Het kazakske

Mei 2022

Beste leden, ouders en sympathisanten

De maand mei, een maand die vol staat gepland met verschillende activiteiten. Zo staat er deze maand
het spaghetti festijn op het programma, maar ook nog het laatste ledenweekend (voor de sjo). Buiten dit
staan er uiteraard ook elk weekend verschillende activiteiten klaar om de maand door te komen.
Voor het kamp moet iedereen die mee wilt gaan ingeschreven zijn tegen 21 mei. Voor alle info van de
kampen vragen wij om de kampboekjes te raadplegen. Deze zijn terug te vinden op de site, of krijg je
zeker ook nog op papier wanneer de leiding zal langskomen.
In dit kazakske staan natuurlijk opnieuw alle maandplanningen, maar ook verschillende spelletjes,
moppen, wist je datjes en zoveel meer.

Veel leesplezier

De leiding

Maandplanning Piekrie
Het is alweer de volgende maand van ons KSA-jaar en dit betekent weer een
maand vol leuke, creatieve activiteiten! Na de maand mei begint het Piekriekamp
steeds dichter bij te komen en kunnen we echt beginnen aftellen naar 5 megaleuke
dagen vol KSA-plezier!
Zaterdag 7 mei:

Vandaag spelen we het enig echte …!! We gaan eens laten zien aan de andere
groepen van de KSA dat wij de handigste van allemaal zijn en niet bang zijn om te
werken! Kom zeker 14u naar het lokaal en vergeet je bouwmateriaal niet! De
Piekrietjes mogen om 16u30 terug huiswaarts keren na een actieve namiddag! PS:
jullie mogen verkleed komen als echte werkmannen/werkvrouwen!
Zaterdag 14 mei:

Jullie weten waarschijnlijk allemaal wel dat het al lente is, maar vandaag gaan we
dit seizoen extra in de bloemetjes zetten! Daarom spelen we vandaag het … Als
jullie benieuwd zijn naar wat jullie leiding heeft voorzien voor deze activiteit,
vergeet dan zeker niet te komen om 14u naar het lokaal zodat jullie
nieuwsgierigheid kan verdwijnen! Nadat wij een fleurige namiddag hebben gehad
op de KSA mogen jullie ouders jullie terug komen ophalen om 16u30.

Zaterdag 21 mei:

Vandaag gaan we nog eens op verplaatsing onze activiteit doen en gaan we Beerse
onveilig maken! Wij spreken af om 14u aan de kerk in het centrum van Beerse om
daar ons … te doen! Wij gaan superleuke dingen doen in het centrum van Beerse
dus kom zeker meedoen! Na een fijne namiddag te hebben gehad op de KSA
mogen jullie om 16u30 terug naar huis gaan!
Op deze dag kunnen jullie ten laatste jullie inschrijven voor het Piekriekamp dus
vergeet dit zeker niet te doen zodat jullie samen met de leiding er een geweldig
kamp van kunnen maken!
Zaterdag 28 mei:

Op deze dag gaan jullie laten zien hoe goed jullie opdrachtjes kunnen afwerken!
Wij spelen dus …!! Wij verwachten jullie om 14u aan het lokaal zodat wij de laatste
activiteit kunnen doen van mei en om 16u30 mogen jullie spijtig genoeg al terug
huiswaarts keren.

Hopelijk zien wij veel Piekrietjes terug volgende maand voor de allerlaatste KSAmaand nog top te maken!

