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KALENDER
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BONDS
ARTIKEL
DAG KSA'STERS EN OUDERS
Wat zijn de eerste KSA maanden toch weer voorbijgevlogen want het is al tijd voor de tweede Tons van
het jaar. Maar laten we eerst terugblikken naar de leuke afgelopen maanden voor we de nieuwe data
bekend maken.
Het begon met ons Startweekend in september. De nieuwsgierige kinderen konden op Café Roo al
komen ontdekken wie hun nieuwe leidsters zijn. Bedankt aan allen wie gekomen is, volgend jaar zal ons
gekend evenement ’T Varken opnieuw zijn waar jullie gezellig iets op ons heem kunnen drinken,
ontdekken wie de nieuwe leiding is, smullen van de lekkere beenhespbroodjes en kunnen genieten van
live muziek door de plaatselijke bandjes. Al iets leuk om naar uit te kijken volgend jaar, maar nu terug
naar het begin van dit werkjaar. Onze startdag was een groot succes. We verwelkomden veel nieuwe
gezichtjes die ons hielpen met het circusleden terug te brengen. Op het einde kon iedereen ook smullen
in het mooie weer van de wafels die onze simmers gemaakt hadden.
Verder vierden we in oktober onze eigen feestdag: Dag van de Jeugdbeweging. Hopelijk hebben jullie met
trots jullie hemd aangetrokken om naar school te gaan. Die zondag kleurden ook Rollerland en Jumpsky
mooi blauw door onze aanwezigheid. Wat was het toch leuk al dat springen en rolschaatsen.
Dan was er ook nog ons Herfstkamp in Affligem. Een weekend vol plezier, toffe spelletjes, lekker eten en
om het kamp goed af te sluiten kwam de Sint op bezoek. Alle kindjes waren zeer braaf want de pieten
hebben gelukkig niemand meegenomen in hun zak.
Dit allemaal gezegd, kunnen we natuurlijk niet langer wachten tot de volgende evenementen! Dus: ik
houd jullie niet langer in spanning, hieronder lijst ik de komende evenementen en activiteiten even op
gevolgd door een klein woordje uitleg!

Kerstfeestje: Zondag 26 december 2021
Haal je kersttrui maar uit je kast want het is tijd voor een leuk kerstfeestje op KSA. Alle groepen zijn
welkom op ons heem van 14-17uur. Graag vragen we om een cadeautje mee te nemen van maximum 5
euro.

Vriendjesdag: Zondag 13 februari 2022
Op deze dag mogen de leden vriendinnetjes van buiten KSA meenemen naar de activiteit. Het ideale
moment om te tonen aan de vriendinnetjes hoe leuk KSA wel is. Iedereen tussen 6 en 17 jaar is welkom.
Dus neem maar al jullie vriendinnetjes van op school, dansen, tekenen, zwemmen, ... mee om te komen
spelen op KSA. Zeggen jullie het door?

Jezus Kwistus: Zaterdag 19 februari 2022
Na onze online editie van vorig jaar zijn we weer terug met het fysieke evenement. We verwelkomen
jullie graag terug in de parochiezaal van Erembodegem. Je kan je vanaf nu inschrijven met een team van
maximum
5
personen
via
de
volgende
link:
https://docs.google.com/forms/d/1tHe_W7G10F7r7541tqO2DvrrcEPsj-Gir2KyzHTZojA/edit
De deuren gaan open om 19u30 en de quiz start om 20u stipt. Tijdens de quiz kan je natuurlijk ook
genieten van lekkere hapjes en drankjes. Begin maar al te oefenen! Tot dan!
BONDSARTIKEL
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Kindercarnaval: Zaterdag 26 februari 2022
Deze zondag vieren we met de -12 kindercarnaval. We spreken hiervoor af aan de kerk op het dorp in
Erembodegem om 13u30. Om 17u kan je uw dochter weer komen ophalen aan de kerk. Verkleed komen
is de boodschap om zo te kunnen schitteren in de kinderstoet.

Zomerkamp
Dit jaar gaat ons zomerkamp door van 18-28 juli. Noteer deze data alvast in jullie agenda.
Bij het noteren van deze data in uw agenda noteer je best ook onze bezoekdag, die gaat door op 28 juli.

