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Beste ouders en beste zonnestraaltjes 
Onze laatste TONS is er en wij zijn helemaal klaar om voor een laatste keer allemaal samen te stralen! En
gelukkig mogen we opnieuw ons superfantastisch leuk zomerkamp organiseren. Jullie ontvangen dit
boekje omdat jullie ingeschreven zijn voor dat keitof kamp. Hieronder vinden jullie alle antwoorden op
alle mogelijke vragen die jullie jullie kunnen stellen. 

Interview met de Bondsen

WANNEERISDATKAMP?

Het kamp gaat voor alle groepen behalve de leeuwtjes door van 19 tot en met 29 juli. De leeuwtjes zijn
op hun beurt welkom van 23 tot en met 29 juli. 

ENWAAR?

Jullie kunnen ons vinden op de Nieuw-Zealanderstraat 29a te Mesen. Briefjes zijn zeker welkom, maar
daar verder in de TONS meer over!

WAARMOETENWEZIJN?

19 juli worden jullie vol spanning verwacht (met grote goesting om te ravotten) om 11u aan de kerk op
Erembodegem-dorp. Leeuwtjes, jullie verwachten we rechtstreeks op het terrein op 23 juli, ook om 11u.
Mocht het vervoer naar het kampterrein niet lukken, laat gerust iets weten aan jullie leidsters. 

ZIJNERVIPPLAATSENINDEBUS?

Mogelijks.

HOEZITDATMETMIJNVALIES?

Allereerst en belangrijkst: alle meisjes die meegaan moeten hun valies zelf kunnen dragen, let ook op
dat je valies niet groter is dan jezelf! Goed meten op voorhand. Jullie valiezen worden al iets vroeger dan
jullie verwacht op ons heem, namelijk op 15 juli van 18u tot en met 20u. Daarbij horen ook jullie
slaapzakken, veldbedden, trekkersrugzakken... Laat tijdig weten als die datum niet lukt.

WANNEERZIENWEMAMAENPAPATERUG?

(onder voorbehoud/meest waarschijnlijke optie)

Jullie blij weerzien staat gepland op 29 juli van 11u - 17u30 à 18u, want dan is het bezoekdag! Een dagje
waarop jullie het terrein kunnen bezichtigen en afsluiten doen we met een gezellige BBQ. Gelieve de dag
zelf met maximum 2 personen jullie KSA'ster op te halen. 

(andere optie wordt gecommuniceerd indien een bezoekdag niet mogelijk is)

Wanneer een bezoekdag niet mogelijk zou blijken, kunnen jullie jullie stoere meid ophalen om 14u. 
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WATISHETKAMPTHEMA?

Trommelgeroffel.....

Het thema dit jaar is "Ronde van Roo"! We gaan koersen en strijden om de beker van Roo. Breng allemaal
jullie beste coureur naar boven, met een petje of een wielerpakje, want het wordt een onvergetelijke rit!!
Rodaniaaaa....

WATMETDIECORONA?

We gaan dit jaar op kamp in een bubbel van maximum 100 kinderen, exclusief leiding. Dat is al een pakje
meer dan wat vorig jaar kon, hoera! Maar we blijven natuurlijk voorzichtig, handen wassen en
ontsmetten blijven een onderdeel van ons uurlijks ritueel, kindjes die symptomen vertonen van Corona
blijven ook dit jaar best thuis. We zijn daarin streng, aangezien het kamp anders gedaan is voor iedereen. 

KLINKTMEGA,MAARWATKOSTDAT?

We vragen 150 euro voor een volledig kamp, inclusief overnachting, uren plezier en dagelijks culinair
hoogstaande menu's! Voor de leeuwtjes is dat iets minder: 100 euro. Gelieve het gepaste bedrag + de
naam en groep van je dochter in mededeling op ons rekeningnummer (BE07 77 75 94 13 37 66) te
storten. 

MOGENMIJNLUISJESMEE?

Liever geen luisjes op kamp, het is voor de leidsters namelijk heel veel werk als die luisjes feest beginnen
vieren in het haar van alle meisjes op kamp. Wij vragen dan ook met enige aandrang, controleer jullie
dochter(s) op luizen voor het kamp. Indien je dochter luizen heeft, gelieve ons hier tijdig van op de
hoogte te brengen en producten mee te geven op kamp. 

MAGMIJNSUPERCHIQUETELEFOONMEE?

NEE! We gaan wel op kamp he! Kamp en telefoons gaan niet goed samen. We laten even al die
technologie thuis en vragen desnoods aan mama of papa om even jullie TikTok te onderhouden. Andere
waardevolle spullen blijven ook best thuis, breng enkel zaken mee waarvan je weet dat ze vuil mogen
worden en in het ergste geval misschien kwijt zijn!

WAARLEESIKIETSOVERMIJNDOCHTER?

Dit jaar hebben we besloten om het kamp nog bewuster te beleven in het moment zelf DUS is er dit jaar
geen kampblog zoals we die kennen. Dit jaar gaat elke groep eens de Instagram en Facebook van KSA
Roo Erembodegem overnemen. Ze plaatsen leuke sfeerbeelden met een beetje tekst. Verwacht dus
regelmatig foto's en iets minder tekst!

WATMETDEKAMPFOTO'S?

Vanaf dit jaar zullen niet alle kampfoto's meer op onze Facebook-pagina verschijnen vanwege
privacyredenen. Dit wil niet zeggen dat jullie geen mooie foto's zullen kunnen bewonderen van jullie
dochter(s) en haar vriendinnetjes. Na het kamp zullen jullie een WeTransferlink ontvangen met alle foto's
van het zomerkamp. 

