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BONDS
ARTIKEL
Beste ouders en KSA’sters
De winter komt eraan dat betekent dat het tijd is voor de tweede tons van het jaar.
We starten met een terugblik naar de afgelopen maanden. De coronamaatregelen hadden heel wat
impact op onze werking, wat flexibiliteit van leiding, leden en ouders vraagt. We probeerden er steeds
het beste van te maken en gaan in de toekomst dat nog steeds doen.
De start van het jaar was niet zoals gewoonlijk met ’T Varken waar je kan proeven van onze
beenhepsbroodjes terwijl je geniet van plaatselijke zangtalenten. Het jaar startte meteen met onze
superhelden startdag. De weergoden stonden die dag aan onze kant, het zonnetje scheen en het zorgde
voor veel nieuwe gezichtjes en ook heel wat bekende gezichtjes. Iedereen deed haar best om de
slechterik Mega Volta te verslaan. Als beloning voor deze puike prestatie mocht iedereen op het einde
smullen van de wafels die de simmers gemaakt hadden.
Geen groot feest en ontbijtkoeken op de grote markt in Aalst voor dag van de jeugdbeweging maar wel
extra veel trots om toch rond te kunnen lopen in je hemd op school deze dag. Het geplande herfstkamp
wat later werd omgedoopt tot de staycation@roo viel helaas in het water. De -12 leden konden thuis ter
vervanging Halloween spelletjes en opdrachtjes uitvoeren tegen elkaar. Proficiat Eva en Lente want jullie
hebben de meeste opdrachten voltooid en zijn daarom terechte winnaars. Hopelijk hebben jullie kunnen
genieten van jullie lekkere prijs.

KSA werking tijdens corona
Voorlopig staan er enkel nog online activiteiten op de planning. Om de twee weken afwisselend van – en
+ 12 groepen wordt een activiteit voorzien. Van zodra de activiteiten weer fysiek mogen doorgaan laten
we dit meteen weten via mail en een bericht op facebook.

-12 leden
De voorbije weken konden de leden deelnemen aan onze online activiteiten. Maar we zouden graag de
fysieke activiteiten mits extra veiligheid willen hervatten. De leidsters kunnen niet goed inschatten hoe
jullie als ouders daartegenover staan. Daarom hebben we een enquête opgesteld om jullie mening te
achterhalen. Gelieve de enquête zo snel mogelijk in te vullen via deze link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSxsNU3QOwjUVrhiUflw-zbQ1vOtIe2h5c2ULgQp388loXA/viewform?fbclid=IwAR2VlbA2A2Jp9RLC5pNtr8A3TkFkE6HDFleQtU3Po2xNkdF965pb9VNxB4 .
Het verdere verloop van de activiteiten oftewel online of fysiek hangt van jullie af. Mochten de activiteiten
terug fysiek doorgaan kondigen we dit aan via mail. Indien we verder online activiteiten blijven
organiseren, zullen voortaan de groepsverantwoordelijken per mail een activiteit doorsturen. Hou dus
zeker steeds jullie mailbox in de gaten.

+12 leden
Bij de +12 leden staan voorlopig enkel nog online activiteiten op het programma. Om de twee weken op
zondag zullen de leidsters hun leden zelf contacteren om hen meer info te geven over de activiteit. Dit
geldt ook voor de kim activiteiten die op zaterdag gepland staan.

BONDSARTIKEL

| 05

Kerstfeestje: zaterdag 26 december 2020

Kerstmuts, kerstoorbellen, goed humeur zijn belangrijke elementen die niet kunnen ontbreken op ons
kerstfeestje. Bij de +12 leden wordt het een online editie van het kerstfeestje. Bij de -12 leden gaan de
activiteiten misschien weer fysiek door en anders wordt het ook voor hen een online feestje. Indien het
kerstfeestje voor de -12 doorgaat op het heem is iedereen welkom van 14-17u. Graag vragen we om dan
een cadeautje mee te nemen van maximum 5 euro.

Jezus Kwistus
Het gezellig samen komen quizzen in de parochie zit er niet. We willen jullie nodige quizportie niet
ontzeggen. We zijn volop aan het brainstormen om alternatief te voorzien. Meer info hierover volgt nog
als ons concept helemaal uitgewerkt is.