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.
Alvast ook een fijne kerst en gelukkig nieuwjaar gewenst aan iedereen!!
KSA Groetjes
Hoofdleidster Carlinde

BONDSARTIKEL

| 06

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? Plaats je bestelling via het volgende formulier: https://forms.gle/2SNJY72cp6fVVvLX7 .
Je krijgt dan een bevestigingsmail met meer informatie over je bestelling!
Betaling gebeurt via overschrijving naar BE07 7775 9413 3766
Indien er nog vragen zijn mag je altijd Elise (-12) of Eline (+12) aanspreken of een mailtje sturen naar
ksarooerembodegem@outlook.com.

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

Heb jij onze KSA Roo-badge al? Bestel hem nu en hang hem op je hemd! Zo weet iedereen dat jij lid bent van de
beste KSA van 't land!
KSA ROO WINKEL

| 08

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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QUIZ
Beste ouders en leden,
We zijn enorm blij dat we onze quiz dit jaar weer in levende lijven kunnen organiseren, joepie! Jezus
Kwistus is een gezellig avondje samen zijn met vrienden en je kan je intellectuele capaciteiten eens
bovenhalen. We voorzien jullie ook van lekkere hapjes en drankjes .

De quiz gaat door in de parochiezaal van Erembodegem (Termurenlaan4, 9320 Erembodegem). De
deuren zijn open vanaf 19u30 en de quiz zelf gaat van start om stipt 20u.
Een team mag uit maximum 5 personen bestaan en de inschrijving per team bedraagt €20. Inschrijven
kan makkelijk via deze link:
https://docs.google.com/forms/d/1tHe_W7G10F7r7541tqO2DvrrcEPsj-Gir2KyzHTZojA/edit
Meer info kan je binnenkort vinden op het Facebook-evenement.
Wij kijken er alvast naar uit!
Tot dan,
De leidsters van KSA Roo Erembodegem

STARTWEEKEND
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LEEUWTJES
Dag lieve schattebollen!
De 2de Tons van het jaar is al een feit. De voorbije drie maanden hebben
we toch al veel beleefd hè?
Als allereerste hebben we elkaar ontmoet op Startdag. Wat was dat voor
een super dag! We hebben de circus directeur geholpen met het zoeken
naar zijn dieren.
Dan hebben we elkaar we elkaar beter leren kennen. Dat was ook nodig
want leidster Liesel was er niet op Startdag. Nadat we iedereen goed
hadden leren kennen hebben we gezocht naar Luna, want zij was kwijt.
De derde activiteit van het jaar was onze cowboy-activiteit. Wat zagen jullie
er mooi uit met jullie cowboyhoeden op. Jullie hebben allemaal jullie
cowboy-diploma verdiend, want jullie hebben alle proeven goed volbracht.
Hopelijk hebben jullie op 26 oktober allemaal jullie hemd aan gedaan naar
school. Want het was DAG VAN DE JEUGDBEWEGING. Was het leuk??
Waren er nog kindjes uit jullie klas die in hun uniform naar school gingen?
Om DAG VAN DE JEUGDBEWEGING te vieren zijn we die zondag gaan
rolschaatsen met al de meisjes van de KSA. We zijn een paar keer gevallen
op onze poep maar we zijn wel altijd terug recht geraakt. Na al dat
rolschaatsen hebben we ook nog iets lekker gedronken en gegeten. Ik
vond het wel al een lekkere pannenkoek. Jullie ook?
Als laatste zijn we op herfstkamp vertrokken. Amaai, hoe leuk was dat?! We
waren dan ook nog eens met veel aanwezig, super leuk! Op herfstkamp
hebben jullie veel gespeeld en getettert onder elkaar. De Sint is langs
geweest en jullie hebben super goed gedanst voor hem.
Dan is het nu tijd voor de nieuwe data... Zijn jullie benieuwd?

