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KSA OP STAP 
 
Hey liefste meisjes, 
 
Op zondag 30 juni is het weer zover! 
We gaan met KSA naar de Gavers.  
 
Hiervoor moeten jullie natuurlijk enkele dingen 
weten: 
 
 
We spreken af om 10u40 aan het station van Denderleeuw. Daar nemen we de trein 
naar Schendelbeke om dan van daar met iedereen tesamen naar de Gavers te 
stappen. Om 17u05 zijn we terug aan het station van Denderleeuw.  
 
Zorg ervoor dat je je bikini of badpak al aan hebt en dat je goed ingesmeerd bent met 
zonnecrème. Vergeet je hemd en short ook zeker niet aan te doen!  
 
Wat neem je mee? 

ü Zonnecrème 
ü Lunchpakket + genoeg drinken 
ü Grote handdoek 
ü Ondergoed 
ü Zwembandjes als je nog niet heel goed kan zwemmen 
ü Speelgoed voor op het strand (enkel als je dit zelf kan dragen) 
ü Een pet of ander hoofddeksel tegen de zon 
ü 10 euro 
ü Goed humeur! 

Wat neem je beter niet mee? 
û Gsm, ipod, tablet,…  

Deze spullen steek je allemaal in 1 rugzak zodat je deze makkelijk zelf kan dragen. Het 
geld geef je bij aankomst af aan een van de leidsters. 
 
Ga je graag mee: stuur dan even een mailtje naar ksarooerembodegem@outlook.com  
 
Wij kijken er alvast naar uit en hopen jullie allemaal te zien op 30 juni! 
Tot dan!  
 
Warme groetjes, de leidsters van KSA ROO. 
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‘T VARKEN 
 
 
 
 
KSA Roo presents: 'T Varken 2019 ! 

 

Kom gezellig nazomeren op deze fijne namiddag en avond. Je kan meer te weten komen 

over de werking van onze jeugdbeweging, genieten van heerlijke broodjes beenhesp en 

lekkere gekoelde dranken aan democratische prijzen, meedoen aan een tombola en altijd 

iets winnen. Je laten schminken EN genieten van de optredens van super toffe live bands!  

 

" Heem KSA Roo Erembodegem, Hogeweg 96 

# Zondag 8 September vanaf 13U 

$%  Iedereen die zin heeft in een super dag! 

&Gratis inkom!! 

 

Vele knorrige groetjes van de leidsters van KSA Roo Erembodegem ' 
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Helaas is dit de laatste tons van het jaar ☹ maar het is wel de leukste want het is de 
kamptons 😊 

Jullie kijken vast en zeker al uit naar kamp en daarom hebben we voor jullie een mooie 
aftelkalender gemaakt. Met elke dag een klein spelletje, ‘te doen lijstje’ of vraag voor 
jullie zodat jullie goed voorbereid zijn op kamp.  

1 juli 
 
 
Nog 14 nachten slapen 
Voor 
(wat stelt deze rubus voor?) 

2 juli 
 
Kleurplaat  
 
 

 
 
 
 
Nog 13 nachten  

3 juli 
 

 
 
 
Weten jullie de namen 
van jullie leiding 
nog??? 

 
 
 
 

 
 
Nog 12 nachten  

4 juli 
 
 
Tijd voor een mopje:  
 
Sarah heeft een 
probleem als ze haar 
ogen toe doet dan ziet 
ze niks meer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nog 11 nachten  

5 juli 
 
 

 
 
Oefen het 
ochtendlied 
eens 

 
 
 
 
Nog 10 nachten 

6 juli 
 
 
Tijd om eens naar 
de meeneemlijst 
van kamp te kijken 
en de ontbrekende 
spullen te gaan 
kopen.  
Lekker shoppen 
vandaag!! 
 
