Beste leden, ouders en sympathisanten

De maand maart, het begin van de lente is alweer in zicht en onze jeugdbeweging draait op volle toeren.
De leefweek van de sjo en het weekend van de knimmers waren al een groot succes, en deze maand zijn
er nog 3 ledenweekends gepland. Dit met de aanvulling van elke zaterdag een activiteit maakt dat de
leden zich komende maand weer niet hoeven te vervelen.
We merken jammer genoeg dat er nog een aantal leden hun inschrijving of uniform hebben betaald. Deze
personen worden normaalgezien persoonlijk op de hoogte gebracht. Al vragen wij vriendelijk om dit zelf
zeker na te kijken en indien nodig nog inorde te brengen.
Achteraan het kazakske vinden jullie een brief met alle info over ledenuitstap, denk eraan dat iedereen die
mee wilt ingeschreven moet zijn VOOR 3 april. De inschrijving is pas compleet als het
inschrijvingsformulier op de site is ingevuld en het gepaste bedrag is overgeschreven naar de KSArekening.
Verder hebben we ook groot nieuws te melden. Na een jaar zonder kunnen wij dit jaar opnieuw een
spaghettifestijn aankondigen. Dit gaat doorgaan op zondag 8 mei en is zeker een aanrader voor iedereen!
Lees de brief na achteraan het kazakske en hopelijk zien wij jullie allemaal verschijnen.
Verder vind je in dit kazakske ook weer de maandplanningen, leuke spelletjes, wist je datjes en het
infoblad met alle belangrijke data.

Veel leesplezier,

De leiding

Maandplanning PiEkRiE
Beste Piekrietjes, na maart is het nog maar 4 maanden aftellen tot
Piekriekamp, zijn jullie ook al zo enthousiast? Ook gaan we deze maand op
weekend wat dus wilt zeggen dat wij 2 dagen alleen maar superleuke
activiteiten gaan spelen & wij blijven zelfs op die plek overnachten! Natuurlijk
hebben wij voor de andere 3 zaterdagen die er nog zijn in maart ook
activiteiten voor jullie voorzien waarbij jullie jullie zeker niet gaan vervelen! Er
is alleen een klein probleempje… De namen van activiteiten zijn niet compleet
omdat door een sterke wind de letters zijn weggewaaid… Help jij leider Senne
mee om de verloren letters terug te vinden zodat jullie kunnen raden wat
jullie gaan doen?
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6 Maart : 14u-16u30 aan
het lokaal
Vandaag spelen we
SCH..T.N.O.HT, maar
door deze zoektocht zijn
jullie natuurlijk al getraind
hierop!
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12 Maart : zie het weekendboekje op de
site
Vandaag zijn we in Kasterlee voor ons
enige echte Piekrie W..KE.D We gaan

Kasterlee

hier top avonturen beleven, schrijf je
dus zeker in voor niets hiervan te
missen!
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19 Maart : 14u-16u30 aan het lokaal
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Oh nee, jullie zijn tijdens jullie zoektocht
leider Senne verloren, maar ook de andere
jongensleiding zal er dit weekend niet zijn
bij de activiteit… Gelukkig staan de SJO’ers
dan voor jullie klaar en hebben zij voor jullie
een activiteit gepland, namelijk
BU.G.M..ST.R E. C. ! Als jullie ook zo
benieuwd zijn, kom dan zeker vandaag!
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26 Maart : 14u-16u30 aan het lokaal
Ondertussen hebben jullie leider Senne
teruggevonden en helpt hij jullie opnieuw
met de zoektocht naar de weggevlogen

Groetjes Lise, Lori, Jorn,
Senne, Ruben & Nette xxx

letters. Goed gedaan Piekrietjes! Maar
vandaag gaan we de activiteit anders doen
dan normaal, de J.NG..S & ME..JE. AP.R.