LEEUWTJES
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Zondag 12/12:
Het is bijna Kerstmis!! We gaan vandaag het grote Kerstspel spelen!
Zondag 26/12:
Vandaag gaan we Kerstmis vieren met onze vriendinnen van KSA!! Trek
zeker jullie MOOIE KERST TRUI aan naar ons KERSTFEESTJE!*
*Neem een cadeautje van ongeveer 5 euro mee
Zondag 9/01:
Doe gemakkelijke kleren aan en neem je dekentje mee want we gaan naar
een FILM kijken! Dat wordt gezellig!! :)
Zondag 23/01:
Vandaag gaan we een zoektocht doen in EREMBODEGEM CITY!
Zondag 6/02:
Deze activiteit blijft nog een geheim... Spannend he?? ;)
Zondag 13/02:
Vandaag mogen jullie AL jullie vriendinnen meenemen naar de leukste KSA
van heel België! Want het is VRIENDJESDAG!! Breng zoveel vriendinnen mee
als je wilt want het wordt weer super leuk!
Zaterdag 19/02:
JEZUS KWISTUS! Voor jullie waarschijnlijk nog een iets te moeilijke quiz,
maar misschien willen je ouders wel komen meequizzen met ons in de
parochiezaal?
Zondag 26/02:
CARNAVAL!!! Joepieeee! Jullie worden om 13.30u aan de kerk van
Erembodegem verwacht en jullie mama of papa kunnen jullie hier om 17u
terug komen ophalen. Vergeet zeker niet om verkleed te komen!

LEEUWTJES
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ROOD
KAPJES
Dag allerliefste roodkapjes,
Het is weer tijd voor de Tons! Joepiejeej! We hebben al super veel zin in de komende
maanden. Maar hoe kan dat ook anders met zo een TOPGROEP als die van jullie?? De
voorbije maanden waren al super leuk!
Onze eerste activiteit was STARTDAG. Dan zijn jullie er in geslaagd om alle dieren terug
nar het circus te brengen. Dat was wel spannend he? Als beloning kregen jullie wafels
van de SIM. En amai, die waren lekker!
Als eerste échte activiteit gingen we naar het BOS om veeeel koekjes naar oma te
brengen. Dat was niet zo gemakkelijk he met al die wolven die de koekjes wouden
stelen? Toen hebben we ook heel luid liedjes gezongen zodat heel Erembodegem ons
kon horen.
Tijdens de activiteit erna haalden jullie de kunstenaar in jezelf naar boven. Jullie
maakten super mooie KWALLEN met materiaal die jullie dubbel en dik verdiend
hadden door opdrachtjes te doen.
Jullie zijn ook echt super goede quizzers. Dat hebben jullie bewezen tijdens onze leuke
QUIZ. Vooral in raadsels zijn jullie super goed want jullie hebben ze allemaal kunnen
oplossen! Daarom hebben we nog een paar extra raadsels voor jullie… (de antwoorden
staan op de volgende pagina)
Wanneer noemen we het cijfer 2 geen 2 maar 10?
Ik leef in de winter, ga dood in de zomer en ik groei van boven naar beneden. Wat ben
ik?
Het zit wel in een jaar maar niet in een eeuw. Steeds in een maand maar nooit in de
week. Wel in een dag maar niet in een uur. Wat is het?
En dan natuurlijk nog het HERFSTKAMP. Dan hebben we toch veel plezier gemaakt he?
Gelukkig zijn jullie zo braaf en moest er niemand in de zak van de Piet.
Dan is het nu tijd voor de data! Noteer deze data zeker in jullie agenda zodat jullie
weten wanneer de leukste dag van de week is!
Tot snel!!
Luna en Marie xxxx
ROODKAPJES
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DATA
Zondag 12/12:
Het is bijna Kerstmis!! Vandaag gaan we iets KNUTSELEN wat zeker van pas zal komen
met Kerst!
Zondag 26/12:
Vandaag gaan we Kerstmis vieren met onze vriendinnen van KSA!! Neem zeker een leuk
kerstattribuut mee naar ons KERSTFEESTJE! Neem ook een leuk cadeautje van
ongeveer 5 euro mee.
Zondag 9/01:
Doe gemakkelijke kleren aan en neem je dekentje mee want we gaan naar een FILM
kijken! Dat wordt gezellig!! :)
Zondag 23/01:
Vandaag gaan we naar het BOS dus kleed jullie maar goed warm.
Zondag 6/02:
Deze activiteit blijft nog een een geheim... Spannend he?? ;)
Zondag 13/02:
Vandaag mogen jullie AL jullie vriendinnen meenemen naar de leukste KSA van heel
België! Want het is VRIENDJESDAG!! Breng zoveel vriendinnen mee als je wilt want het
wordt weer super leuk!
Zaterdag 19/02:
Jezus Kwistus in de Parochiezaal van Erembodegem! Meer info eerder in de Tons!
Zondag 26/02:
CARNAVAL!!! Joepieeee! Jullie worden om 13.30u aan de kerk van Erembodegem
verwacht en jullie mama of papa kunnen jullie hier om 17u terug komen ophalen.
Vergeet zeker niet om verkleed te komen!