Groetjes van jullie leiding
Senne, Lori, Jorn, Lise, Ruben, Nette

Spelletjes
* Doe deze quiz en kom erachter op welke Piekrieleiding jij het meeste lijkt?
1. Wat is jouw lievelingseten?
a. Pizza
b. Boterhammen
c. Frietjes van de moeke
d. Videe met frietjes
e. Loempia met rijst & currysaus
f. Spaghetti bolognaise
2. Wat doe jij het liefste in jouw vrije tijd?
a. Tennis
b. Sporten
c. Naar de KSA komen natuurlijk!
d. Kleren kopen
e. Netflix kijken
f. Dansen
3. Welke dier vind jij het graafste?
a. Wolf
b. Hond
c. Dolfijn
d. Pinguïn
e. Konijn
f. Kikker
4. Wat is het belangrijkste in jouw leven?
a. KSA
b. Vissen
c. Mijn knuffelbeer
d. Vrienden
e. Mijn mama
f. Familie
5. Wat wil jij graag later worden?
a. Psycholoog
b. Legerman
c. Leerkracht wiskunde & economie
d. Rechercheur
e. Fransman
f. Wetenschapper

Lijk jij het meeste op letter A?
Jij bent helemaal zo als leider Senne! Jij bent verzot op een lekker
stukje pizza en bent heel sportief want jij gaat het liefste tennissen in
jouw vrije tijd! Het dier dat jij de max vindt is een wolf, maar jezelf
vergelijk je eerder met een schattige beer! Wat niet kan ontbreken in
jouw leven is natuurlijk de enige echte KSA van Beerse! Als laatste wil
jij natuurlijk psycholoog worden om andere mensen te helpen omdat jij
dit belangrijk vindt!

Had jij het vaakste letter B?
Jij bent een echte Ruben Junior! Een boterham gaat er op elk moment
in omdat jij dat natuurlijk het allerbeste eten vindt! In jouw vrije tijd
kunnen anderen jou niet terugvinden al niksend in de zetel, maar ben jij
gaan sporten om sterk te worden! Jouw lievelingsdier is een hond en jij
wilt graag thuis ook veel honden hebben! Het belangrijkste in jouw leven
is vissen omdat jij hiervoor leeft, maar natuurlijk ook de KSA! Later
wordt jij legerman omdat jij veiligheid heel belangrijk vindt & jij wilt een
echte soldaat worden!

Was C jouw beste letter?
Dan lijk jij op onze vrouwelijke leidster, leidster Lise! Jij zegt
nooit ‘NEE’ tegen de frietjes van de moeke want zij maakt dit
als de beste! In jouw vrije tijd ben jij terug te vinden aan het
KSA-lokaal om weer een nieuwe activiteit te geven aan onze
Piekrietjes! Dolfijn is jouw lievelingsdier want dit dier vind jij
dol fijn! Wanneer jouw knuffelbeer kwijt is, ben jij helemaal
verdrietig want jouw knuffelbeer is je grootste liefde! Jij vindt
jezelf helemaal terug als leerkracht voor het vak wiskunde &
economie. Jij staat graag voor een klas om uit te leggen hoe
deze vakken in zijn werk gaan & om de leerlingen te helpen
wanneer zij iets niet begrijpen!

Was jouw score het meeste de letter D?
Jij hebt helemaal dezelfde interesses als leidster Nette! Jouw
tweede liefde is videe met frietjes omdat dit gerechtje altijd lekker
is & jij kan niet zonder want wat bestel je anders op een restaurant
dan dit gerechtje? Tegen een dagje shoppen zeg jij absoluut ‘JA’
omdat je altijd wel nieuwe kleren vindt in de winkels! Het graafste
dier vind jij zeker een pinguïn omdat deze dieren het grappigste
lopen van allemaal! Wat jij echt belangrijk vindt, zijn natuurlijk
vrienden omdat jij altijd kan afspreken met hen! Later wil jij
rechercheur worden om mysterieuze dingen op te lossen!

Heb jij het meeste de letter E gekozen?
Jij bent de nieuwe Jorn Janssens! Jij mag wakker gemaakt worden
voor loempia’s met rijst & currysaus omdat dit zo smullen is! Het
liefste doe jij in jouw vrije tijd niet veel, gewoon lekker rustig
Netflix kijken in de zetel is voor jou de ideale tijdsbesteding! Het
coolste dier is voor jou toch zeker een konijn omdat zij lange oren
hebben & een goed aanpassingsvermogen! Jij kan niet zonder jouw
mama dus dit is toch het belangrijkste in jouw leven! Omdat jij
goed Frans kan praten, wil jij later een echte Fransman worden!
‘Bonjour, je suis le nouveau Jorn !’

