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Dag meiden van Roo en ouders
Met veel plezier begin ik aan het laatste bonds artikel van het jaar want de leukste activiteiten van het
jaar moeten nog komen. Eind juni is het 'KSA OP STAP' en trekken we er met iedereen op uit naar de
Gavers, begin juli organiseren we een gezellige zomerwandeling en de kers op de taart van dit werkjaar is
ons zomerkamp in juli. Een heleboel toffe activiteiten dus nog op de planning!
Maar laten we eerst eens terugblikken op afgelopen semester.
In maart speelden we samen met de jongens KSA van Erembodegem. Wat was dat toch een toffe
ervaring om eens met jongens samen te spelen. Een geslaagde activiteit!
Ons spaghettifestijn was een groot succes! Bedankt aan alle ouders die zijn komen eten of saus hebben
afgehaald. Verder trokken onze -12 groepen erop uit naar het Verloren sprookjesbos in Lokeren. Daar
speelden we leuke spelletjes met andere KSA's!

KSA OP STAP: Zaterdag 25 juni 2022

Op zaterdag 25 juni is het weer zover... We gaan met iedereen op stap! Dit jaar gaan we terug naar de
Gavers. Voor deze dagactiviteit vragen wij jullie 10 euro (cash en liefst gepast) mee te brengen. We
spreken af om 10u40 aan het station van Denderleeuw en zien elkaar daar terug om 17u05. Verder
brengen jullie best wat zonnecrème, je tofste badpak, een handdoek en jullie mooiste glimlach mee!

Zomerwandeling: Zaterdag 2 juli 2022

Dit jaar organiseren voor het eerst een zomerwandeling. Deze gaat door op zaterdag 2 juli. Kom gerust
jullie benen strekken en geniet van een wandeling doorheen Erembodegem en steun zo onze KSA. Zo
kunnen wij de laatste keer onze kas spijzen voordat we vertrekken op zomerkamp.

Zomerkamp: 18-28 juli (leeuwtjes 22-28 juli)

Hieronder een overzichtje van wat er allemaal interessant is in verband met het zomerkamp. Mochten
jullie na het lezen van al deze informatie nog vragen hebben, stel ze gerust via mail of spreek de leiding
aan op een activiteit.
Kampadres
Het kamp adres is Sint-Willebrordusstraat z/n, 3941 Hechtel-Eksel
Data
Vertrek: 18juli om 11u verzamelen we aan de kerk in Erembodegem-dorp om samen de bus te nemen
richting het kampterrein te vertrekken. Dit geldt voor de roodkapjes, tiptoppers, jim en sim.
Bezoekdag: Dit is de dag waarop de leeuwtjes door hun ouders naar het kamp gebracht worden en
tegelijk kunnen de andere ouders hun dochters die al op kamp zijn een bezoekje brengen. Alle leeuwtjes
en ouders zijn welkom op 22 juli vanaf 11u op het kampterrein. Mochten er leeuwtjes niet geraken, laat
dit op tijd weten dan helpen we met het zoeken naar vervoer. Meer info over de bezoekdag volgt verder
in het artikel.
Terugkomst: 28 juli keren alle groepen samen terug richting Erembodegem met de bus. De bus vertrekt
om 13u, dus jullie kunnen jullie dochters rond 14u30/15u terug verwachten aan de kerk in
Erembodegem-dorp. Hoe laat we exact aankomen zullen we de dag zelf nog communiceren.
BONDSARTIKEL
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Bezoekdag
Na twee jaar geen bezoekdag te hebben gehad op kamp door corona, hopen we op een bezoekdag dit
jaar. Jullie zijn vanaf 11u welkom op ons kampterrein en 's middags voorzien wij een BBQ! Hiervoor
komen wij rond met bonnetjes, jullie kunnen kiezen tussen verschillende vleesjes of veggie. Voor
kinderen vragen we 6 euro, voor volwassenen 10 euro. Hierin zit zowel jullie vlees, als groenten en
sausjes. Borden, bestek en bekers zitten hier niet in, deze dienen jullie zelf mee te nemen. KSA zorgt
uiteraard wel voor afwaskommetjes na het eten zodat alles weer proper mee naar huis kan. Verder
wordt er ook een wandeling gemaakt of kunnen jullie op het kampterrein blijven om een spelletjes te
spelen.
Voor de BBQ zoeken we mama's of papa's (maar evengoed nonkels, tantes, broers, zussen, ...) die
graag BBQ'en en ons een handje willen helpen met het bakken van het vlees. Wil je helpen? Laat
het ons dan weten via onze KSA-mail. Als bedankje krijgen jullie van ons uiteraard enkele frisse
drankjes!
Valiezen
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 dus. Jullie valiezen mogen 18 juli
meegenomen worden op de bus. Alle veldbedjes, slaapzakken, trekkersrugzakken en ander gerief buiten
de valies mogen jullie op 14 juli tussen 19-20u brengen naar ons heem.
Bij het terugkeren gaan we zoveel mogelijk valiezen, veldbedden, slaapzakken, trekkersrugzakken,.. in de
bus proberen steken. Mochten alle veldbedden, trekkersrugzakken er niet meer bijpassen mogen jullie
deze op 29 juli tussen 19-20u komen ophalen op ons heem. We gaan proberen om zeker al alle valiezen
op de bus mee te krijgen, indien dit niet lukt mogen deze ook op 29 juli worden opgehaald.
Kostprijs
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.
Kampthema
Dit jaar trekken we er op uit naar het wilde westen want we gaan op cowboy kamp, jihaaaa! Trek alvast
jullie cowboy laarzen aan en haal de cowboyhoeden maar vanonder het stof voor het kamp!
Waardevolle spullen
We gaan op kamp, dit wil zeggen dat er wel eens kleren vuil zouden kunnen worden of misschien zelfs
dat ze hier en daar gehavend terug kunnen komen. Daarom vragen we ook om alleen kleren mee te
nemen die vuil mogen worden en kapot kunnen gaan of in het ergste geval misschien kwijt zijn. Verder
gaan kamp en telefoons niet goed samen. We laten even al die technologie thuis. Geen GSM's wil
natuurlijk niet zeggen dat er helemaal geen contact wordt gehouden met het thuisfront. Er kunnen altijd
briefjes gestuurd worden en hou zeker ook onze instagram- en/of facebookpagina in het oog om
updates te kunnen volgen. Ikzelf, hoofdleidster Carlinde (0470/858614) is uiteraard bereikbaar bij
dringede problemen.
Luizen op kamp
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 om jullie dochter(s)
op luizen te controleren 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.
Kampfoto's
Ook dit jaar zullen niet alle kampfoto's 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
B O N D Svan
A R T I het
KEL
vriendinnetjes. Na het kamp zullen jullie een WeTransferlink ontvangen met alle foto's
zomerkamp!