Antwoorden:
- Bij een klok
-Een ijspegel
-de letter a

ROODKAPJES
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TIP
TOPPERS
Hallooo allerliefste tiptoppers,
Hier zijn we weer met een nieuwe Tons, wat vliegt de tijd als je plezier hebt!
Het begon al op onze Startdag, jullie hebben toen het circus gered door keigoed mee te spelen en jullie
hebben alle circusdieren kunnen vangen en terugbrengen.
De activiteit nadien zijn we naar het bos getrokken en hebben we een superleuk spel gespeeld met de
roodkapjes, ook al zijn de tiptoppers leuker natuurlijk ;).
We hebben ook nog prachtige herfstschilderijen gemaakt met wattenstaafjes en jullie zijn ook naar
Rollerland geweest, helaas konden we daar niet bij zijn, maar we hebben gehoord dat het super leuk was
en dat jullie heel braaf zijn geweest.
Oef, want op ons superleuke herfstkamp kwam Sint-Maarten langs. Iluna moest zelfs bijna in de zak! Dat
was gelukkig maar een grapje van de Piet.
Tijdens het herfstkamp werden jullie getest om te zien of jullie echte K3'tjes kunnen worden en daar zijn
jullie helemaal voor geslaagd, jullie konden de liedjes meezingen, de dansjes meedansen en zelfs jullie
eigen styling verzorgen. Met jullie bij elkaar passende outfits en zelf geknutselde hoedjes, trad er een
echte K3 op voor de Sint!
Niet getreurd voor wie niet mee kon op herfstkamp, we zullen jullie er alles over vertellen op de
komende activiteiten, dan lijkt het net of je er zelf ook was! En jullie kunnen natuurlijk ook nog mee op
ons langer en nog leuker zomerkamp deze zomer.
Binnenkort organiseren we met de hele KSA ook weer een quiz en om jullie daarop voor te bereiden hier
alvast een raadseltje. Om te bewijzen dat jullie de tons wel écht lezen, kunnen jullie ons het antwoord
vertellen op de volgende activiteit.
Sigrid en Valerie zijn zussen (ze hebben dezelfde mama en dezelfde papa). “Mijn zus en ik zijn allebei
geboren binnen hetzelfde uur”, zegt Valerie, “op dezelfde dag van hetzelfde jaar.” “Maar toch zijn we geen
tweeling,” zegt Sigrid. Hoe kan dit?
Tip: dit zijn namen van oud-leidsters van KSA en het is ook bij hen waar
En dan, het allerbelangrijkste uit deze hele Tons, misschien zelfs belangrijker dan je tanden poetsen... de
nieuwe data!!! Neem je agenda erbij en noteer zeker deze data, want als jullie dachten dat 2021 al leuk
was dan zullen jullie 2022 nog veel leuker vinden!
We hebben nog meer geweldige activiteiten, waar we ons te pletter zullen amuseren, voor jullie in petto,
tot het einde van februari al! Willen jullie weten wat we allemaal gaan doen, neem dan snel een kijkje op
de volgende pagina.