Vriendjesdag -12: zondag 21 februari 2021
Op onze vriendjesdag mogen alle -12 leden hun vriendinnetjes van buiten ksa meenemen naar de Ksa
activiteit. We verwachten dat tegen dan de activiteiten weer zullen doorgaan op ons heem. Mocht dit niet
zo zijn zal er een online alternatief zijn. De vriendjesdag is het ideale moment om te tonen aan uw
vriendinnen hoe leuk ksa wel is. Jullie mogen al jullie vriendinnetjes van school, dansen, tekenen,
zwemmen, … uitnodigen om samen te spelen op KSA.

Vriendjesdag +12: zondag 28 februari 2021
Op zondag 28 februari is het vriendjesdag voor de + 12 leden. Nu is het hun beurt om vriendinnen mee
te nemen naar KSA om samen fun te beleven. We hopen dat dan terug de activiteiten op het heem
mogen doorgaan en anders zijn alle vriendinnetjes welkom op de online activiteit.

Verkoop
Alle hemden, t-shirts, pulls zijn aangekomen. De bestellingen kunnen worden afgehaald op de eerste
activiteit die weer op het heem mag doorgaan. Zou je al vroeger de spullen willen. Stuur dan gerust een
mailtje dan kunnen we onderling verder afspreken hoe je de spullen kan afhalen.
Nieuw nieuw nieuw sinds dit jaar is ons eigen Ksa Roo embleempje. Dit is beschikbaar vanaf nu voor 1,20
euro. Zeker een aanrader om dit mooie embleempje op je hemd te hangen.
Heb je nog verdere vragen rond verkoop hiermee kan je steeds terecht bij onze verkoop
verantwoordelijken Tia (-12) en Janis (+12).

Zomerkamp
We trekken dit jaar in de zomervakantie erop uit naar de Westhoek. Tien dagen vol avonturen gaan we
kunnen beleven de stad Mesen. Noteer alvast de data van 19-29 juli en voor de leeuwtjes van 23-29 juli in
jullie agenda.

Trooper
Denken jullie ook aan ons bij het aankopen van cadeautjes voor de feestdagen? Wanneer je online shopt
kun je heel eenvoudig onze KSA steunen via Trooper.
Hou jullie allemaal goed, zorg voor elkaar en wij
zullen hetzelfde doen zodat we op het gepaste
momenten terug samen kunnen ravotten. Hopelijk
tot snel! Mochten er nog bijkomende vragen zijn na
het verwerken van al deze informatie kunnen jullie
altijd terecht bij de hoofdleidsters Naomi en
Carlinde.

BONDSARTIKEL
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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 Tia (-12) en Janis (+12) volgende keer aan! Wanneer de
bestelling klaarligt op het heem ontvang je een mailtje.
Betalen via overschrijving BE0777759413366