WILLEN JULLIE NOG IETS KWIJT? 

Wij hebben er heel veel zin in! En we kunnen niet wachten om het startschot te geven van onze
geweldige Ronde Van Roo!!

---------------------------------------------------------EINDE VAN HET INTERVIEW--------------------------------------------------------
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Zonnecrème
Lunchpakket + drinkbus met water
Grote handdoek
Ondergoed
Zwembandjes als je nog niet heel goed kan zwemmen
Speelgoed voor op het stand (enkel als je dat zelf kan dragen)
Een pet of een ander hoofddeksel tegen de zon
10 euro
Goed humeur!

KSA OP STAP

Vooraleer jullie overgaan naar het volgend artikel in dit boekje, willen we jullie graag uitnodigen voor KSA
OP STAP. 26 juni trekken we met z'n allen naar Gavers. Lekker samen zwemmen in het water en
spelletjes spelen op het strand. Schrijf je dochter in ten laatste 10 juni voor deze activiteit via deze link:
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBjsP0N1GEIGAM1tuu1ElzNwll2QmGv77sN2kRngnHAVV40
w/viewform

Afspreekpunt

We spreken allemaal samen af aan het station van Denderleeuw om 10u40 en jullie kunnen jullie
meiden terug ophalen aan datzelfde station om 17u05. 

Zakgeld

Op de dag zelf neem je 10 euro mee voor deze activiteit (vervoer, inkom en ijsje inbegrepen).

Kledij

Zorg ervoor dat je je badpak of bikini al aanhebt en dat je goed ingesmeerd bent met zonnecrème.
Vergeet je hemd en short niet aan te doen. 

Wat neem je mee?

Deze spullen steek je allemaal in 1 rugzak zodat je deze gemakkelijk kan dragen. Het geld geef je bij
aankomst af aan één van de leidsters. 

We kijken er alvast naar uit en hopen jullie allemaal te zien op de laatste activiteit 26 juni. 

'T Varken

Ons jaarlijk vrolijk weerzien na een zalig zomerkamp en de start van een nieuw KSA-jaar staat weer voor
de deur! We hopen jullie dit jaar opnieuw te verwelkomen op ons mini festivalletje op 5 september op
ons heem. Daar kunnen de meisjes te weten komen wie hun leiding is het komende jaar. Maar dat is niet
alles, kom heelijk nazomeren op zondagnamiddag en geniet bij ons van een heerlijke ovenkoek met
beenhesp en van één of meerdere drankjes. Verder kunnen jullie ook meedoen aan onze tombola en
kans maken op een leuke prijs. Voor de kinderen voorzien we ook een schminkstand waar ze zich
kunnen laten schminken door de leidsters. Verder kan je dit jaar opnieuw deelnemen aan het kubb
toernooi en als kers op de taart nodigen wij enkele lokale bandjes uit die zorgen voor geweldige
livemuziek. We verwachten jullie!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBjsP0N1GEIGAM1tuu1ElzNwll2QmGv77sN2kRngnHAVV40w/viewform


B O N D S A R T I K E L   |  0 6

Verkoopsactiviteit

We organiseren nog een laatste verkoopsactiviteit voor zomerkamp. We verkopen deze keer wafels aan
€6 per doos. Je kan kiezen uit vanille en chocolade wafels! Je kan de wafels verkopen aan vrienden,
familieleden, buren... en bestellen via deze link: https://crowdselling.eu/verkoopsactiviteitksaroo
Laat jullie gaan!

En hiermee is alles gezegd!

Nog een laatste keer een KSA-groet van je favoriete Bondsduo

CARLINDE (0470 85 86 14) en NAOMI (0489 41 45 55)
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Ook dit jaar zijn we nog niet zeker of ons evenement 'T Varken gaat kunnen doorgaan, maar we
hopen natuurlijk van wel! Houd zondag 5 september alvast vrij voor opnieuw een topeditie van 'T
Varken in een coronaproof jasje! We hopen dat we jullie dan kunnen ontvangen om het nieuwe
jaar goed in te zetten en samen jullie leidsters te ontdekken! 

Meer info volgt. 

ONDER VOORBEHOUD



KSA HEMD SJAALTJE
 KSA ROO PULL 

BORDEAUX
 KSA ROO T-SHIRT

DONKERBLAUW 

KSA OOST-VLAANDEREN
 SCHILDJE

€0,50

Op deze pagina staat alles wat je kan bestellen via onze KSA!  Een t-shirt, blauw hemd en een rood sjaaltje (aan de
linkerschouder) zijn verplichte onderdelen en maken deel uit van ons KSA-uniform. 

Graag iets bestellen? Mail je bestelling naar ksarooerembodegem@outlook.be met vermelding van naam kind,
leeftijdsgroep en de nodige artikelen OF spreek de leidsters Tia (-12) en Janis (+12) volgende keer aan! Wanneer de
bestelling klaarligt op het heem ontvang je een mailtje. 

Betalen via overschrijving BE0777759413366

 KSA ROO T-SHIRT
WIT

LEEFTIJDSSCHILDJE

(OUDE) JAARTHEMA'S KSA-SCHILDJE

€0,50 €0,50

€0,70

XS-S-M-L: €25 7/8-9/11-S-M-L: €1532-34-36: €21
38-40: €25

7/8-9/11-S-M-L: €15

 €3
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KSA ROO SCHILDJE

€1,20

NIEUW! NIEUW! NIEUW! Sinds dit jaar hebben we ook onze eigen KSA Roo-badge! Deze kan je vanaf nu ook bestellen
en op je mooie blauwe hemd strijken! Zo weet iedereen dat je in de beste KSA van het land zit! 