TIPTOPPERS
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12 DECEMBER:
Dit is de eerste activiteit van deze Tonsperiode, maar zeker niet de minste! We spelen vandaag een echt
KSA-spel, trek dus zeker genoeg warme kledij en je laarzen aan.
26 DECEMBER:
Vandaag is het kerstfeestje!!! Breng zeker een kerstmuts en je goede humeur mee, dan wordt dit het
leukste feestje van het jaar! Neem ook en cadeautje van ongeveer 5 euro mee
9 JANUARI:
Niets is zo gezellig als met je vriendinnen een film kijken. Samen onder een warm dekentje kruipen
omdat het buiten te koud is, en misschien wel genieten van een lekkere snack... Maar om dat te weten te
komen, zullen jullie nog even moeten wachten.
23 JANUARI:
Jullie zullen vandaag niet één, niet twee, maar drie leidsters hebben. Er komt namelijk iemand van de KIM
leiding geven, spannend!
6 FEBRUARI:
Vandaag gaan we bakken; wie maakt de lekkerste koekjes en wie kan deze het best versieren? Misschien
kan je ze wel het snelste opeten? Zeker komen dus!
13 FEBRUARI:
Aangezien jullie allemaal zo'n leuke meisjes zijn, weten we wel zeker dat jullie heeeeel veel vriendinnen
hebben. Op onze vriendjesdag mogen jullie die allemaal meenemen, zo worden de spelletjes nog leuker.
19 FEBRUARI:
Vanavond is onze quiz! Jullie zijn nog net iets te jong om deel te nemen, maar overtuig jullie ouders zeker
om zich in te schrijven!
26 FEBRUARI:
Vandaag gaan we naar kindercarnaval, deze activiteit begint ietsje vroeger: we spreken af om 13u30 aan
de kerk van Erembodegem. NIET VERGETEN DUS! Trek allemaal jullie mooiste verkleedkleren aan en we
zien jullie daar.

TIPTOPPERS
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JIM
BONJOUR! HOLA! GUTENTAG! GOEIENDAG!
Zoals je ziet zijn wij goed in talen he. Wij spreken alle talen die je je maar kunt bedenken.
Hopelijk hebben jullie alles begrepen. Voor de zekerheid willen wij hallo zeggen ;)
De eerste drie KSA-maanden zijn weer voor-bij-ge-vlogen. Wat hebben we nu weer allemaal
meegemaakt? Laten we een snelle terugblik houden.
Eerst was er onze startdag, nouw dat is alweer lang geleden. Hier hebben we elkaar voor het eerst
ontmoet :o De klik was er meteen. Jullie enthousiasme voor het nieuwe jaar kon je tot in Amerika voelen.
Owkee op naar de volgende activiteit. AJ AJ AJ foei van ons. Wij waren allebei niet aanwezig,
maar we hadden gezorgd voor 2 andere topleidsters. Zijn jullie een echte jimmer geworden?
Wel die topleidsters hebben ons verteld dat jullie daar in geslaagd zijn. PROFICIAT!
De derde activiteit zijn we op fluitentocht gegaan. En ja dat hebben jullie fantastisch gedaan.
Kijk maar eens naar hoe snel jullie na 4 fluitsignalen een piramide hebben kunnen maken.
En van ons mogen jullie zeker deelnemen aan het wereldkampioenschap koprollen.
Amai nadien was het dag van de jeugdbeweging! Onze favoriete dag van het jaar!
Hebben jullie allemaal wel jullie hemd aangedaan naar school?
Hebben jullie enkele leidsters gezien aan het ontbijt? We hopen althans dat jullie een
fantastische dag hebben gehad!
En dan was het tijd voor Jumpsky! Julllie hebben ons allemaal verbaasd
met jullie trucjes. Jammer genoeg zijn wij niet zo goed als jullie.
Jullie hebben zoveel talenten!
En het dansje dat jullie hebben gemaakt was THE BEST.
BOUNCE BOUNCE BOUNCE
MAAR de laatste activiteit hebben jullie ons wel teleurgesteld :'(
We hadden een keileuke film klaargezet voor jullie mét popcorn en
niemand is komen opdagen. Dit willen we NOOIT meer meemaken!!
Weten jullie niet hoe lang wij nog in ons bed hebben geweend
daarvoor? Jullie hebben ons echt gekwetst.
En dan zijn we gekomen bij ons herfstkamp. Jullie waren de beste
bomma's ter wereld!! Okra mag blij zijn met zo'n aanwinst. Het is
ook duidelijk dat koken niets voor ons is. Voor de rest is er gelukkig
niemand van jullie in de zak van de piet beland. Dat zou niet mogen
voor onze disco oma's.