Was letter F jouw favoriet?
Jij hebt de meeste gelijkenissen met leidster Lori! Jouw lievelingseten
is zeker weten een lekkere spaghetti bolognaise omdat dit altijd
smaakt! Dansen doe jij het liefste in jouw vrije tijd zodat jij je
helemaal uit kan leven op muziek! Jij vindt een kikker het geniaalste
dier ooit omdat het heel de dag kwaakt! Familie staat absoluut op
jouw nummer 1 omdat jij een echt familiemens bent en niet zonder
hen kunt in jouw leven! Tenslotte wil jij later allemaal coole dingen
uitvinden zodat jij de nieuwe Einstein kan worden!
* Als laatste spelletje kunnen jullie deze memories afdrukken &
uitknippen om zo dit spelletje thuis te spelen met jouw mama, papa,
broer, zus, …

Maandplanning leeuwkes
De maand mei komt er aan
Oh neee het KSA jaar is bijna gedaan
maar het is nog te vroeg om te treuren
want wij hebben nog een maand vol leuke activiteiten om jullie op te fleuren
zijn jullie benieuwd naar wat we deze maand allemaal gaan beleven
volg dan ons ksa bijtje want zij zal jullie een rondleiding geven
Zaterdag 7 mei
Dansen kan je als de beste
Je haalt altijd tienen op je wiskunde testen
Je weet hoe je een taart moet bakken
Je bent gewoon de beste op alle vlakken
Zaterdag 14 mei
Vandaag is iedereen blij
want elke vogel legt een ei
daarom spelen wij vandaag het grote: “in
mei legt elke vogel een ei spel”!!!
Iedereen mag om 14:00 naar het lokaal
komen en om 16:30 blij naar huis gaan. Tot
dan!!

Dan is deze activiteit zeker iets voor jou! Want wij
gaan op zoek naar de homo universalis van de
leeuwkes!
Wij verwachten jullie met al jullie talenten om 14:00
aan het lokaal en zoals altijd is de activiteit om 16:30
afgelopen.
Vrijdag 20 mei
Vandaag doen we eens wat anders dan normaal
Het wordt fenomenaal

Zaterdag 28 mei
Houdt jullie klaar voor een beetje water en
vocht
Want vandaag doen we bekentocht!
Zoals altijd om 14:00 aan het lokaal en om
16:30 terug naar huis.

we spelen vandaag niet aan ons lokaal
maar wel bij raf & otje in de speelzaal
wij zullen om 18:00 aan de ingang van de binnenspeeltuin
op jullie wachten! Om 21:00 is de speelpret gedaan en
zullen wij terug op jullie ouders wachten aan de ingang!
Adres: Otterstraat 187, 2300 Turnhout
Wat heb je nodig: 2,5 euro + rugzakje met een flesje water

Hopelijk zien we jullie allemaal veel verschijnen!!!
Groetjes van het ksa bijtje en jullie liefste leiding!!!

Weet jij nog welke activiteiten we allemaal gedaan hebben op weekend?
Vind ze in deze woordzoeker!

De eerste letter en het aantal letters van elke activiteit krijg je al cadeau.
S……..
S…………
Q…
B…….
B…….

Maandplanning joro’s mei.
Zaterdag 7 mei: gibby goes loco!
Bij deze activiteit zal alec eens heel zot doen, jammer genoeg is hij dit al dus we doen er een schepje bovenop met
het grote GIBBY GOES LOCO spel. We verwachten jullie om 14:00 aan het lokaal voor deze geweldige activiteit, om
16:30 kunnen jullie ouders je komen ophalen. Tot dan!