2)  Geef de naam van de winkel waar u iets wil kopen in in de zoekbalk en klik op het logo.

Bestelt u soms iets online? Of kent u iemand die voortdurend online shopt? Dan kunnen jullie ons heel
makkelijk helpen door dat via Trooper te doen!

Trooper, wat is dat?
Trooper is een site die u de mogelijkheid geeft om verenigingen (en dus ook ons) te steunen.

En hoe werkt dat dan juist?
1) Surf naar www.trooper.be/ksarooerembodegem

3)  Vul uw voornaam, achternaam en e-mailadres in en klik door naar de site.

4) Shoppen maar! Je bent nu op de site van de winkel terechtgekomen. Per bestelling van jou gaat er een
percentje naar ons. Dankjewel!

T R O O P E R   |  1 2  
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Hallo liefste leeuwtjes

We hebben weer heel wat activiteiten achter de rug. Dat wil zeggen dat we
even terugblikken op de vorige activiteiten. 

Jullie mochten verkleed naar de activiteit komen en we gingen toen samen
ons eigen festival organiseren! Daarna was er iemand van de leiding
verdwenen... maar oef, we vonden haar! 

De keer erna speelden jullie een quiz: 'het slimste leeuwtje ter wereld'. En
waw, jullie hebben dat allemaal SUPERgoed gedaan. 

Op de volgende activiteit gingen we naar het bos om een zoektocht te
doen. Toevallig was het net Pasen geweest en had de paashaas nog wat
eitjes laten liggen voor jullie.

We hebben natuurlijk ook geknutseld samen, weten jullie het 
nog? Jullie maakten supermooie bloemetjes! 

Op Moederdag stond er een verwennamiddag gepland! ZALIG! 

Daarna speelden we ook een leuk bosspel. 

Op de laatste activiteit hadden we een verrassing voorzien voor jullie. Hihi

Dit was dan ook één van de laatste activiteiten van dit jaar... MAAR het
belangrijkste moet nog komen! Zijn jullie benieuwd? Lees dan maar snel
verder!

Kleur mij maar in! 



KAMP KOMT ERAAN! Echt één van de leukste dingen van het hele jaar. 
Jullie hoeven niet bang te zijn want wij komen pas een paar daagjes na de
andere kindjes. Zo kunnen jullie het al eens gewoon worden. 

Wat doen wij eigenlijk allemaal op kamp? 
- Een hele dag door spelletjes spelen
- Lekker eten eten die de kokkies voor ons gemaakt hebben
- Na het eten rusten we even 
- 's Morgens zingen we het ochtendlied en 's avonds zingen we het
avondlied in één grote kring met iedereen 
- We gaan op tijd in ons bedje
- En het allerleukste: de leidsters slapen samen met jullie in een tent

Alles zal coronaproof verlopen. 
Dit betekent dat wij het maximumaantal
leden niet zullen overschrijden, we onze 
handen regelmatig zullen wassen en alles 
zoveel mogelijk ontsmet zal worden.

      

 
We hopen dat jullie allemaal meegaan
en we gaan er samen een superleuk

kamp van maken!
Vele groetjes van jullie leidsters.

Liesel, Valérie en Julie 
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Nog even alles op een rijtje:
Voor jullie gaat het kamp door van
23/07 tot 29/07.
We spelen heeel veeel spelletjes!
Het thema van het kamp is: De
ronde van Roo.
Dit betekent dat wij veel spelletjes
gaan spelen in het thema van
fietsen. Hiervoor mogen jullie zeker
een fietsoutfit meenemen op kamp. 
Alles verloopt coronaproof.



R O O D K A P J E S   |  1 5

HEY HEY LIEVE VRIENDINNEN VAN DE ROODKAPJES
 Jullie allerleukste en lievelings-leidsters hier  , om alweer het laatste artikeltje van het
jaar te schrijven voor jullie. We vinden het zoooo spijtig dat het werkjaar alweer gedaan
is, zeker omdat het anders dan anders was! We zagen elkaar wat minder maar we
maakten het DUBBEL zo leuk toen we elkaar dan toch mochten zien en spelletjes
konden spelen samen. Als we even samen denken over wat we allemaal hebben
gedaan, krijgen wij spontaan een glimlach op ons gezicht. Gekke spelletjes gespeeld,
een mooie wandeling gemaakt, geknutseld, gelachen en vooral ZEER VEEL GEDANST 😉 

Over dansen gesproken, dat is iets wat we de hele zomer door zullen doen, zeker als
we samen op kamp gaan! Want misschien heb je het al een beetje door, maar deze
Tons staat in teken van het ❤ ❤  ZOMERKAMP❤  ❤ . Ondanks Corona, zullen we er weer
een topkamp van maken met bubbels van 100 en regelmatig de handjes wassen.

Op 19 juli staan we klaar met onze valies en zetten we onze feesthoed op, want KSA
Roo vertrekt richting het verre Mesen. Daar slapen 10 dagen lang in tenten! Op 29 juli
keren we terug naar het kleine, schattige Erembodegem. 
 
MAAAARRRRRR misschien moeten wij eerst nog een beetje uitleg geven over het kamp,
want er zijn meisjes dat nog niet meegegaan zijn op kamp met KSA of misschien zijn er
ook meisjes die al vergeten zijn wat we zoal doen op kamp!