| 04

'T Varken: 4 september 2022

Na twee jaar weggeweest te zijn door corona, organiseren we dit jaar terug 'T Varken.
Kom gezellig nazomeren op deze zondagnamiddag op onze lokalen en geniet van onze heerlijke
ovenkoek met beenhesp en van één of meerdere drankjes. Verder kunnen jullie meedoen aan onze
tombola en kans maken op een leuke prijs. Voor de kinderen voorzien we een schminkstand waar ze zich
kunnen laten schminken door de leidsters. Als kers op de taart kunnen jullie dochters deze dag te weten
komen wie het volgende jaar hun leidsters zullen zijn. Wij verwachten jullie! Tot dan! ;)
Zo is officieel mijn laatste bondsartikel geschreven! Ik had jullie graag bedankt voor alweer een jaar
vertrouwen in onze werking! Ik spreek namens iedereen van de leiding dat het een leuk jaar was :)
Ik kom jullie hoogstwaarschijnlijk nog tegen bij KSA op stap, op de zomerwandeling, zomerkamp of 'T
Varken! Tot dan!

Zomerse KSA Groetjes
Hoofdleidster Carlinde

BONDSARTIKEL
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GEZOCHT

GEZOCHT
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KSA OP
STAP
Binnenkort wordt er nog een mailtje gestuurd met alle info over deze activiteit, maar houd 25
juni zeker al vrij!

KSA OP STAP
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ZOMER
WANDELING

ZOMERWANDELING
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'T VARKEN
Dit jaar organiseren we eindelijk ons jaarlijks evenement ‘T Varken terug. Het is 2 jaar geleden
dat het is doorgegaan, dus we zullen je geheugen nog eens opfrissen.
Wat is ’T Varken? ’T Varken is een evenement net voor het nieuwe KSA-jaar start. Er is er heel
veel te doen!
Wat kan je doen op ’T Varken? Je kan hier eerst en vooral smullen van een overheerlijke
ovenkoek met beenhesp. Bovendien kan je genieten van een lekker verfrissend drankje terwijl je
luistert naar live muziek van enkele lokale bandjes.
Wie mag er allemaal komen naar ’T Varken? IEDEREEN, zowel ouders, kinderen als
voorbijgangers. Voor de kinderen is er tevens een leuke schminkstand en de leden kunnen
kennismaken met hun nieuwe leiding.
Wanneer kunnen we eens komen piepen? ’T Varken gaat door op 4 september 2022 vanaf 13u
op ons heem, Hogeweg 96 te Erembodegem.
Kom zeker eens langs, tot dan!

'T VARKEN
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KSA ROO
WINKEL
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 Elise (-12) en Eline (+12) volgende keer aan! Wanneer de
bestelling klaarligt op het heem ontvang je een mailtje.
Betalen via overschrijving BE07 7775 9413 3766

KSA HEMD

32-34-36: €21
38-40: €25

KSA ROO T-SHIRT
WIT

7/8-9/11-S-M-L: €15

SJAALTJE

€3

KSA ROO PULL
BORDEAUX

KSA ROO T-SHIRT

XS-S-M-L: €25

7/8-9/11-S-M-L: €15

LEEFTIJDSSCHILDJE

€0,70

(OUDE) JAARTHEMA'S

KSA-SCHILDJE

€0,50

€0,50

DONKERBLAUW

KSA ROO SCHILDJE

€1,20

KSA OOST-VLAANDEREN
SCHILDJE

€0,50

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!

KSA ROO WINKEL
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TROOPER
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

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

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!