Spelletjes PiEkRiE
Op de dagen dat het geen KSA-activiteit is, kunnen jullie jullie nog amuseren met deze leuke
spelletjes zodat jullie je nooit vervelen!

Recept chocoladetaart:
Ingrediëntenlijst
1. Voor de taart:
•

200gr pure chocolade (grof gehakt)

•

200gr boter

•

300gr fijne suiker

•

6 eieren

•

¼ theelepel zout

•

1 theelepel vanille-extract

•

100gr bloem

2. Voor de ganache:
•

150ml slagroom

•

150gr pure chocolade (grof gehakt)

•

30gr boter (op kamertemperatuur)

3. Extra’s:
•

Boter (om in te vetten)

•

Versiering voor taart

Bereiding
1. Verwarm de oven op 180°C.
2. Vet een ronde springvorm (van 24cm) in met boter + bekleed de bodem met bakpapier.
3. Doe de gehakte chocolade & boter in een hittebestendige kom en zet deze op een pan met een
laagje kokend water. Zorg ervoor dat de onderkant van de kom het water niet raakt.
4. Smelt de boter & chocolade au bain-marie en roer het regelmatig door.
5. Doe de eieren met de suiker, het zout en vanille-extract in een kom en klop deze kort door.
Roer hier vervolgens het chocolade-botermengsel door en meng tot slot de bloem erdoor.
6. Schep het beslag in de vorm en bak de chocoladetaart ongeveer 40 minuten in de oven. Tijdens
het afkoelen zakt de taart nog iets in (dat is normaal).
7. Breng voor de ganache de slagraam aan de kook. Giet de warme room op de chocolade (niet op
de chocoladetaart!) en laat deze smelten. Voeg de boter toe en roer alles goed door tot een glad
en glanzende ganache. Laat de ganache op kamertemperatuur afkoelen.
8. Bestrijk de taart met de chocoladeganache en versier deze taart.
Klaar & nu lekker smullen!

Zoek de 6 verschillen:

Woordzoeker:

•

Dikke Berta

•

Draken en trollen

•

Rode letter

•

Verstoppertje

•

Tik tak boem

•

Voetbal

•

Pang pang

•

Kat en muis

•

Kip kip haan

•

Ninja

•

Touwtrekken

•

Gat hoppen

•

Dode vis

•

Handje klap

•

Knutselen

•

Stoelendans

Tot volgende maand!

Maandplanning Leeuwkes
Heeeeyy stoere leeuwkes! De maand maart is weeral aangebroken joepie!!
Een maand vol lentegevoel, fluitende vogeltjes, maar natuurlijk ook niet te
vergeten: een bomvolle maand leuke activiteiten!!!
Vergeet jullie ook zeker niet in te schrijven voor de ledenuitstap in
april. De brief vind je achteraan in het kazakske.

Zaterdag 5 maart:
♫ Galaxy park
Galaxy park
Waar aliens de hoofdrol spelen
zijn ze fake of echt
Galaxy park
Galaxy Park
Je ziel je lijf je leven stelen
Jouw bedreigen en bevelen
Maar de vraag is wie is goed of slecht
Galaxy Park ♫
Kennen jullie het programma Galaxy Park nog leeuwkes?? Nee he? Of toch
niet velen van jullie… ☹ Daar moet snel verandering in komen en daar gaat
jullie leiding voor zorgen! Vandaag spelen we namelijk het enige echte
“Galaxy Park leren kennen – spel”. Willen jullie Galaxy Park vanbinnen
en vanbuiten leren kennen en/of wil je gewoon een meeeega toffe namiddag
beleven? Kom dan heel zeker met z’n allen van 14u tot 16u30 naar het
lokaal.
Zaterdag 12 maart:
Vandaag hebben we nog eens een echte klassieker op het programma
staan. We spelen namelijk dorpspel!! Kom allemaal om 14u naar het
lokaal en om 16u30 mogen jullie na een geweldige namiddag terug
huiswaarts keren.