Nog 9 nachten  

7 juli 

Tijd voor een 
waterballonengevec
ht 
 
 
 
Nog 8 nachten  

8 juli 

Verbind de punten 
 
 
 
Nog 7 nachten 

9 juli 
 
 
Weten jullie wie 

er allemaal meegaat op 
kamp van de leeuwtjes? 
 
 
 
 
 
Nog 6 nachten  

10juli 
 
 
Leer zeker 3 
mopjes vanbuiten 
dan kunnen we 
veel lachen 
op kamp. 
 
 
 
Nog 5 nachten  

11 juli 
 
 

Probeer 
het 
avondlied 
vanbuiten 
te leren 

 
 
 
Nog 4 nachten  

12 juli 
 
 
Wisten jullie al dat wij 
slapen in een  

 
Nog 3 nachten  
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13 juli 
 
Tijd om de valies te maken 
 

 
Nog 2 nachten  

14 juli 
 
 
 
Tijd om extra lief te 
zijn voor jullie ouders 
want het is de laatste 
nacht dat jullie thuis 
slapen 
 
 
 
Nog 1 nachtje slapen 
tot kamp. Spannend!! 

15 juli 
 

Woehoe de start van het (festival)kamp!! 
 

 

Hopelijk hebben jullie veel zin in het kamp want de leiding kijkt er al naar uit! Om 7 
dagen lang spelletjes te spelen, een dagtocht te stappen, waterspelletjes te spelen en 
nog veel meer te doen! 

 

Nog extra leuk nieuws is dat het kampthema voor de leeuwtjes DIVA 
kamp is. Vergeet dus zeker niet jullie grote zonnebrillen, boa’s, 
glitterkleedjes, leuke verkleedkleren mee te nemen zodat we kunnen 
veranderen in echte diva’s.   
Als we dan veranderd zijn in diva’s hebben we geluk want dan mogen 
we als vip op elk festival aanwezig zijn. 

 

 

GROETJES EN TOT SNEL!!! 

JULIE – SARAH – CARLINDE  

Hihi op deze foto 
waren we al aan het 
oefenen om echte 
diva’s te worden.  
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DAG COOLE ROODKAPJES !  
 

Er is leuk nieuws en minder leuk nieuws. Het minder leuke nieuws is dat dit echt, maar 
dan ook echt, de allerlaatste tons is van dit jaar. Het leuke nieuws is dat dit betekent 

dat deze tons de langverwachte KAMPTONS is!  

Jipppiee!!! We vertrekken bijna, echt bijna, op kaaaammmppp!!! Niet zomaar op kamp, 
op ons supertoffe 10daagse zomerkamp! Naar dit moment hebben wij als leidsters een 
heel jaar lang uitgekeken om dit samen met jullie te kunnen beleven. Wij hopen dat 
jullie er ook zo naar uitkijken.  

We hebben ons al geweldig goed geamuseerd op al die zondagen samen. Voor 
sommigen onder jullie zal het de eerste keer zijn om wat langer weg te zijn van huis, 
maar geen nood, de tijd zal voorbijvliegen, want zo gaat dat als je je amuseert. 
Ondertussen kennen jullie elkaar en ons al beter. Kijk maar eens naar de foto’s, dan 
komen de herinneringen zo naar boven. 
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Willen jullie nog een knaller maken van onze laatste activiteit? Kom dan allemaal mee 
naar de Gavers (stuur hiervoor een bevestigingsmailtje naar 
ksarooerembodegem@outlook.com )  

Wat kunnen jullie van het kamp verwachten?  