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
Dag lieve schattebollen!
Hoe gaat het met jullie? Met ons gaat het zeer goed, maar missen jullie echt heel hard! Hopelijk missen
jullie KSA even hard als ons. Lekker ravotten met de vriendinnen... Laat ons hopen dat we er snel
opnieuw van kunnen genieten met elkaar, maar zoals jullie weten: VEILIGHEID BOVEN ALLES! De 2e tons
van het jaar is al een feit. De voorbije drie maanden hebben we toch al veel beleefd hè?
We hebben op de Startdag de superhelden laten zien dat we echte KSA'sters zijn en dat we als echte
KSA'sters ALLES aankunnen als we samenwerken! We hebben elkaar heel goed leren kennen en we
hebben een zeer mooie slak geknutseld! Loopt die van jullie nog steeds traag rond thuis? En wat hadden
die slakken mooie kleuren... Vertel maar eens aan mama en papa hoe we al die mooie kleuren hebben
gemaakt!
Op onze eerste activiteit hebben we het hele dorp afgewandeld en wat een avontuur was dat! We gingen
van het heem naar de brug en dan van de brug naar de kerk! En wat een leuk dansje hebben jullie ons
toen aangeleerd, dat kenden we nog niet! We ebben dan ook een kleine tussenstop gemaakt om te
spelen op het speeltuintje aan het station. Zo goed stappen hebben we nog nooit eerder gezien bij
Leeuwtjes! Het was al een heuse voorbereiding op de dagtocht op Zomerkamp! Als jullie dan even goed
stappen, stappen we misschien wel meer dan de SIM!
Nu hebben we een heeeeeel belangrijke vraag voor jullie: WIE HEEFT ER MET TROTS HAAR HEMD OP DE
DAG VAN DE JEUGDBEWEGING AANGETROKKEN OM NAAR SCHOOL TE GAAN? Hopelijk iedereen, wij
deden het ook! Zaten er nog kindjes uit een jeugdbeweging in jullie klas? En in welke jeugdbeweging
zaten zij dan? En wie droeg er geen hemd? Misschien kunnen jullie die meisjes wel meevragen naar onze
VRIENDJESDAG 21 februari!
In oktober zijn we naar het stadspark getrokken! Wat een pretje was dat wel niet? We hebben ons daar
helemaal uitgeleefd op de schommels, op de klimrekken en in de modder!
Dan was het normaal gezien tijd voor onze Staycation@Roo. Helaas kon dit niet doorgaan, we keken er
heel hard naar uit om jullie daar te zien... Maar geen paniek want we gaan nog genoeg kunnen samen
slapen en spelen op ons Zomerkamp! Jullie gaan toch allemaal mee he?
Is de Sint al komen kloppen bij jullie? Bij ons wel! En wat hebben jullie allemaal gekregen? Vertel het ons
allemaal op de volgende activiteit! Maar wat was dat zeg, toen de Sint en Pieten vast zaten in het midden
van het spelbord? Hoe zijn ze daar zelfs geraakt?? Maar hopelijk hebben jullie hen teruggevonden!
Maar nu is het tijd om uit te kijken naar de komende drie maanden die ook vol knotsgekke spelletjes en
avonturen zitten! Laat mama en papa de data (die je op de volgende bladzijde kan vinden) in de agenda
zetten!
Hopelijk vonden jullie de eerste drie maanden al heel leuk en kunnen we nog veel leuke maanden
beleven samen met jullie!

LEEUWTJES
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En dan nu, het leukste deel van de Tons: WAT GAAN WE DE KOMENDE MAANDEN DOEN? SPANNEND!
13 december
Staat jullie kerstboom al? Die van leidster Liesel wel hoor! Maar er mist precies iets aan... Ah ja tuurlijk!
Een zelfgemaakte kerstbal! Komen jullie helpen om er ééntje te knutselen?
26 december
Doe jullie panty pants maar aan en kom naar ons super cool kerstfeestje!
10 januari
Wat was het een toffe kerstvakantie, jammer dat die al voorbij is... Maar ook goed nieuws, want dat
betekent dat we (hopelijk) terug naar KSA kunnen! En dan nog voor een speciale activiteit, we gaan een
super leuke en coole film kijken! Neem maar jullie dekentjes mee wat het gaat gezellig worden!
24 januari
Neem deze keer jullie kookschort maar mee, want we gaan bakken! Wat we juist gaan bakken blijft nog
een verrassing, maar één ding kunnen we wel al zeggen: Het gaat zeer lekker worden!
7 februari
Wie van jullie heeft al een liefje? Vandaag is jullie kans, want we gaan een hele dag rond het thema
Valentijn spelen!
21 februari
Hebben jullie ook zo'n super leuke, lieve, coole vriendinnen? En die zitten nog niet in de KSA?? Vandaag is
de kans, want ze mogen allemaal meekomen naar VRIENDJESDAG jeeeeeej! Kom allemaal met een
vriendinnetje (of meerdere vriendinnetjes) en we gaan er samen op los!

Ziezo, dan is dit alweer het einde van het tweede Tonsartikel met alle data! Hou jullie goed Leeuwtjes en
tot snel!
Dikke kussen en knuffels van jullie leuke leiding!
Julie, Valérie en Liesel xxx

LEEUWTJES
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ROOD
KAPJES
DAG ALLERLIEFSTE, -COOLSTE, -MOOISTE, -TOFSTE, -GRAPPIGSTE ROODKAPJES!

HOE GAAT HET MET JULLIE?