Zaterdag 19 maart:
Welk tv-programma kijk jij het liefst? Of welke film? Ben
jij een Nachtwacht fan of eerder een #LikeMe fan? Of
misschien hou je wel van alles wat met TV te maken
heeft?? Dat komt allemaal heel goed van pas, want
vandaag spelen we het grote TV spel!! En er staat nog
iets speciaals op de planning voor vandaag… want de sjo
komt namelijk leiding aan jullie geven! Kom voor deze
geweldige activiteit van 14u tot 16u30 naar het lokaal.

Vrijdag 25 maart - zondag 27 maart:
Eindelijk is het zover, we vertrekken op ons langverwachte
Leeuwkesweekend!! Hopelijk hebben jullie er allemaal mega veel zin in!
Meer informatie hierover vind je in het weekendboekje.

Veel kusjes en knuffels van ons XXX
Merel, Katrijn, Hinte, Seppe, Klaas en Noa

Spelletjes
Kleur deze leuke lentekleurplaat in.

Verbind de cijfertjes.

Maandplanning Joro’s Maart
Hey liefste Joro’s,
Ook deze maand staat de leiding weer met een heleboel mega toffe
en creatieve activiteiten voor jullie klaar. Lees dus zeker deze
maandplanning goed door en kom te weten wat we deze maand
allemaal voor jullie in petto hebben. Je kan de activiteit te weten
komen, door de morsecode te ontcijferen.

Vrijdag 4 maart – zondag 6 maart: .-- . . -.- . -. -.. / --. --- . ...
/ .-.. --- -.-. --Hiervoor krijgen jullie nog een apart boekje, waar alle info
in terug te vinden zal zijn. Het belooft in ieder geval weer
een memorabele activiteit te zijn, waar de leiding alvast
zeer hard naar uitkijkt!

Zaterdag 12 maart 14u – 16u30: .- -. --. . .-.. .. --.- ..- . / --. --- . ... / .-.. --- -.-. --Vandaag is het de dag waarop een activiteit
voor de leden voorzien zal worden, die slechts
door 1 iemand gemaakt zal zijn. Het is aan
hem/haar om te bewijzen dat hij/zij echt een
fantastische leider/leidster is. Zijn jullie even
benieuwd als wij? Kom dan zeker naar deze
activiteit, want het belooft weer een leuke
speelnamiddag te worden.

Zaterdag 19 maart 14u – 16u30: --. .. .-. .-.. ... / --. --- . ... / .-.. --- -.-. --Heu? Wat vreemd? Alle jongensleiding kan
niet komen deze keer en dat wil zeggen dat
Stien en Angelique een fantastisch spel zullen
verzinnen, om zich samen met jullie op deze
girls-namiddag enorm hard te amuseren.
Kunnen jullie ook niet wachten tot het
eindelijk een keer zonder de jongensleiding is
of zijn jullie al heel jullie leven aan het hopen
op een activiteit waar leider Toon eindelijk
niet zal zijn? Breng dan ook deze week een
bezoekje aan het lokaal, want die dromen
zouden wel eens waarheid kunnen worden!

Zaterdag 26 maart 14u – 16u30: ... ..- .--. . .-. .... . .-.. -.. . -. / --. --- . ... / .-.. --- -.-.
--De dag waarop superkrachten ontdekt zullen worden, waarop mensen
zullen vliegen, waarop de sterkte van de mensheid overtroffen zal
worden. Je hoort het goed, het is vandaag de dag waarop een
ontmoeting met een van onze voorbeelden echte waarheid zou
kunnen worden. Kom zeker verkleed in het thema en laat je
verrassen door wie of wat jullie allemaal zullen zien deze activiteit.

Veel groetjes van jullie leiding!!!

Bij deze nog wat leuke spelletjes om de momenten waarop jullie niet op de
KSA kunnen zijn te compenseren.