JIM
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DATA
5 DECEMBER

Haal je innerlijke KSA'ster naar boven want je hebt alles nodig voor dit spel. Trek ook zeker maar warme
kleren aan!

19 DECEMBER

Ondertussen is het al lang geweten wie de nieuwe K3 is. Maar zouden jullie ook een goed K3'tje zijn?

26 DECEMBER

All i want for christmas is youuuuu! Tijd voor een kerstfeestjeeee!!! Neem een cadeautje van ongeveer 5
euro mee

16 JANUARI

We houden een battle tegen de SIM, wij weten al wie gaat winnen: de Jim natuurlijk!

30 JANUARI

T'is tijd voor onze Bake off! Laten we voor eens en altijd tonen dat we toch wel goed kunnen koken !

13 FEBRUARI

Het is vriendjesdag! Neem dus allemaal jullie BFF mee!! Wij doen gaan dat ook doen!

19 FEBRUARI

Elk jaar organiseren wij een quiz. En dat is dit jaar niet anders. Vertel het door aan jullie ouders
om zich in te schrijven voor JEZUS KWISTUS

Dan sluiten we ons meertalig tonsartikel af met veel kusjes, bisous, kisses, baci, besos,
P.S wie kan raden welke taal het laatste woordje voor kusjes is krijgt een cadeautje ;)
SALUTTT (nog eens een andere taal)
Jullie favoriete bomma's

CARLINDE & SARAH

JIM
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SIM

News

Coucou c'est nous,
We zijn al december O M G, alweer een beetje dichter bij de allerleukste activiteit van het jaar...
ZOMERKAMP aaaaah!!! En dit jaar extra leuk met de doop (voor ons toch) MOEHAHAHAHAHAHA
Maar daarover moeten jullie nu nog niet zo stressen, of wel? of ni? of wel? of ni? of wel? of ni?
Oke eventjes over iets anders, een recap van onze vorige activiteiten want oooh 't was toch zo leuk :))
Jullie hebben de allerlekkerste wafels op startdag gemaakt hmmm. Op onze 2e activiteit was niet veel
volk maar ze waren wel echte fashionistas: I LOVE FEBE HAAR SANDALENKOUSEN #FASHION
Dan zijn jullie uit onze supermoeilijke en enge escape room
kunnen ontsnappen, gelukkig want het stonk daar hard naar
bedorven melk, ieuw. Volgende keer zullen we toch een kamer zoeken waar
de deur op slot kan hihi oeps.
In jumpsky hebben jullie dan het allermooiste dansje ooit
gedaan, echt prachtig en zeker voor herhaling vatbaar, ofni? JUMP FOR JOY
JUMP FOR JOY JUMP FOR JOY
Het leukste was toch herfstkamp, maar we hebben Liesaken wel enorm
gemist :((( We weten nu wie de slimste simmer is, wie de dikke stront is,
wie het meeste vloekt (maja dat wisten we eigenlijk al), wie er als eerste
gaat wenen op de doop, ... Het was echt een bonding weekendje!! Ik zal nog
eens zeggen dat ik heel fier was op jullie actje, het was echt van hoogstaand
niveau, maar op zomerkamp mag er nog meer show en attributen bij!!!!
Helaas waren de cupcakejes mislukt en was de versiering eigenlijk ook niet
om te vreten, kortom: FIASCO. Dat is sowieso omdat Liesaken er niet bij was
:(( Maar al bij al vond ik het een leuk herfstkamp en hopelijk jullie ook!
Ik kijk al uit naar al onze volgende activiteiten. En wie de meeste vriendinnen
meeneemt naar vriendjesdag krijgt ook een voordeel op de doop!
In januari zullen wij jullie geen leiding kunnen geven want we
hebben dan blok en examens :(( dus dan ga je ons een tijdje niet
zien, maar je hoeft ons niet te lang te missen want in februari zijn
we al back woehoeew!!
Hier nog een paar leuke fototjes om mee af te sluiten, hopelijk
vanaf nu altijd met 4 (of meer NEEM JE VRIENDINNEN MEE)
op de activiteiten zodat we nog leukere spelletjes kunnen
spelen JOEPIEEEE

bye bye koeienvlaai
groetjes van Liesaken en Elineken xxxx<3333
SIM
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DATA: AANDACHTIG LUISTEREN EN NOTEREN!!!! ps: vergeet niet hoe meer je naar ksa komt hoe
leuker de doop zal zijn MOEHAHA

zondag 5 december

Is er Wifi in Tahiti? De vraag van vandaag! Haal het competitie beest in jezelf naar boven en bewijs ons
dat je een winnaar bent! Wie o wie zal het halen tot in de WIFINALE??