Met ons alles in orde! We hebben maar één klein probleem, en dat is dat we jullie missen!
We hebben al heel veel plezier gemaakt dit KSA-jaar, zoals die ene keer op Startdag met die lekkere
wafels en superhelden en tattoo's en ballonnen! Het was een echt feest, maar we hadden dan ook iets te
vieren he, want ons KSA-jaar was opnieuw gestart!
En ouuh weten jullie nog, die keer dat leidster Isaura ontvoerd was? Dat was wel even spannend he...
Gelukkig is alles goed afgelopen en was ze er de keer nadien wel terug bij!
Dat was toen jullie al die opdrachtjes moesten doen en dan zo rare puzzelstukjes moesten zoeken en die
dan op zo heel gekke manieren moesten versieren. Maar op het einde kwamen we wel heel mooie
Roodkapjes uit, weten jullie nog? Ze waren prachtig, maar niet zo prachtig als jullie natuurlijk... Jullie
blijven de mooiste Roodkapjes van het land!
En, de mooiste dag van het jaar is ook alweer gepasseerd... Nee, niet de dag dat we op zomerkamp
vertrekken, maar die is ook wel echt heel mooi. Nee, ook niet de dag dat ons KSA-jaar start, die is ook al
gepasseerd en is ook echt wel heel mooi, maar we bedoelen DE DAG VAN DE JEUGDBEWEGING! De dag
waarop alles mag! We trokken allemaal ons mooie blauwe hemd aan, onze short, onze KSA-tshirt en
misschien zelfs vuile KSA-schoenen? De kindjes uit jullie klas waren vast jaloers op jullie mooie hemd!
En weten jullie nog die andere mooie dag? Die dag waarop we naar het park gingen! Daar speelden we
stratego met de leiding op onze kaartjes! Jelen viel op haar poep in de modder omdat ze zo goed
meespeelde en stuk voor stuk waren jullie goede aanvallers, verdedigers of kampbewakers! En dan
mochten we op het einde ons nog uitleven op de speeltuin, dat was pas leuk! Rosie ging toen echt wel
heeeel snel op de draaimolen, ik ben er nog steeds een beetje duizelig van!
En dan, ging normaal ons mooi herfstkamp door. Dat werd eerst vervangen door een Staycation
weekend op ons mooi heem, maar ook dat werd afgelast. Het zou een echt feestweekend worden...
Maar niet getreurd, want we blijven nu nog heel even in ons kot zodat we nadien van elk weekend een
feestweekend kunnen maken!
En we hebben ook goed nieuws! Want we hebben weer een heleboel activiteiten voor jullie in petto! Maar
ik bedoel dan echt een heleboel he, tot eind februari zelfs! JAJA, JULLIE LEZEN HET GOED! TOT IN
FEBRUARI 2021! 2020 is eindelijk bijna voorbij, het was niet zo een makkelijk jaar maar we hebben er het
beste van gemaakt! 2021 wordt TOP, we voelen het in onze kleine teen! Jullie ook? Om te ontdekken wat
we allemaal gaan doen verwijs ik jullie graag door naar de volgende bladzijde, spannend! Of de
activiteiten online zullen doorgaan of echt in real life op ons heem, blijft nog even een raadseltje.
Maar we hebben ook nog enkele leuke raadseltjes over ons: (antwoorden vind je ergens op deze pagina)
1. We zijn samen met ons drietjes 56 jaar oud! Kunnen jullie raden hoeveel jaar we elk apart zijn?
TIPS: Tussen Eline en Isaura is er maar 1 jaar verschil. Tussen Eline en Tia is er 3 jaar verschil en tussen
Isaura en Tia 4 jaar! Isaura is geboren is 2003... Dus Isaura is .. jaar oud, Eline .. jaar en Tia .. jaar oud.
2. Kan jij ons op volgorde zetten van klein naar groot als je weet dat het dezelfde volgorde is als de
alfabetische volgorde?
3. Welke schoenmaat hoort bij welke leidster? Je kan kiezen uit de volgende drie schoenmaten: 36 - 38 38,5.
ROODKAPJES
TIP: Als je Eline en Tia's schoenmaat bij elkaar optelt krijg je 74,5 als uitkomst.
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En dan nu.... DE DATA TOT IN FEBRUARI 2021!
ZONDAG 13/12: EEN TUIN/BOSSPEL!
Vandaag gaan we lekker buiten ravotten in onze tuin of in het bos! Trek je vuile laarzen en je dikke jas
dus maar al aan! Of alhoewel, dat is misschien nog een beetje vroeg en helemaal niet handig om te
slapen enzo... Leg ze maar gewoon klaar!
ZATERDAG 26/12: KERST!
De dag naar Kerstmis, twee dagen na Kerstavond. De buikjes zijn waarschijnlijk helemaal rond gegeten,
want het eten op deze feestdagen is toch altijd het lekkerste he? Wij willen ook graag met jullie Kerst
vieren en daarom nodigen we jullie op deze mooie zondag uit voor een gezellig kerstfeestje! Leg deze
keer dus in plaats van je vuile laarzen je kerstmuts klaar!
ZONDAG 10/01: FILM
Trek iets comfortabels aan en breng je dekentje mee, want op deze winterse zondag kijken we samen
een film! HOE GEZELLIG?! Wie thuis leuke films heeft liggen mag deze ook altijd meebrengen! En wie weet
zorgen wij wel voor iets lekkers voor tijdens de film...
ZONDAG 24/01: VERRASSING
Twee van jullie leidsters gaan het op deze zondag druk hebben met studeren, studeren, studeren, dus we
hebben hulp ingeroepen van andere KSA'sters. Deze KSA'sters zijn nog geen leidsters maar zijn zich
volop aan het voorbereiden op volgend jaar om leidster te worden! Maar natuurlijk moeten ze nog een
beetje oefenen, dus voor deze zondag maken zij het spelletje en geven zij leiding! Leuk he?
ZONDAG 07/02: QUIZZZZZ
Normaal ging dit weekend onze jaarlijkse QUIZ door in de parochiezaal, maar aangezien dat niet zal
lukken dit jaar willen we graag jullie kennis eens testen! Zouden jullie de slimste KSA'er ter wereld
kunnen worden? Studeren, studeren, studeren is de boodschap! (mopje natuurlijk)
ZONDAG 21/02: SOULMATES, BFF'S, VRIENDINNENDAG!
Vandaag mag je je beste vriendinnen uitnodigen voor een dagje KSA! Hoe leuk is dat? Dus ga eens bellen
bij je leuke buurmeisje, stuur een briefje naar die leuke vriendin uit de klas of ga ze uit hun bed sleuren,
want vandaag is het VRIENDJESDAG! Tot dan BFFJES <33
Voila, dit was het dan weer! Wat hebben we vandaag geleerd?
1. We missen jullie!
2. We vinden jullie de coolste!
3. We zien jullie binnenkort terug!
DAG ALLERLIEFSTE, -COOLSTE, -MOOISTE, -TOFSTE, -GRAPPIGSTE ROODKAPJES! TOT BINNENKORT!
PS: Hier nog enkele fotootjes van de voorbije activiteiten:

ROODKAPJES
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TIP
TOPPERS
Dag allerliefste TIPTOPPERS,
Eerst en vooral. Hoe gaat het met jullie in deze rare tijden? Met ons gaat het redelijk goed maar natuurlijk
missen wij jullie heel hard. Wij hopen dan ook dat we zo snel mogelijk terug samen activiteiten kunnen
doen op ons heem. Door corona kunnen onze activiteiten momenteel spijtig genoeg niet doorgaan maar
we zoeken een oplossing!!
We hebben maar een beperkt aantal activiteiten kunnen doen, maar op die activiteiten hebben we toch
al SUPER leuke herinneringen gemaakt. Na Startdag op onze eerste activiteit hebben jullie echt wel
bewezen dat jullie super goede vriendinnen zijn. En we hebben ook gezien dat jullie telkens op elkaar
kunnen rekenen als jullie elkaar nodig hebben.
Jullie zijn ook echt de SLIMSTE TIPTOPPERS TER WERELD. Dat hebben jullie zeker al bewezen op elke
activiteit maar toch wel zeker op onze leuke QUIZ. Alleen jullie algemene muziek kennis kan toch een
beetje beter! (grapje hoor jullie zijn toppers)
Wij weten natuurlijk niet hoe het bij jullie zit (want wij kunnen natuurlijk niet in jullie kleine hoofdjes
kijken) maar wij vinden het HEEEEEEEEEEL spijtig dat jullie niet samen met ons op herfstkamp zijn
kunnen gaan. (verdrietig gezichtje) Wij hadden heel leuke activiteiten voorzien die we natuurlijk gaan
spelen op ons MEGA LEUK ZOMERKAMP. Maar dat is nog een paar maandjes, wij kijken er natuurlijk al
super hard naar uit. Hopelijk jullie ook? Wij gaan ervoor zorgen dat jullie het beste kamp ooit gaan
hebben en we gaan er natuurlijk ook voor zorgen dat jullie vergeten dat ons herfstkamp niet is kunnen
doorgaan.
Vergeet ook zeker de DATA niet te checken, zodat jullie zeker altijd aanwezig kunnen zijn. Zoals jullie
waarschijnlijk al weten is er zeker een kans dat jullie niet op het heem gaan mogen komen maar we gaan
er zeker alles aan doen zodat we ook online activiteit kunnen laten doorgaan.
Heel veel kusjes en knuffels,
Jullie lieve leidsters
(ps. We missen jullie)
(ps2. Check zeker de leuke foto’s)