TROOPER
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LEEUWTJES
Halloooooooo mijn aller liefste schatjes van pattatjes
Het is weer tijd voor JAMMER genoeg onze laatste Tons van ons mooie KSA
jaar. Maar wees niet bang, er staan ons nog enkele super leuke dingen te
wachten! Voor ik ga verklappen wat er nog gaat komen, blikken we even
terug op ons mooi, fantastisch leuk leeuwtjes jaar!!!
Weten jullie het nog?? Onze eerste activiteit allemaal samen? Dan hebben
we elkaar een beetje beter leren kennen. Wat was dat leuk! Zoals Wine,
echt een zotte doos en ze brengt altijd veel enthousiasme naar de KSA. Of
Lune en Frauke die altijd voor elkaar zorgen maar natuurlijk ook voor de
rest. En alle andere leeuwtjes die minstens even gek en leuk en grappig
zijn! Jullie allemaal zijn van dag 1 mijn beste vriendinnen geworden voor
eeuwig en altijd.
Dan het volgende wat we samen hebben gedaan is Herfstkamp. Jullie
keken er net zoals ons super hard naar uit en terecht! Iedereen had veel
energie toen het begon maar op het einde was iedereen wel een beetje
moe, omdat het toch ooooh zo leuk was!
Na herfstkamp hadden we weer normale activiteiten maar deze keer
vooral in de modder. Jullie zijn echte kleine varkentjes in de modder! Maar
het was ook zooo leuk om moddervarkentjes te zijn!
En dan was het al tijd voor onze carnavalsactiviteit. Rosie wat viel jij goed
op in je fluo pakje die dag, net zoals de rest in hun mooie verkleedkleren!
We herkenden jullie bijna niet!
En dan was het tijd om eens de jongens KSA te ontmoeten. Wat vond ik het
leuk daar! Jullie hebben allemaal zeer goed gebeten van de appel of letters
gezocht in krant. De volgende keer dat we de jongens bezochten was het
voor een wandeling, weten jullie dat nog?
Wij vonden dat echt allemaal heel leuk, het was al een fantastisch jaar!
Maar het beste moet nog komen, wat dat juist is komen jullie op de
volgende pagina te weten.
LEEUWTJES
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We gaan op ZOMERKAMP!!!! En niet zomaar een kamp, neeeneee, we gaan
op COWBOY kamp. Dus pak maar aallemaal jullie cowgirl-hoeden maar
terug boven want we gaan 7 dagen op avontuur in het Wilde Westen
JOEEEEHOEEEEE!!!
Om zeker te zijn dat je kamp niet kan, wil of mag missen zal ik eens kort
uitleggen wat kamp juist inhoudt.
We beginnen ons avontuur in het Wilde Westen door eerst eens op pad te
gaan en alles te ontdekken wat er daar allemaal is. Zoals waar we gaan eten,
naar het wc gaan, waar we spelletjes spelen en waar we slapen.
Eens we dat allemaal weten kunnen we onze tent omtoveren tot een coole
leeuwtjes-cowgirl-tent. We versieren ze zodat we ons echt in het Wilde
Westen voelen, ook in onze dromen! We blijven ook dan natuurlijk 7
nachtjes slapen in het Wilde Westen dus dat is natuurlijk nodig!
Nadat we onze weg goed kennen en onze super de duppere coole cowgirl
tent klaar is gaan we onszelf omtoveren in cowgirls en gaan we de 7 dagen
dat we daar zijn super leuke spelletjes spelen zoals we al een heel jaar
hebben gedaan op de KSA. We gaan eens spelen met water of juist ons heel
vuil maken, want cowgirls zijn van niets bang!
Maar van al dat super leuk spelen krijgen we natuurlijk grote honger en
daarvoor zorgen onze kokkies. Zij maken super lekker eten waarvan wij
kunnen smullen! Zoals SPAGHETTI, mmmmm lekkker!!!
Iedere avond voor het slapen gaan is er ook nog een leuk toneeltje waar we
naar kunnen kijken! Na een lange dag spelen, lekker eten en het super leuke
toneeltje is het tijd om te gaan slapen, zodat we de volgende dag er weer
helemaal tegen aan kunnen!
Voila nu weten jullie al een beetje hoe ons cowgirlen kamp er kan uitzien.
Het is super leuk en gezellig, wij zouden het niet kunnen missen! Net zoals
we jullie niet kunnen missen, dus kom zeker mee!
Super dikke knuffel jullie super toffe leiding xx
LEEUWTJES
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ROOD
KAPJES
Hello allerliefste roodkapjes!
De leukste 10 dagen van het jaar komen er weer aan! Want we gaan op KAMP!
Joepiejeej! Wij hebben er al super veel zin in om met jullie 10 dagen lang spelletjes te
spelen, veel te lachen en plezier te maken.

kampvuur

Waterspelletjes

4-uurtjes

Slapen in een tent

Lekker eten

Tentfeestjes
Actjes

wentelteefjeswedstrijd

Vuil maken

Vriendinnen

Mopjes vertellen

Zoals jullie misschien al gelezen hebben in de Tons is het kampthema van dit jaar
COWBOYS. Geen paniek, we gaan niet vechten met indianen of iets drinken in de
saloon. Maar wel elke avond naar een toneeltje kijken, meezingen en meedansen op
ons mega-cool-cowboy-kamplied! We doen natuurlijk nog veel meer op kamp dan dat!
Maar wat dan? Wel, wij hebben voor jullie een samenvatting gemaakt van wat kamp
Bezoekdag
voor ons juist inhoudt!