Op kamp doen we alleen superleuke dingen die enkel mogelijk zijn op KSA-kamp en
mag je eens lekker gek doen... Heel veel choco op je boterham? Dat mag! 
Een feestje houden na slaaptijd? Dat mag, maar niet elke avond he sloeber! 10 dagen
lang doorbrengen met je beste vriendinnen? CHECK ✔  

Daarnaast spelen we ook elke dag toffe spelletjes , eten we superlekker eten  ,
slapen we 10 dagen lekker knus in een hele grote tent , schrijven we leuke brieven
naar het thuisfront   en nog zo veel meer.

Nu, wat meer info over wat we juist gaan doen op kamp. Wij kunnen nog niet alles
verklappen maar we kunnen wel al enkele tips geven. Ga snel door naar de volgende
bladzijde om te weten te komen welke activiteiten we zeker gaan doen!
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Als het zonnetje schijnt, spelen we zeker eens waterspelletjes om af te koelen, en
misschien is er nog iets anders om af te koelen 
Een filmavond hoort erbij! Dan zitten we lekker knus samen en houden we een
gezellige avond  
Om onszelf te verwennen, koken we ook altijd eens op kamp. (om het daarna
allemaal zelf op te smullen)
Dansen, zingen, sporten, lopen, lachen, verstoppen, zoeken, kortom heel veel
plezier doen we elke dag op kamp!  

Is het eten lekker op kamp? 

Wat als ik mijn mama of papa mis :( ? 

 Is slapen in een tent leuk?

Ik ken de andere meisjes van mijn groep nog niet zo goed, dus ik ben een beetje
verlegen, wat nu? 

Wat doen we zeker op kamp? 

Hopelijk zijn jullie allemaal overtuigd om mee te gaan op kamp, want wij zouden elk
Roodkapje er suuuupergraag bijhebben! Hoe meer zielen , hoe meer vreugde! 

Enkele belangrijke vragen die jullie je misschien afvragen:

100% ja! wij hebben onze ervaren kokkies mee die ons elke dag verwennen met
lekker eten en soms eens een lekker dessertje!

Veel tijd zal er niet zijn om mama en papa te missen, maar moest er een
momentje zijn dat je ze toch een ietsiepietsie beetje mist dan kan je altijd een
briefje sturen om te laten weten hoe het met jou is, en je kan ze voor kamp
vragen om jou ook een briefje te sturen, zo blijven jullie toch in contact.

Slapen in een tent is echt heel leuk! Iedereen ligt dicht bij elkaar waardoor het
superleuk is om 's avonds nog een beetje te babbelen. Maar alleen 'savonds he,
want 's ochtends willen de leidsters nog wat slapen hihi
 

Geen paniek, op kamp maak je sowieso nieuwe vriendinnetjes. Iedereen speelt
met iedereen en we doen spelletjes zodat je elkaar en de leidsters beter leert
kennen. Geen reden om niet mee te gaan!
 
Ziezo, wij hopen dat al jullie vragen beantwoord zijn nu! Als afsluiter vertellen alle
leidsters nog hun lievelingsmoment op kamp, hopelijk kan je dit jaar ook ontdekken
wat jouw lievelingsmoment is! (Check de volgende bladzijde!)
 



Tia: Ik hou helemaal niet van opstaan, maar op kamp is het heel leuk dat we na het
opstaan samen een liedje zingen en de kampdans oefenen, op die manier wordt je
altijd vrolijk wakker!

Isaura: Ik kan bijna niet kiezen! Een heel leuk kampmoment is de laatste avond,
wanneer alle leeftijdsgroepen een optreden geven voor elkaar en we samen veel liedjes
zingen en een feestje geven met de héle KSA. Die avond krijgen we ook een supertoffe
verrassing van de kokkies!

Eline: Na een lange dag in de zon te spelen , kijk ik heel graag naar de zonsondergang.
Omdat we altijd op een mooi groot terrein zitten, zijn de zonsondergangen het
allermooist op kamp!

Dit was het dan lieve vriendinnen, de laatste Tons van dit KSA-jaar... Gelukkig nog niet
de laatste van jullie KSA-carrière, want we zien jullie volgend jaar graag terug op ons
heem! Maar eerst gaan we nog samen op zomerkamp natuurlijk! 

Hierbij ook nog enkele fotootjes van onze mooie wandeling!

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dikke kussen, 
Eline, Tia en Isaura xxx
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MAAR  NU, ons kamp!!! 
jaja ons zomerkamp!!! 

Dag liefste Tiptoppers! 

Het is de laatste Tons van dit jaar :( 
Dat  wil zeggen dat er wel een FANTASTISCH ZOMERKAMP aankomt!!!! 

Het is wel heel spijtig dat het jaar al voorbij is..  Want we hebben ons wel heel goed
geamuseerd! 

We  gingen door de bossen, we knutselden een mooi cadeautje voor onze mama's,
speelde een quiz, ...

En niet te vergeten, we hebben ook een OVERHEERLIJKE TAART gegeten!!
Hmmmmmmmmmmmm

We gaan 10 dagen lang op kamp! maar wat gaan we daar nu allemaal doen? 

We gaan 1O nachten in een tent slapen!! Joepieeejeej! Lekker knus bij elkaar liggen en
onze diepste geheimen tegen elkaar vertellen! 

Elke dag HELE LEUKE spelletjes spelen, waarbij we ons vuil gaan maken en ons creatief
brein voor moeten gebruiken. 

Een speurtocht mogen we ook niet vergeten, allerlei opdrachtjes uitvoeren zodat jullie
een verrassing krijgen op het einde van het spel. 

We gaan een dansje in elkaar knutselen of een toneeltje voor onze laatste avond. 

We gaan briefjes schrijven naar onze mama’s, papa’s, oma’s, opa’s, vriendjes en liefjes!