Zaterdag 14 mei: DROPPING!!
Vandaag doen we iets dat leidster Stien niet kan en dat is de weg vinden naar het lokaal, we zullen ver moeten
wandelen voor deze activiteit dus doe zeker goede wandelschoenen aan en geen slippers. Voor deze supertoffe,
fantastische en mega leuke activiteit worden jullie om 14:00 verwacht en mogen jullie om 16:30 naar huis.

Zaterdag 21 mei: studio 100 games!!!
Wie is beter; samson en Gert of samson en Marieke? Ik denk dat de leiding voor team gert is maar dat zullen we
allemaal ontdekken met het geweldige studio 100 spel. Hier zullen leuke herinneringen naar boven komen voor de
leiding (want leider Gijs is al heeeel oud). Deze activiteit is van 14:00 tot 16:30. We zien jullie graag dan!

Zaterdag 28 mei: bekentocht!!!!
Wowowow wat is dit inneens?!?! Bekentocht wat is dat nu weer?
Awel, dit is dat de door beken gaan wandelen en we zien wel waar we geraken. Hopelijk kan iedereen zwemmen;) .
Voor deze activiteit is het HEEL BELANGRIJK dat je geen uniform aandoet maar zeeer slechte kleren!!!!

Dit was het dan alweer voor de maand mei. Lieve groetjes jullie leiding!

Nog een paar leuke spelletjes.

Help Toon groeien door deze puzzel op te lossen.

Maandplanning knimmers
07/05/2022
Dag beste kni kna knimmertjes van de KSA (heuj heuj) er is weeral een nieuwe maand aangebroken. Dat betekent
een nieuwe maand nieuwe kansen en nog het meest belangrijke nieuwe activiteiten. En dus beginnen we met boys
en Sietse goes loco. Ben jij ook zo benieuwd wat we gaan doen. Kom dan op het gebruikelijke uur (14:00) naar het
lokaal en zoals jullie wel weten mogen jullie om 16:30 terug naar huis.

13/05/2022
Vandaag doen we Voor een oldschool Wii game avond. Heb jij de skills om Mario bros uit te spelen of weet je de
drills om alles te winnen bij Wii sport resort. Dan is deze zaterdag het lokaal the place to be . We beginnen om 19:00
en om 21:00 is het game over.

21/05/2022
En jawel het is weer zover, alweer een zaterdag en dat wil zegge ook weer een activiteit. Het belooft een mega funki
stapelgekke over the top suprise suprise activiteit te worden (zoals elke keer eigenlijk want zo zijn wij). Deze
activiteit wil je zeker niet missen. Wij verwachten jullie allemaal om 14:00 aan het het lokaal zodat jullie om 16:30
voldaan terug naar huis kunnen gaan.

28/05/2022
Het laatste weekend van de maand is alweer aangebroken maar ook deze keer hebben we een activiteit voorzien.
En nee niet zomaar een activiteit een actie-reactietocht . We gaan dus eens kijken hoe zot de wereld echt is of
eigenlijk hoe zot wij zijn in deze normale saaie wereld.
Tijdstip: 14:00-16:30
Locatie: lokaal KSA Beerse
Verplichte items:
-

Stuur
Ketting
2x wiel
2x pedalen

Items verplicht thuis te laten :
-

sjaaltje
Trui
T-shirt

Dus als ge het nog ni door had we spreken af om 14:00 aan het lokaal ge moet een
fiets meenemen en geen uniform!!!!!!!!!!!!

Meme-hoek (meme-host van deze maand: Pieter)

Sjo’ers
7mei
Jowdijow sjo’ers, Vandaag gaan wij Toke is blij maken. Het is namelijk
haar verjaardag. Toke wordt namelijk 74 jaar en dat vieren we! Welke
haarkleur gaan we Toke geven? En welke haarkleur willen wij? Broske
mag ook; (weet iemand wat een puntkomma betekent? ) .
(ik (Simon) niet). Kom zeker allemaal van twee tot half vijf naar het
lokaal, misschien gaat er zelfs iemand kaal.