Dagtocht

Veel spelletjes

Jullie zitten misschien nog met een aantal vragen. Hier zijn onze antwoorden op de meest
gestelde vragen:
Mag mijn knuffel mee op kamp?
Tuurlijk mag die mee! Ook wij nemen onze knuffel mee. Tijdens de spelletjes laten we onze
knuffel wel in de tent zodat die zeker niet kwijt geraakt.
Wat als ik mijn ouders teveel mis?
Daar is helemaal niets mis mee, ook wij missen onze ouders soms eens op kamp. Er is een
bezoekdag in de helft van het kamp waar je ouders, broers, zussen, huisdieren,.... welkom
zijn zodat je ze niet te lang hoeft te missen. Je kan ook altijd een briefje sturen zodat je ze
af en toe eens hoort. Ergens achteraan deze Tons is een "schrijf-mij-een-briefje"-pagina die
je met iedereen kan delen zodat je veel briefjes krijgt!
Wat als ik nog niet iedereen ken die meegaat op kamp?
Je leert elkaar heel goed kennen dus je zal snel veel nieuwe vriendinnen maken!

ROODKAPJES
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Ik ben bang dat ik het eten op kamp niet lekker ga vinden, wat nu?
Geen paniek! We hebben alleen maar lekker eten op kamp dat gemaakt wordt door
onze kokkies. Maar als je het toch echt niet lust, zouden we het heel erg leuk vinden als
je toch eens zou proeven :)

Jullie weten nu al wat het kampthema is van heel KSA Roo maar wij hebben met de
roodkappen ook nog een apart thema. En dat is.....
Trommelgeroffelllllll.......Spannendddd :))

FC DE KAMPIOENEN!!!!!
Haal jullie rokjes met tijgerprint, gekleurde das en hemd, leukste voetbaloutfit,... maar
al boven en stop ze nu al in je valies! Want we gaan in 10 dagen een échte kampioen
worden. Cool hé? ;)
We gaan spelletjes doen zoals: naar het leger met Xavier, het recept van de Bomaworst
ontcijferen, sporten met Pol, quizzen met Maurice en de rest blijft nog een geheimpje
hihihi.
Wat we wel al kunnen verklappen is:
dat jullie verkleedkledij moeten meebrengen in thema FC De Kampioenen en/of
cowboys
dat jullie een witte t-shirt moeten meebrengen die kapot mag gaan.
dat jullie ook jullie goed humeur zeker niet mogen vergeten. Maar dat zal geen
probleem zijn hé :)
Dat wij er al super-mega-gigantisch veel zin in hebben!!!
Dat je volgende data al in jullie agenda kunnen zetten:
25 juni: KSA OP STAP
We gaan samen naar de gavers! joepiejeej!! vergeet jullie bikini en zonnecrème niet!!
2 juli: zomerwandeling
Komen jullie eens wandelen met jullie mama/papa/broer/zus/vriendin/hond/konijn of
goudvis? Er gaan leuke postjes zijn onderweg en daarna kan je nog iets komen drinken
op KSA!

Tot snel liefste vriendinnen! 18-28 juli: zomerkamp
xxxxx
Luna en Marie <3
ROODKAPJES
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TIP
TOPPERS
Hallo leukste Tiptoppers van ze allemaal,
Ja hoor, hier is hij weer; het leukste tijdschrift van het land! We weten het, jullie kijken altijd vol
spanning uit naar weer een leuk artikel van jullie favoriete leidsters dus hou jullie maar vast,
want het is extra lang deze keer!
Voor we jullie vertellen wat we nog allemaal voor jullie in petto hebben, blikken we nog eens
terug op wat we gedaan hebben op de vorige activiteiten.
De eerste activiteit was direct een speciale, we speelden namelijk samen met de jongens. We
hebben volgens ons wel bewezen wie nu écht het sterkste geslacht is: de meisjes natuurlijk! We
waren niet alleen met meer, jullie hebben ook bewezen dat jullie beter luisteren naar de leiding
en altijd goed meespelen met de spelletjes. De leiding van de jongens KSA was onder de indruk
van jullie hoor!
De vergadering daarna hebben we als echte boeven en politieagenten een achtervolging
gehouden. Indyra en Britt waren zo snel dat ze maar net voor het einde van de activiteit
ingerekend werden. Maar niet getreurd Ella en Iluna, jullie krijgen ook nog een kans om te
ontsnappen en uit de handen van jullie achtervolgers te blijven.
In de paasvakantie gingen we gaan wandelen op het evenement van KSA Erembout om hen te
steunen. Helaas kon er niemand van jullie, dus zijn we maar alleen op het springkasteel
geweest. Gemiste kans voor jullie! Maar jullie kunnen jullie wandelbenen nog bovenhalen en
een nog leukere wandeling doen, dat lees je straks.
Op de activiteit nadien hebben we iets heel belangrijk gedaan; de tafelversiering voor het
eetfestijn geknutseld. Jullie potjes voor de theelichtjes waren prachtig en mogen jullie volgende
keer dat we jullie op het heem zijn meenemen naar huis!
Natuurlijk kunnen we ons geweldige eetfestijn niet vergeten! Hopelijk vonden jullie de spaghetti
heel lekker en hebben jullie zich vol kunnen eten. Hebben jullie kunnen raden welke vuile
spaghettimonden die van ons waren?