Het eten op kamp gaat ook OVERHEERLIJK zijn want er gaan super goede en ervaren
kokkies mee!! 
Hmmmm ze zullen ons wel een overheerlijke dessertje maken, waarbij we onze buikjes
rond kunnen vullen.  

Op één van onze laatste avonden gaan we een kampvuur houden met overheerlijke
marshmallows! 

Het wordt duidelijk FANTASTISCH!! 
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 Een witte T-shirt waar we mee gaan knutselen
 Verkleedgerief! Hoe origineler hoe beter! 
Kleren die vuil mogen worden
Een grote zak snoep!!!
Een drinkbus
Zwemgerief
Een adressenlijst om briefjes te schrijven
 Jouw goed humeur!

Wat moeten jullie zeker meebrengen voor ons kamp? (Blader nog een beetje
verder voor de volledige meeneemlijst)

En ons zomerkamp thema is: 

De ronde van Roo!

 
Dat wil zeggen dat jullie een fietsoutfit mogen meedoen! Wees zo creatief mogelijk. 
(Een helm, drinkbus, een truitje, een broekje, alles mag!)

Wij als leiding kijken er echt heel hard naar uit om met jullie op kamp te gaan!
Heel veel knuffels van jullie leidsters 

Liesa en Luna!! 

Tot op kamp! 
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Yow liefste swaggers,

Oh, het is weer tijd voor een nieuwe Tons die jullie deze keer allemaal zeker wel zullen lezen. En als
jullie dat niet doen, dan zullen wij jullie daarbij helpen.

En jullie weten allemaal wat dat betekent toch? WE GAAN WEER BIJNA OP ZOMERKAMPP WOOHOOO!
Jullie kennende heeft nog niemand de Tons gelezen en zijn we jullie momenteel op kamp aan het
forceren om dat toch te doen. In dat geval WE ZIJN OP KAMP WOOHOOOO!
Natuurlijk mogen we niet vergeten dat kamp weer zal doorgaan volgens de coronaregels, maar jullie
weten ondertussen wel al wat die regels zijn, dus we gaan ze niet herhalen in deze Tons.
Nu genoeg gekkigheid, it's time to get serious!
Oke nee PRANKKKKK, serieus zijn wie heeft daar nu zin in? Het is wel tijd om in ons artikel te vliegen of
course, maar eerst nog een leuk spelletje om jullie nog wat extra in spanning te houden.
Het spel heet: Wie zijn lichaamsdeel is dit?

(Even voor de ouders: het pintje op de foto is niet gedronken geweest, geen nood!)
Okeeeeee, nu jullie net een super tof spelletje gedaan hebben is het tijd voor de rest van het artikel.
We gaan natuurlijk nog niet vertellen wat we gaan doen op kamp, want dat is lekker geheim theheheh.
(ook omdat we het zelf nog niet volledig weten, maar shhhhhh, niet tegen de Jimmers zeggen)
MAAAARRR we kunnen jullie wel al lekker warm maken voor kamp!
Het thema van kamp wordt KOERS! Dus trek jullie beste koerspakjes maar al aan, de ronde van ROO
gaat bijna starten.
Eerst gaan we nog een korte recap doen van wat we de laatste maanden allemaal gedaan hebben.
Jullie pinda breinen kennende, zijn jullie toch alles alweer vergeten ;)
We begonnen met een battle tussen leiding en gastjes, naar onze herinnering was de leiding
gewonnen die dag. En aangezien jullie niet echt kunnen antwoorden hierop, zullen jullie die statement
maar gewoon moeten accepteren.



Na onze online tienermoederervaring was het tijd om moederschap ook eens mee te maken in het
echt. Als onervaren tieners hebben jullie dat super gedaan, maar naar onze mening is het beter om
toch nog even te wachten voor jullie er zelf aan beginnen. Gelukkig heeft de fotoshoot tijdens de
geboorte heel unieke beelden opgeleverd die jullie voor eeuwig kunnen koesteren.

Moeder worden betekent ook niet dat je je swag verliest, dat hebben 
jullie bewezen op ons super nice swagspel. We gaan niet liegen, onze
outfits waren wel 100x beter dan die van jullie. Maar dat was gewoon
omdat jullie de Tons niet hebben gelezen.

OOOHHH weten jullie nog toen Carmen haar Nero'ke kwijt was op
Gamel? Jawel jawel, op Gamel, Nero'ke kwijt, wat een spijt. We moeten 
echt stoppen met te proberen rijmen in de Tons, want dat komt altijd
kei slecht uit, sorry haha. We waren dus bezig over de toffe spelletjes 
die we hebben gespeeld tijdens Gamel, en ook alleen de tofste, want 
wij hebben die zelf geselecteerd, dus het kan gewoon niet anders!
NU GEWOON NOG KSA DIE DE BADGEKES OPSTUURT EN ALLES IS 
GOED.

Tijdens de activiteiten hebben we ook niet alleen gespeeld en ons geamuseerd, we hebben ook veel
dingen bijgeleerd. Zowel leuke als minder leuke dingen, maar leren is leren en da's cool.
Zoals Piet Huysentruyt zou zeggen: "Wat hebben we allemaal geleerd vandaag? ..."

1. Subway teriyaki chips zijn super bien.
2. Jullie houden van opruimen als jullie zelf kiezen om dit te doen (aan de ouders: ja bij ons ruimen ze
wel op, gek he?)
3. Jullie zijn niet dom ;)
4. Aagje kruipt graag in bomen.
5. Febe rolt graag in dozen.
6. Verschillende coole manieren om pintjes open te doen.
7. In de modder rollen is geen goed idee als het koud is buiten.
8. Chips is de oplossing voor alles: 
     Stom spel? Chips.
     Ze zijn het beu? Chips.
    'Mogen we al naar huis vertrekken?' Chips.
     Honger? Chips.
     Chips? Chips.
9. Jullie zijn de coolste en swagste groep ooit.