• 10 dagen vol spel, plezier en vooral vriendschap  
• lekker eten op jullie bord gemaakt met veel liefde door de kookouders  
• slapen in een tent (yes!)  
• op dagtocht gaan  
• op de bezoekdag genieten van een BBQ en samen zijn met jullie familie  
• optreden bij een kampvuur  
• elke dag de kampdans dansen  
• het kamplied vanbuiten leren 

• briefjes krijgen en schrijven  
• naar het super leuke kamptoneeltje kijken  
• het ochtend- en avondlied zingen uit volle borst  

• elke dag een ander festival bezoeken  

Huh, wacht eens even, elke dag een ander festival bezoeken? Helemaal juist! Want 
we gaan op festivalkamp. We gaan 10 dagen lang kunnen bewijzen hoe goed wij 
samen een feestje kunnen bouwen. Op het einde van het kamp mogen jullie zelf eens 
op het podium staan, wauwww spannend!  

Op een festival gelden er bepaalde regels, dit is ook zo op kamp. Zo moet je altijd een 
broek aanhebben tot onder de knie én bij de formatie (als we verzamelen rond de 
mast) jouw mooie blauwe hemd. Zijn jullie ook al zo benieuwd naar welke festivals we 
allemaal gaan? Het wordt echt super tof!  

Heb jij thuis (verkleed)kleren liggen die bij een bepaalde muziekstijl passen of waarin 
je eens lekker zot kan doen, neem dat dan zeker mee!  

Jullie leidsters kijken er al enorm hard naar uit en kunnen bijna niet wachten tot 11 juli!  
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Nog een berichtje voor de ouders: 

Heb jij thuis (verkleed)kleren liggen die bij een bepaalde muziekstijl passen of waarin 
je eens lekker zot kan doen, neem dat dan zeker mee!  

Elke dag komen onze kampavonturen op onze kampblog, zeker iets om in het oog te 
houden (via de website).  

Om toegang te krijgen tot de festivalweide moet je het toegangsticket meenemen dat 
je hier verder in de tons kan vinden, neem dit dus zeker mee op de bus!!  

Als je de medische fiche nog niet hebt ingevuld à gelieve dit zo snel mogelijk in orde 

te brengen! Wij horen het graag als wij rekening moeten houden met bepaalde dingen.  

 
 

VEEL GROETJES VAN JULLIE DRIE LEIDSTERS, 
 

LIESEL      ANN-SOFIE     JANIS 
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Na een jaar vol fantastisch leuke activiteiten komt dit leuk KSA jaar 
weer op een einde MAAR niet getreurd want zoals altijd wordt het beste 
voor het laatste bewaard namelijk….. KAMP jajaja naar jaarlijkse 
gewoonte gaan we dit jaar ook terug op kamp en deze kamp editie wordt 
niet de minste neen neen dit jaar gaan we namelijk op festival kamp!!! 
Dit wilt zeggen elke dag een leuke nieuwe muziekstijl leren kennen 
maar het allerbelangrijkste is dat we natuurlijk een kamp door 
superleuke spelletjes, eten we samen buiten aan gesjorde tafels en 
slapen we samen in een tent! Ja ja ja de leiding kijkt er enorm naar 
uit dit jaar en hopelijk gaan jullie allemaal met ons mee!!  
 
 
Voordat het zo ver is gaan we eerst nog iets anders leuk doen! SAY 
WHAT?! Nog iets leuk? Ja!!!!! We gaan namelijk met ksa op stap naar…. 
DE GAVERS!!!!! Een kei leuke uitstap om een heel leuk ksa jaar vol 
super toffe activiteiten af te sluiten. Deze uitstap gaat door op 30 
juni en meer informatie vinden jullie natuurlijk terug vooraan in de 
tons.  
 
 
Om dit laatste artikel van het jaar af te sluiten willen we jullie 
allemaal bedanken om samen met ons er een heel fijn jaar van te maken 
en altijd talrijk aanwezig te zijn op de activiteiten en steeds leuk 
mee te spelen.  
 
Ook allemaal heel veel succes met de grote toetsen die op jullie te 
wachten staan! De leiding duimt alvast mee op hele goeie resultaten 
en een hele goede vakantie! Hieronder vinden jullie natuurlijk ook 
super leuke foto’s terug van tijdens de activiteiten 
 
 
Zonnige ksa groetjes,  
 
Matti, Lieselot en Eline  
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Hey gutentag hellokes goeiemorgen buona sera lieve JIMMERS meisies. 