TIPTOPPERS
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En dan nu het belangrijkste uit deze hele kamptons... het kampthema!
Haal maar al vast jullie paarden van stal en jullie laarzen en hoeden uit de kast, want dit jaar
gaan we op cowgirlkamp! Het wordt een avontuur om nooit te vergeten. We gaan niet naar het
Wilde Westen, maar wel het beste Belgische alternatief: het geweldige Limburg!

Het is weer tijd om de agenda's en kalenders boven te halen. Het zijn deze keer niet zo veel
data, maar wel de belangrijkste en vooral de leukste!
We hebben extra goed nieuws, dit jaar is er ook weer KSA op stap. We gaan op zaterdag 25 juni
met z'n allen naar de Gavers. Het wordt een dag vol waterpret dus pas maar op, want we
kunnen zomaar een waterpistool op jullie richten. Dat brengt jullie dan toch al wat in de
kampsfeer hé ;) !
Op de vorige pagina hadden we al iets gezegd van een superleuke wandeling die jullie kunnen
doen, wel hier kom je het te weten. Onze KSA organiseert dit jaar een heuse zomerwandeling!
Kom op 2 juli zeker wandelen en misschien nadien gezellig bijbabbelen op het heem. We willen
alle nieuwe roddels weten hoor!
Ons niet te missen kamp gaat dit jaar door van 18 tot 28 juli, dus omcirkel dat maar alvast in
jullie agenda!

Dit was het dan alweer. We hopen jullie allemaal op de volgende activiteiten te zien en hopen
vooral dat jullie al veel zin hebben om terug met ons op kamp te gaan!
Veel cowgirlgroetjes,
jullie favoriete leidsters xxx

TIPTOPPERS
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JIM

JIM

JOOOOOWWWWW
Dag Jimmers, blij jullie weer te zien :)) Hopelijk alls kits met jullie? Jaa tuurlijk dat, voila wij beslissen dat al
voor jullie hahahah!
Jammergenoeg is dit al de laatste Tons van het jaar :( MAAR het is wel de leukste Tons van het jaar!!
Want dit is de wereldberoemde KAMPTONS. Hier gaan jullie alle informatie rond ons zomerkamp
vinden.
Maar eerst doen we effe mee aan onze #Throwbackthursday. Huh? Wat is dat? Hopelijk weten jullie wel
wat dit is, want wij hebben al in het snotje dat jullie echte instaqueens zijn ;)
Waar te beginnen?
6 maart de eerste activiteit van de vorige Tons. KERMIS!!! JIEEHAAA keileuk!!!! WIj hebben ons
geamuseerd en hopelijk jullie ook!!! Jullie hebben ook wel veel geluk gehad dat jullie al die gratis
smoutebollen hebben gekregen.
Dan op 20 maart was het de befaamde activiteit met de jongens van KSA Erembout. EN niemand van
jullie is komen opdagen :( Wij waren zeer hard teleurgesteld. Hopelijk gebeurt dit nooit meer!!!
3 april: Waaauuuwww jullie waren hier voor het grote ronde van Erembodegem spel! Nog eens proficiat
aan de winnaar!!! Jullie hebben dat toen keigoed gedaan.
Misschien moeten jullie eens kijken voor een carrière in het wielrennen? En natuurlijk niet te vergeten
hebben jullie toen ook 2 fantastische reclamefilmpjes voor ons eetfestijn opgenomen!
Jullie zijn DA BEST
Een weekje later zijn we met z'n allen (niet zo veel van jullie) een wandelingetje gaan maken! Eerlijk, het
was toch gezellig he?
AAH en dan was het 24 april. We hadden gehoopt dat na 20 maart we deze nachtmerrie nooit meer
gingen meemaken. LAP het was weer van dat. Alweer geen jimmers die komen naar de activiteit. Maar
pas maar op he jullie! Want we gaan wraak nemen op kamp. MOEAHAHAHHAHHAHAH
EEn dikke merci ook aan alle jimmers die zijn komen helpen op ons eetfestijn!! DIkke KUS
EN als laatste hebben jullie een SUPERmooi juwelendoosje gemaakt voor jullie lieve mama's!
EN DAN NU MEER INFORMATIE VOOR ZOMERKAMP, DAT LEES JE OP HET VOLGENDE BLAADJE!!!
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The place to be: HECHTEL-EKSEL. We horen jullie hersenen al tot hier kraken. Waar ligt dat in
godsnaam? Awel he dat ligt ergens in Limburg. Dus je kan ook al oefenen op het zeeeeerrr traaaaaaggg
praaaaattteeeenn. Voor meer details zal je eens moeten googelen.

Ons kampthema dit jaar is thema COWBOY!!! YIIIHHAAAAAA het wordt echt de max!! Zoek maar
al jullie cowboyhoeden, en alle accessoires maar al van boven het stof! Neem anders gerust ook een
paard mee of je lievelingslasso. Dat kan misschien nog van pas komen.
Ga zeker al eens een duikje nemen in het thema, door films te kijken of strips van Lucky Luke te lezen.