DE LEIDING LOVES JULLIE ALLEMAAL !!!!
(zelfs als jullie zagen)
DIKKE KUSSEN EN TOT OP KAMP
XXX BRITTBROW EN JANNY
P.S. Goed nieuws: op kamp gaan jullie een activiteit voor ons mogen maken dus bereid jullie al voor
en get that brain juice flowing girls!!
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News

Eten was het beste moment van de dag!! 
Hertjes gespot <3333
Lopen bergaf is de key!! 
Bleinen is voor losers! 
De kelder van du parc is beter onderhouden dan het station van Zandbergen! 
Caro loves stuiken op de grond! 
Er was pijn aan de voeten, heupen, rug, maar bij Fleur vooral aan haar kontje. Elk zijn ding! 
‘The Bachelorette’ was het hoogtepunt van de dag!! 
De voetbadjes, handmade door de papa’s en moetie’s! Merci les parents!! 
Jullie ongelooflijk motiverende, fantastische leidsters, zonder wie jullie nooit zo hard hadden afgezien. We
love jullie! 
De allerliefste Kimmers, die meer gefietst hebben dan wij gestapt, speciaal om ons een taartje te brengen,
als dat geen liefde is? 
Lena en Waris die ‘heel even’ drinkbussen gingen vullen bij een vriend die ‘ in de buurt’ woonde. 
‘Hoe ver is het nog?’ 
De chique lokalen van KSA Welle! Amai mijn frak! 

Dag liefste simmies en welkom bij weer een nieuw tonsartikel, jippieeeeeee! 

Omdat we gemerkt hebben dat jullie soms nogal moeite hebben met het lezen van de Tons, hangt er
natuurlijk een challenge aan vast. Wie dit gelezen heeft moet zijn lievelingseten sturen naar Jitse Cobbaut via
Instagram. Iedereen die dat doet krijgt een verrassing op de activiteit: KSA op stap! SPANNEEEEEEEUUUND!!
Daarnaast moeten we toch even op een paar dingen terugblikken. Één van de aaaaallerbelangrijkste
gebeurtenissen in, niet alleen jullie KSA leven, maar in jullie hele leven tout court: JOEPIE!!! 

Ik denk niet dat we nogmaals moeten benadrukken hoe fier we zijn op jullie maar ik kan het toch niet laten:
AMAAAI we zijn trots op jullie!! Wat een kanjers zijn jullie! Omdat natuurlijk onze Joepie-reporter Jitse mee was,
hebben we wat beeldmateriaal van hoe het daar aan toe ging. En we moeten eerlijk zijn, er zaten wat
frappante dingen bij! 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.
Maar het hoogtepunt van dit alles: frittekes op plaats X. 
We zijn het erover eens, kajakken is meer ons ding. Allez, met ons bedoel ik dan wel de leidsters, want een
paar kano’s wouden toch liever blijven liggen. Wederom, elk z’n ding! 
Ook onze paaszoektocht was een laaiend succes. Terwijl Naomi en Jitse nog de laatste zakjes aan het
verstoppen waren, kwamen ze Leonie en Lena tegen. Blinde paniek. Gelukkig bleek dat de dames (vanaf km 1
al??) fout aan het lopen waren. Gebaseerd op deze feiten hebben we ze daarom dan ook tijdens joepie zoveel
mogelijk weg proberen houden van de kaart. 

Natuurlijk moet de leukste activiteit van het jaar nog komen: ons zomerkamp!! Dit jaar gaan we 10 volle dagen
in onze prachtige KSA-bubbel op kamp!! Al jullie bezoekers kunnen op 29 juli ons kampterrein komen
bezoeken en daarna mogen jullie met hun mee naar huis. Gelukkig hebben we eerst een heeeel kamp om ons
te amuseren en onze verloren tijd van dit jaar in te halen! En voor iedereen die Joepie al miste, geen paniek,
we gaan een prachtige 2-daagse doen, dus jullie bottinetjes mogen nog eens in de valies: joepieee!!! Alle
dingen die jullie daarnaast nog moeten meenemen, vinden jullie op de meeneemlijst en natuurlijk mogen
jullie ons altijd een berichtje sturen als jullie nog vragen hebben! ZIN IN!!! Het allerlaatste dat we over ons
topkamp nog willen meegeven is dat we zo veel mogelijk willen genieten van de tijd die we samen hebben en
dat we daarom dan ook onze GSM’s allemaal thuis laten. Een zalige 10 dagen zonder al het gezaag van de
buitenwereld en alleen met je vriendinnen, kan niet beter! 
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Omdat het ook examenkes zijn als jullie dit lezen, willen jullie liefste leidsters jullie wat tips geven. Want
laten we toegeven, wij zijn alle 3 expert-blokkers, hebben focus en dedication als geen ander en vlammen er
elke blokperiode vol tegenaan. Daarom hier wat tips, recht van de bron.
 
Allereerst, BEGIN OP TIJD! Goed, als jullie dit lezen zijn de examens al bezig en hebben jullie hier dus niets
aan. Moest het nu toch zooooo slecht gaan, kan je deze tip dus gebruiken tijdens herexamens :((

Daarnaast, wees streng voor uzelf, maar niet té streng. Dat chocolatteken extra mag al eens en laat u maar
soigneren!! 