Maandplanning Knimmers Maart
Hey hey hey beste knimmertjes, maart staat weeral voor de deur! Het jaar gaat weeral veel te snel voorbij… maar
goed nieuws! Dat betekent ook dat het na deze maand nog maar 4(!) maanden is tot het groot kamp! Let’s gooooo!
Maar eerst dus maart: voor elke activiteit hebben we een special guest voorzien die komt vertellen over wat we
gaan doen, lees dus snel door om meer te weten te komen over de activiteiten van deze maand!
Vrijdag 4 maart:
(lees in Italiaans accent) Mamma mia!! Iek ben Chef
Sibe, maar al mijn recepten misloekken steeds!!
Poepeti papeti iekke weet echt niet wat iek moet
doen!! Miskien koenen de leden van de Knim mij wel
‘elpen? Kom dus zeker mee met mij koken aan het
lokaal. We spreken af om 18u en om 21u mogen
jullie terug naar huis. Hopelijk met een kevulde
maag! Neem voor deze activiteit ook zeker 3 euro
mee!

Zaterdag 12 maart:

Yarrrrrr! Ahoy beste Knimmers, ik ben kapitein Robineson en ik
ben al jaren op zoek naar een befabelde schat die hier ergens in
Beerse zou liggen… En ik hoor jullie al denken: ah ja het is gewoon
schattentocht vandaag, maar dan hebben jullie het helemaal mis!
Gewoon schattentocht zou saai zijn! Daarom doen we
schattentocht, maar dan origineel. Misschien is er wel niet eens
een schatkaart? Misschien is het wel niet eens met piraten?
Wacht, wat doe ik hier dan…? Het is in ieder geval om 14u aan het
lokaal te doen met de fiets. Om 16u30 zit het erop, en gaan we
hopelijk met de schat (als er zelfs al een schat is…) naar huis!

Zaterdag 19 maart:
Geachte Knimmers, Ik ben Bart Craane.
Ik ben de trotse burgemeester van
Beerse. Nu heb ik gehoord van jullie
leiding dat jullie vandaag één of ander
spel in het dorp gaan spelen… Ze
hebben mij dan ook gevraagd om tegen
jullie te zeggen dat dit spel doorgaat van
14u tot 16u30 en dat jullie afspreken aan
het kerkplein van Beerse. Ik zou dus
zeggen: als ge een pak frut krijgt, komt
dan maar wat delen want ik ben de
burgemeester dus ik ben de baas.
Burgemeester out.
Zaterdag 26 maart:

Yessssss vandaag is het eindelijk zover!! De dag waarop ik al weken zit te wachten:
het enige echte wafelpuntenspel (Kengi in da mix)!! Als je wilt ontdekken wat dit
geweldige spel is, kom dan om 14u naar het lokaal! Om 16u30 zit het er jammer
genoeg weer op en moeten jullie naar huis…

(pro tip: neem een leuke tekening van een wafel mee voor Keanu voor een kans
op bonuspunten)

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

Kunnen jullie Noé terug naar een genezen sleutelbeen brengen?

Woordzoeker: kan jij alle woorden vinden?

Moesten jullie de kippenkruiden van Klaas op weekend te hard
missen, kan je ze vanaf nu zelf maken!
Benodigdheden:
•
•
•
•
•

1 theelepel zout
• halve theelepel zwarte peper
2 theelepels paprikapoeder
• 3/4 theelepel tijm
1 theelepel uienpoeder
• 1/4 theelepel chilipoeder
1/4 theelepel koriander
• halve theelepel basilicum
3/4 theelepel knoflookpoeder
Bereidingswijze:
Meng alle kruiden door elkaar en bewaar de kipkruiden in een afgesloten bakje.

Maandplanning sjo
Jowdijowjo sjo, De maandplanning van maart is alweer
klaar om te verspreiden. We wouden voor deze maand
iedereen een CD geven met gepersonaliseerde CD-hoes.
Maar aangezien we zeker genoeg Sjo kas willen
overhouden voor fluojassen/truien hebben we gewoon
enkele exemplaren in deze maandplanning gezet. Veel
leesplezier!