De data van ons zomerkamp is ook al bekend. Zet hem in je agenda, want wij willen heel graag
met al onze lieve jimmers op kamp gaan!!!! PLZZZZ doe dat!!!!! Kom kom kom mee met ons op
cowboykamp!!!
Jullie gaan anders heel wat missen!!
Ow nu ben ik ook wel niet de data vergeten te zeggen. Dom van me we gaan op kamp van

18-28 juli

Nu weten jullie de data, dus verwachten we IEDEREEN op het mega super leuke keigekke kamp!!!
Vergeet zeker ook niet dat wij samen met de hele ksa op stap gaan naar de Gavers, wordt superleuk!!
En dat allemaal op 25 juni. Voor meer informatie daarrond, lees je zeker best ook eens het Bondsartikel
dat ons liefste leidster Carlinde heeft geschreven. 2 juli organiseren we een zomerwandeling met als
eindstop een tuin met drankjes en hapjes, iedereen welkom!
Als jullie nog vragen heb, stuur ze dan in onze Whatsapp groep!! Hopelijk tot op zomerkamp!!!!!!
Als je de Tons hebt gelezen dan stuur je in onze Whatsapp groep een emoji van een cowboy, of alleszins
iets in het thema van cowboy.

Wij zijn er alvast al klaar voor!!
Groetjes en kusjes!!
SARAH en CARLINDE

JIM
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SIM

News
joehoeee simmers

Allereerst willen we Lotte graag welkom heten in de groep, WELKOM LOTTE!!! #yay #joepie #newlid
Dit is alweer de laatste tons van het jaar :( #sad #wenen #pffff. Maaaaar dat betekent ook dat het de
kamptons is #ole #pistole #santeeee!!! Waarschijnlijk kijken Liesa en ik net iets meer uit naar het
zomerkamp dan jullie, moehahahahaha. Maar jullie moeten je echt geen zorgen maken om de doop
#ofwel #ofni #ofwel?
Nu even recap van de vorige activiteiten: We hebben jullie deze periode niet zoveel gezien wat we heeel
spijtig vinden en wat natuurlijk ook niet goed is voor jullie doop...
De activiteit samen met de jongens is toch veel beter meegevallen dan we dachten he?? Soms kunnen
jongens dus toch nog leuk zijn, helaas is er geen mooie ksa-liefde ontstaan maaaar dat kan alllemaal nog
gebeuren... :) Tijdens wifi in tahiti hebben we ook weer veel gelachen (behalve met jullie groepsnamen
pesterkes) maar vooral ons vol geboeft met Liesa haar 4uurtje, ik heb er nog buikpijn van pfff.
Voila dan zijn we nu helemaal ready om ons voor te bereiden op het zomerkamp !! Enkele praktische
zaken:
Het kamp gaat door van 18-28juli
We gaan naar Hechtel-Eksel, eeeuhm waar de f*** ligt dat?? Ik zal het voor jullie eens duidelijk maken:

In België...

In Limburg

Dit jaar is ons kampthema Kobboi, yihaaaaa
Dat zijn de belangrijkste dingen om nu te weten, details over hoe laat en waar en wanneer we
vertrekken/terugkomen zullen jullie wel nog krijgen! (zie bondsartikel bv)