Het is weer de laatste tons van dit werkjaar! Dé alom bekende 
 

 
Maar laten we niet vooruitlopen op de zaken en het eerst even hebben over de 
voorbije vergaderingen. Vorige keer zijn we eens gezellig naar de cinema 
geweest, echt supertof! We hebben naar Pikachu gekeken en twas echt wel 
superschattig dienen Pikachu. Een film vol “ouuuh” momentjes dus! 
 
We zijn natuurlijk ook talrijk naar Gamel geweest , en wat was me dat een 
weekend pff pff 
Vol                zeg maar. 
 
In het begin hebben we toch goed gelachen toen bleek dat ik de enige van HEEL 
Gamel was dat een trolley meehad. Een weekend met alles erop en eraan, 
keitoffe spelletjes, een frisdrankfuif, een elektrocutie, een slecht opgezette tent, 
veel vriendschap, een zwembad in de tent, kortom alles wat je maar kan 
opnoemen. Hopelijk zetten jullie jullie tent op kamp een beetje beter op! Hier 
enkele sfeerfoto’s van gamel! 
 
Een appelken eten voor op krachten te komen: 
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Zwoegen om Tia’s valies mee te krijgen :’( 

 
 
hahah dat was lachen.  
 
Oke nu over KAMP: 
 
Het thema van het kamp is festivals maaaar wat we gaan doen is nog uiterst en 
strikt top secret geheim. Het is natuurlijk keibelangrijk dat je je eerst 
inschrijft voor kamp, en dit kan je doen via de website.  
ZEKER NIET VERGETEN HEEEEE!!!!. 
 
Omdat ik dus nog niks kan vertellen welke spelletjes we zullen spelen, zal ik jullie 
vertellen over de taak van elke jimmer! De sjelter sjorren! Ik hoor al velen onder 
jullie denken “ik kan nie sjorreeuuuuu” en tuttut tut dan gaan we dat nu leren! 
Bekijk deze handige foto al maar eens grondig: 
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Voila, al veel duidelijker he? 
 
Nee, het belangrijkst is dat iedereen zijn best doet en natuurlijk samenwerkt 
#girlpower 
 
OKE, omdat jullie al veel mee zijn geweest op kamp moet ik niet meer vertellen 
dat jullie genoeg onderbroeken moeten meenemen enzo maaaaar er is wel een 
belangrijke nieuwe regel dit kamp! GSM’s zijn niet toegelaten! Dus pak ze ook 
niet mee he sloebers want ik ben een echte detective en zal alles zien!!!! Mama’s 
en papa’s worden op de hoogte gehouden via de kampblog en de brieven die we 
schrijven. Dat gaat keileuk worden! 
 
Als laatste wil ik nog zeggen dat we natuurlijk nog eens met de hele KSA op pad 
gaan naar de Gavers, en het kei chill zou zijn moesten jullie meegaan! 
 
 
DATA: 
30 juni: KSA op pad naar de gavers 
11-21 juli: kamp kamp kamp 
 
 

Oke , dit was het 
 
TOEDELS 
 
Xoxo Leidster Tia 
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Deze brief is een officiële uitnodiging voor het kamp van jullie leven. 

 
Wij willen dit moment van aandacht ook even gebruiken om te zeggen hoe leuk we het dit jaar

al vonden met jullie: WE VONDEN HET GEWELDIG!!!

Wat kan je allemaal verwachten op kamp met EISTRID en NAOMI? 

 
Een leuke fietsrit naar de Vlaamse Ardennen zoals de échte coureurs onder begeleiding van

niemand minder dan EISTRID en een andere bekende fietser. Met als kers op de taart: een

warm onthaal aan de finishlijn van de BONDS. 