TIPTOPPERS
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DATA:
13/12
Maak jullie maar klaar voor de coolste battle van jullie leven? Wie kan iedereen verslaan en blijft als
enigste over?
26/12
KERSTFEESTJEEEE. Doe je leukste kerstoutfit aan en zorg dat je in de feeststemming bent want wij 1 van
de beste feestjes van het jaar geven.
10/01
We gaan een leuke filmnamiddag beleven! GEZELLIGGGGG!
24/01
Wie is DE SLIMSTE TIPTOPPER VAN HET LAND? Wel dat gaan we deze namiddag uitzoeken!
07/02
Zijn jullie klaar voor een mega leuke zoektocht? Zijn jullie klaar om de grootste schat van Erembodegem
vinden? Wij zijn alvast benieuwd!!!
21/2
VRIENDJESDAG!!! Neem allemaal jullie vriendinnetjes mee en wij zorgen voor de leukste namiddag ooit!!

TIPTOPPERS
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JIM
Dag liefste JIM
Hier is jullie leiding weer met de volgende tons!
De afgelopen maanden zijn jammer genoeg niet alle activiteiten kunnen doorgaan, maar we hebben
elkaar toch al beter leren kennen tijdens superleuke spelletjes: Op startdag kwamen jullie te weten wie
wij zijn en deden we kennismakingsspelletjes. Julie zijn al op wandel geweest in Erembodegem tijdens
onze wandelquiz, de mol heeft jullie groepsopdrachten al eens gesaboteerd en de laatste keer dat we
jullie zagen hebben we kampen gebouwd op het heem met oud-leidster Valère.

Daarna kwam corona er weer tussen, maar wij laten ons niet doen!!! We zorgen namelijk ook voor online
activiteiten, JOEPIE!

JIM
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DATA
Zondag 06/12: Wie, waar en met welk wapen? Zoek het allemaal uit tijdens deze online Cluedo-activiteit!

Zondag 20/12: "Wie is het?" in een nieuw jasje! Kom via vragen en opdrachten te weten over welke
persoon we het hebben!
Zaterdag 26/12: KERSTFEESTJEEE! Lekker gezellig met de meiden en de Kerstman!

Zondag17/01: Jullie vs de leiding. Durven jullie de strijd aan in deze epische battle?
Zondag 31/01: Grote quiz over een leuk onderwerp. Test je brein eens vandaag!
Zondag 14/02: Oeee Valentijn! Wie heeft er al een liefje?
Zondag 28/02: Vandaag is het Vriendjesdag! Breng allemaal een vriendinnetje mee (als Corona dit
toelaat) xxx