SIM
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Ik hoop echt dat jullie allemaal mee kunnen gaan want het gaat echt een epic kamp worden met leuke
spelletjes, relaxen, lekker eten, effe een doop, nog relaxen en nog meer leuke spelletjes, yihaaaa
En omdat we weten dat jullie al zo graag uitgaan en fuiven en waterkes drinken enzoo zullen we op
kamp ook een crazy fuif organiseren dus vergeet geen party outfit. Leer ook maar veel tiktokdansjes
want jaaa ook wij zijn fan van TIKTOK letsgooo!!
Naast de doop zelf moeten jullie ook een showke voor heel de leiding doen jeweeeet, de liedjes die jullie
moeten voorbereiden, dat betekent: perfect kunnen meezingen (maar echt perfect he, elk woord), een
gepaste outfit, een leuk dansje,... Inspireer jullie op de videoclip van de liedjes of zoek op youtube
dansjes op dat liedje, hoe crazier hoe leuker we het gaan vinden :) Speciaal voor jullie heb ik de leukste
liedjes uit jullie geboortejaar gekozen <33333
En jullie liedjes zijn..... tromgeroffel......
Febe: Akon- Smack that
Leonie: Rihanna- SOS
Liselot: Black Eyed Peas- My humps
Fleur: Nelly Furtado- Promiscuous
Lotte: Fergie- Fergalicious
aaaaaaah wij kijken er al zo hard naar uit!!!!! We hebben ook nog een paar doopopdrachten die jullie voor
kamp moeten gedaan hebben:
-Kijk naar alle afleveringen van Joe Jabaloe (kan via vtmgo)
-Hou een dagboek bij vanaf het moment dat je dit leest tot de dag dat we vertrekken op kamp
-zoek een ECHT klavertje vier en neem het mee op kamp
-schrijf een brief naar mij en Liesa over het hele jaar maar de letters moeten uitknipsels zijn van een
krant
- maak een foto met een BV
- hou het knuffeltje bij dat we jullie gegeven hebben en neem hem om de beurt mee naar huis
-laat uw vrienden het avondlied zingen en stuur het ons door
-neem een foto met Liesa haar mooie broer
Er zijn nog 2 data die we moeten meegeven met jullie, waar jullie hopelijk massaal op aanwezig zullen
zijn:
25 juni: KSA op stap
We gaan weer lekker chillen aan de gavers, beetje zonnen, zwemmen en een ijsje eten, kan het leven nog
mooier zijn????
2 juli: Zomerwandeling
Een super gezellige wandeling in Erembodegem met daarna een lekker drankje op ons heem in het
zonneke, zaaaaalig!
Na deze laatste activiteiten zal het nog een tijdje duren voor we elkaar zien #wenen maar we zullen jullie
wel af en toe nog een berichtje sturen met wat meer info over het kamp of nog meer opdrachtjes
moehahaha.
Voila dat was het dan, de allerlaatste tons van het jaar en ook de allerlaatste tons van Liesa en mij... Ik
vond het een heel leuk laatste jaar met jullie en ik heb al veel gelachen met al jullie gekke verhalen en
hoop dat het kamp ook een mooie afsluiter zal worden!!
xxxxx
Liesa en Eline
SIM
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KIM
Hallo liefste Kimmers en welkom bij jullie allerlaatste en dan ook allerbelangerijkste Tons!!!
Dit is namelijk……. DE KAMPTONS!! *applaus*
In deze Tons krijgen wij de ruimte om ongegeneerd onze goesting in het kamp neer te pennen, wat een
luxe! Zo krijgen jullie er misschien zelfs NOG meer zin in, whut?
Vooraleer we onze parlé beginnen over ons mega super zot kamp, gaan we eerst en vooral even een
minuut appreciatie houden voor de dikke centen die we al in het laatje hebben gebracht!! Onze
evenementen waren tot nu toe al een succes en dit niet zonder jullie hulp! Jullie hebben jullie van je beste
organisatiekant laten zien en dat verdient als beloning…. LEIDING WORDEN! :) hihi please?
Mopje mopje, voor we daar aan denken moeten we eerst nog op kamp vertrekken en jullie laatste ksajaar als gastje waardig afsluiten!
Er staat nog 1 iets tussen ons en het kamp in. Iets klein. Iets dat we allemaal graag zouden ontwijken. Iets
bijzonder vervelend. En bovendien, iets waar ik persoonlijk al regelmatig een traan voor heb gelaten… de
examens. *zucht in koor*
Buiten het feit dat we er van overtuigd zijn dat jullie dat allemaal schitterend gaan doen, willen we jullie
alsnog een hart onder de riem steken! Een maandje afzien en dan 2 maanden leven leven leven, we
kijken er naar uit.
Nu, als ik wij zeg moeten we eigenlijk een kleine nuance maken. Het zit namelijk zo er 1 ratje onder ons
is, die zich niet aan het obstakelparcours dat de examens zijn gaat wagen, namelijk izzy B. De i in isaura
staat namelijk voor: “ik ben er volledig klaar mee” en ik ga niet liegen, ik versta dat volledig. Lang verhaal
kort, haar juni wordt iets minder zwaar dan die van de rest van ons. Daarom gaat zij een hele maand
taart en chocomousse maken voor ons en krijgen we van haar na de examens allemaal 10 gratis pinten
in de cosa. (ik heb dat laatste nu wel nog niet nagevraagd en dat eerste eigenlijk ook niet maar dat zal
wel geen probleem zijn zeker @isaura? :))
Desalniettemin (ja het is met dure woorden deze keer) hebben wij onze beste bloktips opgelijst voor
jullie:
1. Drink genoeg water
2.Slaap genoeg (SUUUPER BELANGRIJK)
3.Laat u goed verwennen. Daarvoor rekenen we dit jaar op izzy.
4.Ween eens goed van tijd tot tijd!!
5.Denk aan de beloning die achteraf komt!!!
Voor de rest kunnen we niet meer dan jullie succes wensen en garanderen dat we geloven in jullie!
Ik heb mijn ‘spaans voor dummies’- gids al eens boven gehaald en hieronder mijn beste spaanse zinnen
gezet, wie mij het eerst de juiste vertaling van beide zinnen doorstuurt, wordt na de examens door mij
persoonlijk getrakteerd op een pintje, als dat geen motivatie is!
1.¿saben qué hacer con mis hongos vaginales?
2.Realmente quiero convertirme en un líder el próximo año
Zo, jullie lezen het al. Over vertalen en tolken in Spanje moeten jullie zich geen zorgen maken, ik ben een
natuurtalent!

