker 

Weeg de juiste hoeveelheid suiker af. Voeg de suiker toe zodra de eitjes luchtig 

geklopt zijn. Laat alles nog even mengen tot je een bleek schuimig mengsel krijgt. 

• 60 g patisseriebloem 

• 80 g cacaopoeder 

• 1 theelepel bakpoeder 

Neem intussen een mengschaal en plaats er een zeef over. Zeef de afgewogen 

hoeveelheid bloem, samen met het cacaopoeder en het bakpoeder. 

Roer tussendoor even in de smeltende chocolade met boter. 

Schenk het mengsel van gesmolten chocolade met boter bij de opgeklopte eieren. 

Voeg ook de bloem met cacaopoeder en bakpoeder toe. Laat alles kort mengen in 

de keukenmachine. 

Verwarm de oven voor op 180°C. 

Sidenote: doe dit al int begin want binne 2 minuten kan u ovenschaal er al in. 

Neem een gewone ovenschaal en boter de bodem en de randen van de schaal even 

in. Bedek de bodem en de randen met een vel bakpapier. De boter zal ervoor zorgen 

dat het papier aan de schaal kleeft. 

Sidenote: da is echt verspilling van boter jeroen. Ge kunt beter seconden lijm 

gebruiken. 

Schenk het chocoladebeslag in de ovenschaal. Strijk het vlak. 

Sidenote: hoe waterpasser de brownie hoe beter 

• 20 g bresiliennenootjes 

Strooi er een laagje krokante brésiliennenootjes over. 

TIP Laat je fantasie werken. Je kan ook amandelnoten of hazelnoten aan het beslag 

toevoegen. 

Sidenote: ge hebt echt een saai leven als u fantasiën over amandelnoten of 

hazelnoten gaan 

Bak het beslag zo'n 20 minuten in een oven van 180°C. Na het bakken zal het gebak 

nog een beetje wak zijn. 

Laat het gebak goed afkoelen, zodat het opstijft. Het is de bedoeling dat de 

binnenkant van de brownies nog zacht en vochtig is. 



Snij de korstjes van het afgekoelde gebak en verdeel het vervolgens voorzichtig in 

vierkantjes van zo'n 5 x 5 cm. Gebruik hiervoor bv. een broodmes. 

Sidenote: 4,5 x 4,5 cm mag ook. Andere formaten is oke maar liever niet 

 

Serveer de brownies bij de koffie of met een lekker glas chocolademelk. 

 

Groetjes en kusjes van jullie leiding xxxx 

Senne Simon en toke (foto’s in volgorde) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ledenuitstap The Outsider 

 

Beste KSA’ers en ouders 

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

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

jaar dubbel en dik goedmaken! Het belooft een avontuurlijke en tevens onvergetelijke 

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

Outsider in Oudenaarde! Daarom gaat KSA Beerse 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 leuke dag! 

Praktische info: 

Wanneer? Zaterdag 23 april 2022 

Wat? Mega avontuurlijke dag in The Outsider 

Vertrek? Om 8u00 stipt vertrekken de bussen op het Kerkplein in Beerse. Aankomst? Hopelijk 

arriveren we omstreeks 19u00 op het Kerkplein in Beerse. 

Kostprijs? 35 euro per kind 

Verder zijn er nog een aantal dingen die jullie best 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 (koekje, fruit, …) 

- Aangepaste kledij (kijk goed naar het 

weerbericht, het zijn buitenactiviteiten) 

- Regenjas 

- Uniform (T-shirt/trui en sjaaltje) 

- Pet (vooral bij warm weer) 

- Reismedicatie (indien nodig) 

- Je goede humeur 

- … 

Moesten de maatregelen i.v.m. Covid-19 verstrengen, vragen wij aan u om met deze maatregelen 

rekening te houden (bijv. mondmaskers meenemen,…)! 

Tot slot vragen we uw kind(eren) in te schrijven voor 3 april. Zo weet de leiding tijdig wie er 

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

Groetjes van jullie leiding!!! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wist je dat… 

Jayson van de piekrie zot is van modder? 

De leeuwkes olaf van frozen helemaal in elkaar hebben 

gestoken? 

De joro’s heel goed kunnen zingen met drie koningen? 

de knimmers een mooie canon kunnen zingen van nieuwjaarke 

zoete? 

Ward van de sjo graag leiding krijgt van toke? 

Het favoriete weer van de piekrie de regen is? 

De leeuwkes meisjes en leeuwkes jongens even sterk, slim en 

snel zijn? 

De leiding van de joro’s erg onder de indruk waren van de 

joro’s hun tekeningen? 

Wist je dat de knimmers in totaal 40 kippennuggets  bij 

elkaar hebben gezongen? 

Snickers met BBQ saus echt super goor is? 

Leider Jorn en sjo’er thijs zo hard op elkaar lijken dat 

zelfs de piekrie het verschil niet zien? 

De leeuwkes graag briochen eten? 

Leidster angelique eigenlijk helemaal niet zo heet, maar 

wel angèl? 

Wist je dat die nuggets van de knim binnen de 2 minuten op 

waren toen ze eraan begonnen? 

Outdoor poolen niet ideaal is maar dat dat niet echt 

uitmaakt want de sjo kan er toch niet zo veel van? 

 

 



 

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 en zijn ze dus ook niet verzekerd.  
 

• Belangrijke data:  
Valentijsontbijten: 13 februari  

Ledenuitstap: 23 april  

• Weekends  
Piekrie: 12-13 maart 

Leeuw: 25-27 maart 

Joro: 4-6 maart  

Knim: 4-6 februari 

Sjo: 13-15 mei 

 

• Kampen  
Groot kamp: 18 – 28 juli  

PieKriekamp: 4 – 8 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 
 

 

 

mailto:hoofleidingksabeerse@gmail.com


Hier nog een piekrie, hij mist een tand, 

 

En zo zijn we op het einde van dit 

kazakske aanbeland! 