We missen jullie!!!!! Hopelijk
tot snel, online of misschien
op het heem xoxo

JIM
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SIM
HEY YOW HALLOW SIMMERS
Nieuwe tons, nieuw simartikel, nieuwe moed om er helemaal voor te gaan om elke activiteit aanwezig te
zijn 😉. Dit jaar zetten we onze schouders eronder om van het ‘coronaspeciaal’ KSA jaar het beste van te
maken. Laten we eerst eens terugblikken naar de momenten die we samen al beleefd hebben. Zet jullie
neer, neem een dekentje, warme chocomelk en een doos zakdoekjes erbij voor moest je een traantje
laten omdat je KSA mist. Hier komt het verhaal van negen simmers en hun drie leidsters.
Het simmersavontuur begon allemaal op een zonnige zondagnamiddag in september.
De STARTDAG van KSA ROO EREMBODEGEM. De dag waar iedereen vol spanning naar uitkeek. De dag
waarop je al uw KSA vriendinnen terugziet. De dag waarop je te weten komt wie jouw leiding wordt. De
dag waarop je heerlijke wafels mag bakken. De dag waarop het startmis is maar dat waren de meesten
van jullie precies vergeten. De dag waarop Jera, Liselot, Fleur, Leonie DM, Leonie DS, Caro, Waris, Lena en
Norah zich simmers mogen noemen. De dag waarop Jitse haar fietsskills naar boven haalde en reuze
snel achter ingrediënten voor wafels fietste. De dag waarop Carlinde viel van een ligstoel. De dag waarop
Naomi haar gezellige tuin omtoverde tot een wafelparadijs. Kort samengevat: de startdag was een
succes.
Twee weken lang hadden jullie de tijd om af te tellen naar de
volgende activiteit: HET GROTE OVERGANGSPEL.
Het spel waar jullie elke fase van leeuwtje tot simmer moesten
doorstaan. Schminken, elkaar vastbinden aan stoelen en weer
losmaken, in diepvriezers kruipen, papje eten, op tocht gaan,... Jullie
wisten telkens weer de opdrachten goed te volbrengen.
Yow yow whats’up drerrie. I’am TO COOL FOR YOU. Fatoe! Haha, cringe. Jaja wat waren we toen toch
coolio’s hé bro, lmao. Wat mij vooral bij blijft van deze activiteit is dat mensen die dabben <3 goed
kunnen honkballen 😉

SIM
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Niet veel later was het tijd voor HET ANDERHALVE METER SPEL. De activiteit waar enkel Jera aanwezig
was. De week ervoor was trouwens iedereen er buiten Jera, omgekeerde wereld dus! Jera heeft kunnen
genieten van een exclusief spel voor haar alleen met haar crazy leidsters. Verspringen, in bomen
klimmen, balletjes naar elkaar gooien, poolstokspringen, geitvoetbal, hoogspringen, hanengevecht …. op
anderhalve meter het lukte ons allemaal met de nodige spierscheuren erbij. We spelen echt nooit meer
geitenvoetbal!
En toen kwam het trieste nieuws. Herinneren jullie zich nog 27 oktober? Vanaf die dag mochten we geen
activiteiten meer organiseren op ons heem. ☹ De staycation@Roo viel in het water en werd omgedoopt
tot QUIZ @ HOME. Wist je dat de ogen van struisvogels groter zijn dan hun hersenen? Wist je dat een
vrouw gemiddeld 2,2 jaar van haar leven in een badkamer doorbrengt? Wie heeft meegedaan aan de
quiz wist dat natuurlijk al. De quiz was het startschot van onze online activiteiten. Hopelijk doen jullie aan
de volgende online activiteiten allemaal mee 😊 Want hoe meer zielen, hoe meer vreugde hé!
Wat een mooi avontuur hebben we toch al samen beleefd. Wissel de doos zakdoekjes maar voor jullie
agenda want hier komt de DATA voor de volgende activiteiten.
6 DECEMBER: SINTERKLAAS KAPOENTJE, LEG WAT IN MIJN SCHOENTJE
Sinterklaas is het land! Ik weet het wel, wij vieren enkel Sint-Maarten. Maar toch heeft Sinterklaas een
online activiteit gebracht als cadeautje.
20 DECMBER: NAMASTE, ZEN, RELAX
Tijd voor ontspanning nu de stresserende examens achter de rug zijn.
26 DECEMBER: HO HO HOOOO
Santa claus is coming to town. Vandaag ontdekken jullie wie jullie secret santa is.
17 JANUARI: RECEPTIEEEEE
Woehoeww we gaan lekker klinken op het nieuwe jaar!
31 JANUARI: LET IT SNOW, LET IT SNOW, LET IT SNOW
De titel zegt genoeg, laat het sneeuwen, laat het sneeuwen voor een goed portie winterpret.
14 FEBRARI: LOVE IS IN THE AIR
Bij wie heeft cupido dit jaar raak geschoten? En waar moet cupido eens langskomen?
Dit komen we vandaag te weten op deze liefdevolle dag <3
28 FEBRUARI: VRIENDJESDAG
Jullie kennen het concept wel. Vandaag mogen jullie vriendjes meenemen naar de activiteit. Online of
niet ze zijn allemaal welkom!
Noteer ook JOEPIE 29 in jullie agenda.
Deze vierdaagse staptocht gaat door van 13-16 april 2021.
De staptocht waar alle simmers van Vlaanderen 100 km gaan stappen
naar stad X.