HEEL BELANGRIJK HIERBIJ:

- Fiets laten nakijken zodat we geen problemen hebben onderweg

- Fluohesje aan zodat we genoeg opvallen: niet dat opvallen een probleem is voor jullie :) 

- Een helm: als je er ene hebt zeker meebrengen, want het is echt wel hét fashion item van het

kamp. Heb je er twee: geef gerust eentje door aan een mede simmer, samen belachelijk is nu

eenmaal leuker!

-Leuke cours outfit uit de kringwinkel of uit de kast van de papa altijd handig in deze ronde

van KSA Roo

- Lunchpakket + drinkbus: voor als den honger en dorst opkomen

 
Leren sjorren voor het leven en een prachtige maar echt prachtige mast maken, ongeveer zo

eentje: 

 
                         

 
 
 

                                                        

                                                      Toch schoon hé! 

 
 
 
 

Dag Sim

Z O M E R K A M P  2 0 1 9

S I M
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Een zotte tweedaagse per fiets (genoeg gestapt op Joepie dachten we)  dankzij jullie nog zottere

inzamelactie op het Sim café

Zie hier hoe zot het wel niet was:

 
 Foto 1: ROAR ERVARING met haar

vrienden

 
Foto 2: de plus x op bezoek

 
Foto 3: Kookouders + oudleiding + 

Luna haar ouders + ... 

 
Foto 4: De weirkmensjen van de

Sim xxx

 
Genoeg over die café praktijken : jullie kunnen jullie ook voorbereiden op een privé optreden

voor de leiding aangezien jullie helaas onze zotste act zijn die we meehebben: meer info volgt

later

 
Verder nemen we dit jaar nog een privé partytent mee:  only de Sim! Lekker knus bijeen kan

zitten en roddelen. Breng zeker jullie festivalstoeltjes mee! #action

 
Houden we gezellige avondjes aan de vuurkorf of andere leuke/enge avondactiviteiten

 
Jullie kunnen jullie ook nog verwachten aan veel dutjes in de tent maar ook spellekes waar

jullie waarschijnlijk nog niet klaar voor zijn en dit jaar is Marie niet het slachtoffer.

#heeldedagineenvierkant #vleeshoopopmarie

 
En als laatste vermelden we graag ter mentale voorbereiding: zeker nekeer een eeeeeeeel vuil

spel, eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel vuil...

voor de jim en -12  natuurlijk want jullie zullen nog eens leiding mogen geven tijdens een

simspel!

 
Voila, dit was het! Hopelijk hebben jullie evenveel zin in kamp als wij, als dat zelfs mogelijk is! 

KSA-GROET

 

ASTRID EN NAOMI
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WEGBESCHRIJVING 
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TROOPER  

 

De zomer komt eraan! Heb je na het zien van de meeneemlijst nog enkele spullen 

nodig of ben je nog van plan om een reisje te boeken, ga dan via Trooper! Al van 

gehoord? Een site die u de mogelijkheid biedt om verenigingen te steunen. Klinkt 

interessant denkt u nu, maar hoe gaat dat in zijn werking? En hoe steun ik?  

Enkele klikjes meer voor u, maar een groot plezier voor ons STAPPENPLAN:  

1) Open deze link: www.trooper.be/ksarooerembodegem  

2) Klik op het logo van de webwinkel waar u iets wil bestellen 

3) Vul uw voornaam, familienaam en e-mailadres in. (eenmalig) 

4) U bent nu op de site waar u een bestelling wil op plaatsen! Wanneer uw 

bestelling is geplaatst gaat er een percentje naar ons!  

 

(PS: Het nieuwtje delen met vrienden en familie zo nóg geweldiger zijn!) De 

leidsters bedanken jullie alvast voor de moeite!  
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KSA ROO BESTELLING 
Wil je graag een volledige KSA Roo outfit op kamp? Shop dan nog vlug een t-shirt of pull 

in onze KSA Roo winkel! Belangrijk: Op kamp is het KSA Hemd verplicht! Ben je nieuw dit 

jaar en heb je nog geen hemd, bestellen maar!  