Tijd om terug te gaan in de geschiedenis:
Pokémonkaarten, knikkers, bakugans, loom bandjes
en zoveel meer. De lagere school kent vele hypes.
Maar wat is nu de ultieme hype? Tijd om dit eens te
gaan testen tijdens deze nooit-geziene activiteit.
Kom dat zeker zien op 5 maart van 14u00 tot 16u30.

Simone, 1 van de 3 gekende leiding. Is verdwenen.
Kunnen jullie helpen hem terug te zoeken op 12
maart van 14u00 tot 16u30. Hopelijk lukt dit binnen
de tijd want wie weet wat er anders gebeurt met
hem. (Kleine tip: neem zeker dit liedje mee naar de
activiteit.)

De piekrie, of de leeuwkes? Het maakt al niet uit
welke groep. Maar jullie moeten beide groepen
entertainen tijdens deze activiteit. Als Interimleiding kijkt iedereen mee om jullie aan het werk te
zien. Als voorbeeldige leiding moeten jullie 19 maart
uiteraard om 13u30 klaarstaan aan het lokaal. Tegen
17u00 mogen jullie ten laatste weer huiswaarts
kleren.

Jaja, wij kunnen de lente niet starten met iets anders
dan een bosspel. Jullie worden aan de heksenkuil
verwacht op 26 maart. Trek zeker jullie meest
originele lente outfit aan zodat we van deze activiteit
een knaller kunnen maken. We beginnen eraan om
14u00 en om 16u30 sluiten we alweer af.

Spelletjes
HaHa grapje, aangezien sjo’ers dit deel niet zo vaak lezen plaatsen we
gewoon enkele starter packs van sjo’ers.

wat voor sjo’er ben jij?
Ja

Vond je leefweek leuk?

Heb je per week meer dan 3 dagen school?
Ja

Nee
Nee
Je bent een doorsnee sjo’er.

Speel je clash Royale?

Je bent duidelijk geen sjo’er.
Ja
Zijn er in het leven mooiere dingen dan een tractor?

Ja

Kan je een dag overleven
zonder voetbal?

Je bent een echte Hendrik.

Ja

Ja
Je bent Daan Donkers.

Je bent een sociale sjo’er.

Nee

Kan jij kip bakken?
Nee

Nee

Nee

Kan je goed je eigen boterhammen smeren?
Ja

Nee
Je bent net Senne Backx.
Je bent net zoals Thijs.
Nee

Ja

Leeft je enkel nog na baseball?

Is je dagelijkse schermtijd minder dan 14 uur?
Nee

Ja
Je lijkt op Bend.
Nee
Je bent net zoals Noor.

Eet je graag vlees?

Ja

Je bent net zoals Isana.

Kan je tijdens het eten aan tafel blijven zitten?

Je bent net zoals Toke.

Nee

Ja

Je lijkt op Patje.

Nee
Kan je goed praten zonder hiervoor te studeren?
Ja
Je bent de kleine blonde
dochter van de glazenwasser.

Nee

Ben je blij om je familie terug te kunnen zien na leefweek?

Je bent net zoals Robbe.

Ja
Nee

Je bent net zoals Daan Allard.

Ja
Ben je impulsief voor je iets onderneemt?

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!!!