Dit was dan het tweede simartikel van het jaar. Veel
liefs en tot snel!
Jullie kapoentjes
Naomie, Carrie en Jitsie

SIM
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KIM
Daaagg Kimmers
Eindelijk hebben jullie weer een lichtpuntje in deze donkere periode, want jullie hebben weer een Tons in
de mailbox/brievenbus gekregen! JIPPIEEE!
Wij zitten echt met jullie in. Sommige van jullie hebben quarantaine in levende lijve moeten ondergaan,
waar wij uitermate medelijden mee hebben.
Maar nu genoeg gezjever rond die stomme corona. Het is weer KSATIME. OEEEH Yes Baby. Even een
korte terugblik naar de afgelopen KSAloze maanden. We vertellen een kort verhaaltje over de eerste
maanden van de KIM:
Het verhaal van KIM 2020-2021

Het begon allemaal op de startdag 20/09. Jullie wisten nog niet wie jullie leidsters waren, al
hadden Marie en Mirthe een goed vermoeden (dat hebben we gehoord op de Startmis).
Vele opdrachtjes hebben jullie gedaan en wij hebben goed gelachen met die filmpjes
hahahaha. En uiteindelijk kwamen jullie te weten wie jullie leidsters voor het komend jaar zijn.
Hopelijk zijn jullie nog steeds blij?
Dan hebben we ook nog een suuuuuper lekker ijsje gegeten, mmmhhhh!
Nadien hadden we een activiteit metde huidige leiding en enkele oudleiding. Hopelijk hebben
we jullie toen niet afgeschrikt. We zijn nogal een luide bende he? Van wie of wat waren jullie het
meeste verschoten? Vertel het ons op de volgende activiteit!
Op 24/10 hadden we onze eerste online activiteit. Jullie hebben een kijkje kunnen nemen in het
leven van een leidster. Hebben jullie iets bijgeleerd? Want jullie zullen het binnenkort in de
praktijk nodig hebben :o
En sindsdien hebben we elkaar niet meer gezien *droevig gezichtje*

Zo dit was voorlopig het verhaal van de KIM 2020-2021. Hopelijk kunnen we er nog veel bijschrijven,
maar dat zal afhangen van Corona (SHHHHHT we gingen daar niet meer over praten).
Dan hebben we nog ander leuk en spannend nieuws voor jullie, want in deze Tonsperiode zullen jullie
zelf leiding moeten geven. Wees gerust! Jullie zullen dat niet alleen moeten doen, jullie vervangen enkel
de oudste leidsters in januari, want zij hebben dan examens. VEEL SUCCES!!!

KIM
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Dan is eindelijk de tijd aangebroken voor DE DATA:

Zaterdag 5/12

Zaterdag 12/12

Zaterdag 26/12

Zondag 24/01

Zaterdag 20/02

Dit wordt weer een online activiteit, maaaarr samen met de
leidingsploeg! Het wordt een leuk ontspanavondje, dus pak je
dekentje je computer en een chipke erbij.
Vandaag gaan we de spelletjes voorbereiden voor in januari

Kerstfeesttjjeeeuuuuuu!!!!!!!!

En vandaag wordt de 1e keer dat jullie leiding zullen geven!

Trek je sportieve kledij aan, waaaant we gaan hoog in de lucht
springeeeeen!

Vele groetjes van jullie liefste leidsters
Matti en Sarah
xoxo

KIM
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GROETJES

GROETJES
De leiding wenst jullie een fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar!

GROETJES
De
leiding
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TERUG
BLIKKEN
Nog even terugblikken naar onze mooie superhelden startdag:

TERUGBLIKKEN
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KERSTDOOLHOF

KERSTDOOLHOF

Oh nee! De kerstman is verdwaald!
Help jij hem de weg zoeken naar zijn slee?
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Staat jullie kerstboom al? En liggen er al pakjes onder?
Kleur deze mooie foto van de kerstman en zijn rendiertje
in en leg hem onder de kerstboom!
Wie weet komt de kerstman hem wel ophalen?

KERST
KLEURPLAAT

KERSTKLEURPLAAT
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