Als derde tip: schakel alle afleiding uit. Of het nu een GSM is die uitgeschakeld moet worden, TikTok die
verwijderd moet worden (we've all been there), broers of zussen die uitgeschakeld moeten worden (maar
#neentegengeweld), huisdieren, zagende ouders of luide poetsvrouwen, .... zorg dat er geen afleiding is!
FOCUS IS DE KEY!! 

Ook is het belangrijk gevoed en gehydrateerd te blijven. In principe zou je ook gezond moeten eten, iets
waar wij wat minder in slagen, maar hey, give it a try! 

Tip 5: Lotj u niet opjagen! We kennen dat, groepchats waarin iedereen spreekt over hoever ze al zitten, geen
positieve motivatie!! NEGEREN!! Stuur liever een berichtje naar jullie eenzame leidsters! 

Pauzeren, pauzeren, pauzeren! Gezelschapsspelletjes, een boek, TikTok,... genoeg dingen om je mee bezig
te houden! Maar omdat we deze tip echt niet aan ons willen voorbij laten gaan, is er dan ook een
avondactiviteit georganiseerd voor jullie <333 
Zaterdagavond lekker ontspannen met de meiden!! Meer info volgt ASAP!! 

Beloon jezelf! Of het nu is met iets lekker of iets dat je mag doen wanneer je gestudeerd hebt, plan dingen
op voorhand die je mag doen als je iets bereikt hebt. Of zoals cheezy Jitse doet: hang een week voor dat je
een vak moet studeren post-its in je boek met motiverende woorden. Zo vind je tijdens het studeren
allemaal lieve boodschappen voor jezelf terug! #cuuute!! 

Sporty spice it is! Tijdens de examens op tijd en stond eens gaan sporten werkt heel goed voor de moraal en
de concentratie!! En, het is dan nog eens goed voor de conditie! Een WINWIN!! 

Zoals we al een paar keer herhaald hebben, is belonen natuurlijk belangrijk! De allergrootste beloning komt
er natuurlijk pas als alle examens achter de rug zijn. En ook dan staat KSA klaar om jullie te verwennen. We
gaan samen met KSA een heeeeele dag op uitstap. Alle info daarover vind je terug in de tons! Wie dus graag
eens wil ontspannen met haar KSA-vriendinnen (iedereen dus), BE THERE met zonnecrème en een goed
humeur! 
Hierbij sluiten we met graagte dit prachtige en allerlaatste Tonsartikel af! Succes met studeren sjoekes, jullie
kunnen dit, en hopelijk zien we elkaar heeeeel snel!! BISOUSSSSSSS!! Carrie, Naomi en Jitse xxxxx
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HAAAAAAALLLLLOOOOOOOOOOO!!!!!

Het is weer TONS-tijd!! Omdat wij weten dat jullie de Tons goed lezen, gaan we er een avontuur van
maken. 
Eerst en vooral gaan we een klein traantje wegpinken want het is weer de laatste Tons van het jaar. 

MAAAARRR het is wel de KAMPTONS en dat maakt ons blij, want dat betekent dat zomerkamp weer een
stapje dichterbij komt!!!       

Eerst zoals altijd gaan we ons in de teletijdsmachine zetten en terugblikken op de afgelopen
acitiviteiten....

Eerste stop: 6/03
WOOOWWW weet je nog? Hier hebben jullie grandioos verloren van de leiding. Nochtans hadden wij
jullie kansen hoog ingeschat. Jullie waren goed begonnen. Jullie hadden geluk dat Elise de Black Story al
kende en toch zijn jullie als laatste toegekomen op KSA. Maar toch blijven wij zeer trots op jullie!!!!

Tweede stop: 10/04
Nu hebben we online vergaderd. Maar we hebben er toch veel uit kunnen halen. We hebben besproken
wat we gingen verkopen om een fantastisch kamp te hebben! En het heeft beloond. Want jullie zijn nu
massaal snoepzakjes aan het verkopen en zo kunnen wij gewoon een megafantastischsuperduperleuk
KAMP hebben!!!!!!!! Nogmaals we zijn supertrots op jullie!!!! (dat verdient een beloning op kamp!)

Derde stop: 24/04
DROPPPIIINNNGGGG!! Wauw jullie hebben geen oriëntatie vermogen. Hoeveel keer zijn jullie fout
gelopen? Hoeveel te laat zijn jullie toegekomen? man man man. Wat een afgang. Zorg maar dat tegen
kamp jullie beter je kunnen oriënteren.

Vierde stop: 8/05
We hebben ons eigen terrasje gedaan. WOOP WOOP. We zijn hier toch veel te weten gekomen hoor ;).
Elise dit is speciaal voor jou! ZOEK EEN OPLEIDING!!!! Heb je er al een gevonden? Toch spannend hé dat
gaan studeren. Hopelijk vind je toch iets dat je graag doet en goed zal doen! Laat het ons weten als je iets
hebt gekozen :)))

Vijfde stop: 15/05
OLALALALLAAAA deze keer zijn we op een echt café geweest. Het was zeker en vast spannend want we
waren stiekem met iemand teveel. Maar jammer genoeg was jij de zondebok, Mirthe. Al een geluk is er
niets gebeurd ;). Raar genoeg was het er toch wel heel frisjes en dat voor het midden van mei,
schandalig! Maar we hebben ons toch geamuseerd, niet waar?
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En nu genoeg gezeverd, het belangrijkste komt er nu aan!
KAAMMMPPPP.