KIM
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Daarnaast vertoeven we ook vanaf 23 juli een stukje op ons kampterrein in het prachtige Eksel! Jullie
mogen daar dan ook 2 dagen leiding geven, een feestje meepikken hier en daar en natuurlijk ons
prachtige kampvuur aanschouwen op het einde van het kamp! Hierbij zijn we dan ook heel trots om jullie
met veel spanning aan te kondigen wat het thema is van dit kamp! Wij gaan op KOBBOIKAAAMP! Neem
jullie lasso en kobboihoed dus maar al mee in jullie valies! (nu ik daar nader over nadenk zou ik dat toch
niet meenemen naar Madrid want ik ben niet zeker of die lasso door de security gaat geraken, soit,
problemen voor later)
Vooraleer we op kamp vertrekken, zijn er nog 2 activiteiten waarover we jullie graag wat meer willen
vertellen. Hou allereerst 25 juni (zaterdag) zeker vrij in jullie agenda! Dan gaat KSA op stap! Sterker nog,
ze gaat op stap naar de gavers, YES! De perfecte ontspanning om na de examens je KSA-vriendinnen
terug te zien, bij te praten en even te bekomen van die drukke periode! Zalig dus!!
Daarnaast is er ook nog een laatste KSA evenement voor het kamp, namelijk op 2 juli. KSA organiseert
dan een zomerwandeling! Hoe dat allemaal in zijn werk gaat en wat jullie daarvan kunnen verwachten,
horen jullie allemaal later nog! We willen jullie gewoon graag de datum al meegeven en hopen dat jullie
die allemaal vrijhouden!!! (please please)
Wij zijn met de kimmers natuurlijk ook nog van plan om wat geld in het laatje te brengen door zelf voor
barvrouw te spelen van het leukste café van oiljst. Nu goed, ik ga niet liegen, ik zou zelf totaal niet weten
hoe ik moet tappen of voor flatterende barvrouw zou moeten spelen maar wederom komt izzy ons uit de
bres helpen! Wat zouden we doen zonder haar? Bijzonder weinig!! (Berichtje van Izzy: hierover wordt nog
niets beloofd, ik moet nog eens babbelen met de big boss)
Hoe meer pintjes we daar kunnen tappen, hoe meer geld we in het laatje brengen en hoe zottere dingen
we kunnen doen in Madridjeeeeuu!!
Van zodra we daar een datum voor hebben, sturen
we jullie deze door en hebben we een rendez-vous
in de Cosa :)
Als allerlaatste willen we jullie ook nog eens vertellen
dat we in de loop van de komende periode van plan
zijn een info-avond te organiseren voor jullie en
jullie ouders om een beeld te scheppen van wat het
inhoudt, leidster zijn en wat jullie (en ouders) daarvan
mogen verwachten! We laten jullie zeker nog weten
wanneer dit plaats vindt en hopelijk biedt dat ook
wat antwoorden voor de ladies die nog aan het
twijfelen zijn!
Hierbij sluit ik dit allerlaatste tonsartikel van dit
jaar af. *krijgt tranen in haar ogen*
Het was een eer en een genoegen om tonsartikels
voor jullie te schrijven maar wees niet getreurd,
afscheid nemen gebeurt hier nog niet waaant:
THE BEST IS YET TO COMEEEE!
Tot snel kimmies, see you soon, studeer goed maar
niet te veel en be there or be square!
KUSKUSKUS
Izzy en Jitse!

KIM
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MEENEEM
LIJST
ALLERLEI

Identiteitskaart (afgeven bij vertrek)
Kleine stevige rugzak (-12) of trekkersrugzak (+12)
Een beetje zakgeld (om kaartjes te kopen voor op dagtocht/tweedaagse)
(-12: max 15 euro| +12: max 30 euro)
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 postzegels zijn op kamp te verkrijgen)
Mondmaskers

SLAAPGERIEF

Luchtmatras of veldbedje
Slaapzak
Kussen
Eventueel een extra dekentje

KLEDIJ

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

HYGIËNE
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)

BELANGRIJK!

Gelieve alles duidelijk te naamtekenen, laat waardevolle voorwerpen thuis, geef kleren mee die vuil
mogen worden, geen GSM’s en andere elektronica meenemen.

MEENEEMLIJST
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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!
Vergeet niet dat een briefje krijgen keukenafwas betekent!

Hallo!
Ik ga op zomerkamp met KSA
Roo Erembodegem naar
Hechtel-Eksel van 18 juli t.e.m.
28 juli 2021.
Wil jij mij een briefje schrijven?
Dit is het adres:

KSA ROO Erembodegem
T.a.v. Naam + Voornaam (groep)
FC Pundershoek Nooit Gedacht VZW
Wint-Willebrordusstraat z/n
3941 HECHTEL-EKSEL, België

SCHRIJF MIJ EEN BRIEFJE
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KAMP
LIEDJES
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.
KAMPLIEDJES
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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.
KAMPLIEDJES
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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 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
Domino la sulia (x8)
E kwa chi cho chi cho chi cho chi cho (x4)
Bambajo boelandai basai basai (x4)

KAMPLIEDJES
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KOOK
PLOEG
En dan is het nu tijd om onze kookploeg voor te stellen. Dit jaar staat onze keuken
terug vol met oude bekenden! Alle kokkies hebben een jarenlange verleden in onze
KSA en kunnen ons duidelijk nog niet missen. Als het eten even goed is als de jaren
die ze op ons heem versleten hebben, dan zitten we er goed voor meisjes!

SIGRID

Een oude bekende, 't is
een legende!

Ann-Sofie

Annso is vegetarisch en o,
zo hilarisch!

Naomi

Hoofdleiding zijn deed ze
goed, hopelijk zijn de
vieruurtjes lekker zoet!

Tia

Tia helpt ons nog altijd graag
uit de nood, zo zitten we
nooit zonder brood!

Janis

Janis in de keuken zorgt
voor zo weinig mogelijk
breuken!

Matti

Er is niets dat Matti niet
kan, 't vlees wordt
gebakken in de juiste pan!

Julie

Julie is verantwoordelijke
voor de groentjes, haar geven
we graag veel zoentjes!

KOOKPLOEG
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LEIDINGS
PLOEG
WIj zijn helemaal klaar om naar onze saloon in Hechtel-Eksel te vertrekken!
Tot dan cowgirls!

LEIDINGSPLOEG
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