Bestellen?  

- Via KSA Roo mail met vermelding van naam kind, leeftijdsgroep en de nodige 

artikelen.  

- Betalen via overschrijving: BE07777594133766 

 
 MAAT  AANTAL PRIJS TOTAAL (€) 
     
KSA HEMD 32 x € 21  =    
 34 x € 21 = 
 36 x € 21 = 
 38 x € 25 = 
 40 x € 25 = 
     
KSA ROO T-SHIRT wit  7-8j (122/128) x € 15 = 
 9-11j (134/146) x € 15 = 
 S x € 15 = 
 M x € 15 = 
 L x € 15 = 
     
KSA ROO T-SHIRT 
donkerblauw  

7-8j (122/128) x € 15 = 

 9-11j (134/146) x € 15 = 
 S x € 15 = 
 M x € 15 = 
 L x € 15 = 
     
KSA ROO PULL 
bordeaux 

XS x € 25 = 

 S x € 25 = 
 M x € 25 = 
     
SJAALTJE / x € 3 = 
     
LEEFTIJDSSCHILDJE LK, RK, TT, 

JIM, SIM 
x € 0,70 = 

OUDE JAARTHEMA’S / x € 0,50 = 
KSA-SCHILDJE / x € 0,50 = 
Badge KSA Oost-
Vlaanderen 

/ x € 0,50  =  
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SCHRIJF MIJ EEN BRIEFJE 
Wil jij graag een briefje krijgen op kamp?�Geef deze informatie dan zeker aan 

je vriend(innet)jes en familie! 

Voor de leeuwkes:  

Voor de roodkapjes tot de simmers: 

 

Hallo!  

Ik ga op zomerkamp met KSA Roo Erembodegem naar Oudenaarde van 11 juli t.e.m. 21 juli 

2019.  

Wil jij mij een briefje schrijven?� 

Dit is het adres: 

 

KSA Roo Erembodegem 

T.a.v.  ........................................ 

Vlaamse Ardennendreef 27  

9700 Oudenaarde  

 

Hallo!  

Ik ga op zomerkamp met KSA Roo Erembodegem naar Oudenaarde van 15 juli t.e.m. 21 juli 

2019.  

Wil jij mij een briefje schrijven?� 

Dit is het adres: 

 

KSA Roo Erembodegem 

T.a.v.  ........................................ 

Vlaamse Ardennendreef 27 

9700 Oudenaarde 
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KAMPLIEDJES 
Hier staan enkele liedjes die we veel zingen op kamp, leer ze maar 

al uit het hoofd!   
 
Ochtendlied  
Schoon klaart de dag, 
hoog waait de vlag. 
Wie niet dapper is kan bij ons niet staan,  
wie niet durven kan moet ten onder gaan. 
Komt straks de harde strijd,� 
wij zijn bereid!  
 
Eens komt het uur,� 
gloeiend als vuur,� 
Dat de vijand grimmig voor ons staat 
en het uur der Vlaamse zege slaat.  
Komt straks de harde strijd,� 
wij zijn bereid!  
 
Trouw tot de dood,� 
Vlaandren wordt groot. 
Als gij morgen valt en ik blijf alleen,  
kameraad, 'k blijf trouw en ik vecht voor twee.  
Komt straks de harde strijd,� 
wij zijn bereid!  
 
Avondlied  
O Heer, d'avond is neergekomen,� 
de zonne zonk, het duister klom.� 
De winden doorruisen de bomen� 
en verre sterren staan alom...� 
 
Wij knielen neer om u te zingen, 
�in 't slapend woud ons avondlied.  
Wij danken u voor wat we ontvingen,  
en vragen, heer, verlaat ons niet!  
 