Het wordt een zeer speciaal kamp. Weeral. Want Corona hebben we nog niet volledig kunnen bestrijden.
Maar dat neemt niet weg dat het een megavetcool kamp wordt. 
We zullen wel nog steeds veel onze handen wassen, handen ontsmetten en speciaal voor de +12 ook met
heel weinig gsm's. Jullie weten dit wel al langer dat gsm's niet mee zullen mogen gaan op kamp.

Op 19 juli wachten we jullie op, op het station van Erembodegem en dat om 13U, vergeet niet de trein is
om 13u14 dus wees zeker op tijd! Ook mag je jouw fiets niet vergeten want anders geraak je niet op het
kampterrein!!! 

Wat ook nieuw is, is dat we op driedaagse gaan :o. Dat wordt nog al iets. Het wordt spannend voor jullie
maar toch ook wel voor ons, want wij hebben zoiets ook nog nooit gedaan. Maar succes gegarandeerd!!

Dan hebben we nog iets nieuws! Amai jullie kamp zit vol nieuwe avonturen hoor! Jullie gaan 2 volle dagen
mogen meelopen dus mee leiding geven voor een groep. Jullie gaan een hele dag leidster staan bij een
groep en de andere dag bij een andere groep. Dit van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Haal jullie
verantwoordelijkheidsgevoel maar naar boven!!

Als allerlaatste voor we overgaan naar de data. Wensen wij jullie nog heel veel succes met jullie
examens!!!! We weten gewoon dat jullie dit supergoed gaan doen en elk examen gaan knallen!!!! 
Heb je een heel moeilijk examen? Geen probleem, hier is een gouden tip van ons: 
Ga altijd van het slechtste uit, zo zal je het minder erg vinden als je toch gebuisd bent en zal je extra zo
blij zijn als je er dan toch op door bent!! 
Dat heeft bij ons al heel veel geholpen ;).

DATA: 
Veel data gaan we hier niet moeten zetten want het enige dat we nog gaan doen is. KSA OP STAP!!

26/06:
KSA OP STAP. Dit hebben we samen met jullie al besproken. We gaan naar JumpSky! JOEPPIIIEEE. Vergeet
de centjes niet mee te nemen en je sportiefste outfit!!

VEEEELLLL GROETJES 
MATTI EN SARAH XXXXXX



Identiteitskaart (afgeven bij vertrek)
Kleine stevige rugzak (-12) of trekkersrugzak (+12)
Een beetje zakgeld (om kaartjes te kopen)
Bord/gamel, beker en bestek
3 keukenhanddoeken
WC-rol
Zaklamp
Drinkbus
Zakdoekjes
Eventueel iets tegen de muggen
Gezelschapspelletjes, kaarten, strips, … voor tijdens de platte rust
Lijst met namen en adressen om kaartjes te schrijven (kaartjes en post-

Mondmaskers voor +12 (in afgesloten zakje en extra zakje voor gebruikte maskers)
zegels zijn op kamp te verkrijgen)

Luchtmatras of veldbedje
Slaapzak
Kussen
Eventueel een extra dekentje

Handdoeken en washandjes
Kam/borstel ; eventueel haarelastiekjes 
Tandenborstel en tandpasta
Shampoo en zeep
Zonnecrème en aftersun
Eventueel tampax/ maandverband
Eventueel geneesmiddelen (verwittig hierover de leiding)KSA-uniform = KSA T-shirt, hemd en sjaaltje

Ondergoed
Kousen (dikke en dunne)
Pyjama
Shorts en een paar lange broeken
Truien (dikke en dunne)
T-shirts
Zwemgerief (bikini/badpak, badmuts)
Verkleedgerief
Petje/hoedje
Regenjas
Stapschoenen of andere stevige schoenen
Sportieve schoenen
Slippers

Gelieve alles duidelijk te naamtekenen, laat waardevolle voorwerpen thuis, geef kleren mee die vuil
mogen worden, geen GSM’s en andere elektronica meenemen.
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Wil jij graag een briefje krijgen op kamp? Geef deze informatie dan zeker aan je
vriend(innet)jes en familie!

Vergeet niet dat een briefje krijgen keukenafwas betekent! 

Hallo! 

Ik ga op zomerkamp met KSA
Roo Erembodegem naar Mesen
van 19 juli t.e.m. 29 juli 2021. 

Wil jij mij een briefje schrijven?
Dit is het adres:

KSA ROO Erembodegem 

Nieuw-Zealanderstraat 29A

T.a.v. Naam + Voornaam (groep)

8957 Mesen, BELGIË
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Hier staan enkele liedjes die we veel zingen op kamp, leer ze maar al uit het hoofd!

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! 

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, 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 
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 

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 

Say Chicka Boom Chicka Boom
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 (x8) 
E kwa chi cho chi cho chi cho chi cho (x4) 
Bambajo boelandai basai basai (x4) 
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En dan is het nu tijd om onze kookploeg voor te stellen. We werken met twee teams: 

SIGRID
Een oude bekende, 't is

een legende! 

Ann-Sofie Steffi Jena
Annso is vegetarisch en o,

zo hilarisch!

Dolores
Nog onder voorbehoud, maar bij
haar wordt het eten nooit koud!

Stenz Jari
Kokkie Stenz, da's
iedereen's wens!

Jari in de keuken, hopelijk zorgt dat
voor niet te veel breuken!

Een echte babbelkous, haar
specialiteit is currysaus!

Jena als kokkin, onze
heldin!

Maarten
Met kok Maarten kan je

ook eens gezellig kaarten!

Daan
Met kokkie Daan lacht

iedereen spontaan!
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Wij zijn helemaal klaar om de Ronde van Roo te fietsen! Ligt jullie fietsoutfit al klaar?
Tot snel wielrensters!