Uitnodiging Spaghettifestijn
8 mei 2022 – Zaal de Lambeer
Beste
Zijn uw kinderen lid van onze jeugdbeweging, ben je ooit zelf leiding geweest of draag je onze
vereniging op een andere manier graag een warm hart toe?
Dan nodigen wij u uit op ons spaghettifestijn. Het ideale moment om eens bij te praten met je
collega’s, ouders, oud-leiding en sympathisanten. De leidingsploeg van KSA Beerse zal instaan
voor de bereiding van deze heerlijke maaltijd. Verder zullen we ook zorgen voor een topbediening! Voor de kleinsten onder ons is er een speelhoekje voorzien. Na de maaltijd kunnen
zij die willen, nog van een drankje genieten in de bodega.
U bent welkom op zondag 8 mei 2022 tussen 11.30u en 19.00u in zaal “De Lambeer”
(Vredestraat 8-10, 2340 Beerse - Dorp). Als u op het inschrijfstrookje het gewenste uur
aanduidt, zorgen wij er voor dat er zeker een tafeltje wordt voorbehouden. Bij het onthaal
ontvangt u een enveloppe met daarin de bonnetjes voor de bestelde gerechten.
Wenst u zich in te schrijven?
Vul dan het bijhorende formulier zorgvuldig in en bezorg het in een enveloppe aan één van de
leiding. Stort het bedrag op onze KSA-rekening BE32 7330 4464 6302 liefst met vermelding
van: “Spaghettifestijn + NAAM familie + BAN “ Indien het niet past om de inschrijving op
zaterdagnamiddag af te geven, kan u de enveloppe door de week bezorgen aan leidster Sietse
Claessen, Driesplein 42, 2340 Beerse
of als u liever online inschrijft kan u dat via onze website www.ksabeerse.be bij ‘inschrijven
spaghettifestijn’ doen.
Omdat we met verse producten werken en alles tijdig moet worden besteld, zouden de
inschrijvingen ten laatste op zondag 24 april binnen moeten zijn. Gelieve deze datum te
respecteren zodat wij tijdig alles inorde kunnen maken voor uw komst.

Wij hopen alvast dat het een succes wordt!

De leiding van KSA Beerse

INSCHRIJVING SPAGHETTIFESTIJN KSA BEERSE
Naam:
Adres:
Gsm:
Zou graag aan tafel zitten met: ……………………………………………………
Zou graag aan tafel gaan tussen:
o 11:30 – 13:30 (SHIFT 1)
o 14:00 – 16:00 (SHIFT 2)
o 17:00 – 19:00 (SHIFT 3)
Bestelt volgende gerechten:

Hoofdgerecht Aantal
Volwassenen
bolognaise
vegetarisch
Kinderen (-12) bolognaise
vegetarisch
Dessert (1 per persoon)
Chocomousse
Dame Blanche
Rijstpap

Prijs
€15 /persoon
€12 /persoon
Te betalen bedrag:
Totaal aantal personen:

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:
Ledenuitstap: 23 april
Spaghettifestijn: 8 mei
• Weekends
Piekrie: 12-13 maart
Leeuw: 25-27 maart
Joro: 4-6 maart
Knim:
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

wist je dat…
de knimmers vorige maand een bangelijk weekend hebben gehad?
Charlotte en Robin van de leeuwkes ooit een koppel zijn geweest?

Senne Backx sterker is dan zijn fiets?

de joro's heel goed kunnen zoeken naar figuren die lijken op Toon?

Kamiel van de piekrie weet dat vuur brand?
liene van de joro’s zo vergeetachtig is dat ze de beker thuis was vergeten?
Mille van de leeuwkes altijd een bamiblok in de frituur kiest?
Arne Crols van de sjo over Daan Donkers droomt?
Johanna en Mille van de knimmers precies een getrouwd
koppel waren tijdens het tweelingenspel?

alle Piekrie's sterker zijn dan Paepen & Ruben in touwtrekken?

De Piekrie heel graag met takken spelen?
Er bij de joro’s een heleboel verliefde koppeltjes waren op een van de
laatste activiteiten?
Sien van de leeuwkes heel goed kan voetballen?
Noé haar sleutelbeen op knimweekend heeft
gebroken, maar de week erna gewoon op de
activiteit was en daardoor een kei graaf lid is?

het ’s nachts koud kan worden in het
lokaal, volgens enkele sjo’ers?
Seppe van de leiding heel slecht voetbalmatchen kan voorspellen?

Deze knimmer lijkt heel blij

EN het kazakske van maart is voorbij