Knielen, knielen, knielen wij neder,  
door de stilte weerklinkt onze beê. 
Luist'rend fluist'ren kruinen mee  
en sterren staren teder.� 
 
Geef ons Heer, zegen en rust en vreê. 
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En dit is de historie...  
En dit is de historie, 
van een oude chinees,  
hij heette Hinky Pinky,  
da's net zo goed als Kees.  
 
En van je hela hela hela holala he! 
hela hela hela holala he! 
hela hela hela holala he!� 
hela hela hela ho he he!  
 
Hij had een heel klein stalletje,  
aan de chinese muur. 
Hij verkocht er pinda, pinda's 
augurken in het zuur.  
 
En van je hela hela hela holala he! 
hela hela hela holala he! 
hela hela hela holala he!� 
hela hela hela ho he he!  
 
Hij verkocht ook bruine veters, 
maar die verkocht hij zwart, 
per centi centimeters,� 
wat liep dat zaakje hard.  
 
En van je hela hela hela holala he!  
hela hela hela holala he!� 
hela hela hela holala he! 
�hela hela hela ho he he!  
 
De politie kwam eens kijken,  
hij moest uit China weg.� 
Een kaartje voor de gevangenis. 
Wat had die man toch pech!  
 
En van je hela hela hela holala he!  
hela hela hela holala he!� 
hela hela hela holala he!� 
hela hela hela ho he he!  
 
En dit was de historie  
van een oude chinees, 
hij heette Hinky Pinky,  
da's net zo goed als Kees.  
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Everywhere we go  
Everywhere we go 
People want to know  
Who we are� 
And where we come from 
So we tell them  
We’re from Erembodegem  
Pretty Erembodegem 
And if you can’t hear us 
We sing a little louder 
Louder and louder  
 
Heidi ho  
Say Heidi Heidi Heidi ho 
Say wigli wigli wigli wo 
Now raise your hands up in the sky 
KSA is passing by 
I wanna be a KSA-er 
A KSA-er I wanna be  
 
Chicka Boom  
Say Chicka Boom Chicka Boo 
Say Chicka Boom Chicka Boom 
Say Chicka Boom Chicka Rocka Chicka Rocka Chicka Boom 
Ah ha! 
Oh yeah! 
One more time 
Much Louder/Faster/Slower/Higher/Chinese  
 
Domino La Sulia  
Domino la sulia (x8) 
E kwa chi cho chi cho chi cho chi cho (x4) 
Bambajo boelandai basai basai (x4)  
 
Tien kleine visjes  
Tien kleine visjes�� �
Die zwommen naar de zee   
’t Is goed zei de moeder� 
Maar ik ga niet mee 
Ik blijf lekker in die vieze vuile sloot 
Want in de zee daar zitten haaien  
En die bijten je 
blub, blub, blub, blub, blub 
blub, blub, blub, blub, blub 
blub, blub, blub, blub, blub 
Negen kleine visjes ...   

Eén klein visje 
Dat zwom naar de zee�’t is goed zei de 
moeder 
Maar ik ga niet mee� 
Ik blijf lekker in die vieze vuile sloot 
Want in de zee zwemmen haaien  
En die bijten je... DOOD.  
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TOEGANGSTICKET 
 

KLAAR VOOR DE LEUKSTE 10 DAGEN UIT JE LEVEN? NEEM DAN DIT 

TOEGANGSTICKET MEE OP 11 OF 15 JULI EN RUIL HET IN VOOR EEN 

BANDJE EN EEN SLAAPPLEK OP HET LEUKSTE FESTIVAL TER  WERELD!  
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TOT OP ZOMERKAMP  
 
 

DE LEIDSTERS VAN KSA ROO WENSEN JOU EEN HELE FIJNE 
ZOMERVAKANTIE ! 

 

 
 
 

WIJ ZIJN ER KLAAR VOOR, TOT OP ZOMERKAMP !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