13-15 mei

HHEEEEUUU
UUJJJJJJ
We gaan op

sjoweekend, HHEEEEUUUUUJJJJJJ. Natuurlijk gaan we allemaal mee.
Maar wat gaan we allemaal doen? Alle activiteiten zijn een verassing
maar ik ga er al 1 verklappen: Senne Backx birren. Tot dan!
JUUUUUUUUUWWW

21 mei
Mannen en vrouwen, vandaag spelen we een oldschool activiteit. Het is
iets met klei, water en slechte kleren. Jullie hebben natuurlijk ook in
gedachten kleiputtentocht. Deze activiteit wil je daarom niet missen
want als je deze mist ben je stommer dan iemand die op een vleestoog
gaat liggen en dit wil je niet zijn, wat dat is een beetje marginaal,
maar ook wel een beetje cool. #wenoemengeennamen
#dendelhaizekanernimeelachen #fuckingJoppe #bestwelgraaf
#touwens #van14tot16:30 #metdefiets #lokaal
#dasveeltekoekewijtomtewandelen
#zekergeenunifomvandaag
Vandaag is ook de deadline voor de kampinschrijving, vergeet dit
zeker niet want wij willen zoveel mogelijk sjo’ers mee op kamp!!!

28 mei
Do you like it wet? Vetzak! But if you like it nat, then wij have the
perfecte activiteit voor u. Because het is watergames
#wegaannibeginnenmehastagsbijdezeactiviteitwantdawasvorigeweeka
l #kuthashtags .
Kom zeker allemaal daarom braaf in uniform naar het lokaal met
een bikini of zwembroek onderaal. Met onderaal bedoelen we
onderaan maar dat moet om te rijmen. We spreken af om 14 uur maar
voor de meskes om 13:50 want gullie pakt altijd ullie tijd. Om 16:30
mogen jullie stilletjesaan terug huizen tegaan.

Groetjes van jullie
allerliefstecoolstesupertofstemegaknapstesuperleukegrappigelieve
leiding #wezeggendaoveronseigen #dikkenekken #vooralToke
#demaandplanningstopthier #groetjesvanjullieleiding

Degene die met de juiste sudoku’s naar de activiteit komt, die mag
meedoen aan de volgende wedstijd en kan zo misschien ooit de
winnaar van de kazakken worden.

Wist je dat…
de Piekrietjes veel snoepzakjes hebben verkocht?
sjo fuif een groot succes was?
Mille van de knim graag mensen voorsteekt tijdens het zwemmen en hier
soms naar zijn voeten voor krijgt?
Katrijn en Noa van de leeuwkes beste vriendinnen zijn geworden op
leeuwkesweekend?
de joro’s alle opdrachten kunnen voltooien in Beerse?
Lowie van de piekrie de leiding kan omtoveren in sneeuwvlokjes?
Isana van de sjo geen mat kan oprollen?

de knimleiding de knimmers hebben gemist tijdens leidingsswitch?
de leeuwkes super graag sluipspel spelen?
de joro’s zich goed kunnen oriënteren in het bos?

de SJO-activiteit bij de Piekrietjes in de smaak viel?
Ward van de sjo niet in slaap is gevallen tijdens sjofuif en daardoor een
persoonlijk record heeft gebroken?

de knimmers een super originele schattentocht hebben gedaan?

Jelle met zijn botten naar de leidingswitch kwam omdat hij dacht dat het
bekentocht was?

de joro’s hun leiding heel hard hebben gemist tijdens de leidingswitch?

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:
Spaghettifestijn: 8 mei
• Weekends
Sjo: 13-15 mei
• Kampen
Groot kamp: 18 – 28 juli
PieKriekamp: 4 – 8 juli
DEADLINE KAMPINSCHRIJVINGEN: 21 MEI
• 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 sjo’ers doen heel raar

En zo is het kazakske van mei alweer klaar