zondag 19 december

Zijn jullie een goed cuatro??? Test het met de allermoeilijkste teambuilding eveuuur
LETSGOOO

zondag 26 december

Vandaag is het kerstfeestje, olé pistolé! Trek je meest kitsche kersttrui aan en misschien krijg je wel een
voordeel op de doop ;)

zondag 16 januari

GROTE JIMSIMBATTLE, ZORG DAT WE WINNEN!!

zondag 30 januari

Het 'wiekanniettegenzijnverlies-spel' :o (ik hou het kort, als je meer wil weten moet je maar komen ;))

zondag 13 februari

Vandaag is bff-dag op ksa!!! Breng aaaaaal je vriendinnen mee (ook die dat al in een jeugdbeweging
zitten, we zullen ervoor zorgen dat ze willen veranderen hihi) want tis altijd leuker met meer, en zo
kunnen wij ook meer mensen dopen MOEHAHA

Zaterdag 19 februari

JEZUS KWISTUS! Je kan je vanaf nu inschrijven, let's go! Kom quizzzzeeeeeen!

we sluiten af met een cute fotoke van liesaken en elineken in de sim <33 love simxxxx

SIM
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KIM
Ghelloooo liefste kimmers en welkom bij weer een nieuw Tons artikel!!
Aangezien jullie niet kunnen vertellen via deze weg hoe het met jullie gaat, maken Isaura en ik gretig
gebruik van dit podium om een monoloog te voeren over hoe het met ons gaat!
Want laten we eerlijk zijn, het zijn drukke maanden voor iedereen en daar hoort natuurlijk wat tea bij!
Als eerste valt er natuurlijk bijzonder veel te vertellen over biertent. Dat het legendarisch was, moet
uiteraard niet verteld worden want jullie waren erbij!!
Goed, Jitse heeft haar gewoon goed geamuseerd. Isaura daarentegen moest dan weer de parket
molesteren met haar net-nieuwe-super-prille lief en voelde daarna de onbedwingbare drang om haar
teen te breken toen ze uit bed viel. Elk zijn zondag.
De samenvatting van Isaura haar eerste 2 maanden van het KSA jaar is dan ook kort te benoemen als:
bier. Ze deed haar een lief op tijdens BIERtent, ze werkte laaange shiften in de cosa en tapte zowaar
bijzonder veel biertjes. Ze werd net nog 18, gedaan met bier, hallo cocktails!! (dat was er ook wat over,
‘verantwoordelijk drinken’ is ons motto)
Ook verhuisde ze een paar weken geleden naar OILJST, de bierstad, het centrum van het vloeibare goud!
Allez soit, het was een sfeervolle, biervolle maand!
Natuurlijk werd ook de dag van de jeugdbeweging goed gebierd (ebdem?)! Zo goed zelfs, dat zowaar al
Izzy haar ex-kuspartners zich in éénzelfde ruimte bevonden! Van een feestje gesproken. Hoe graag ze wie
wou tegenkomen, laten we haar later zelf uitgebreid vertellen.
Ook Jitse heeft er weeral 2 maanden opzitten met heel wat gebeurtenissen, de ene al wat bijzonderder
dan de andere. Om te beginnen ging ze op reis naar porto, om porto te proeven en te dutten, laten we
niet liegen. Net als Izzy is ze ook aan haar academiejaar begonnen en net als Izzy is zij ook goed in het
bier gevlogen om daar dan net als Izzy heel wat spijt van te krijgen de ochtend nadien. Ze deed ook even
een kort TV-optreden bij Belgium’s got talent maar onthoudt zich voorlopig van verdere optredens in de
aula, het moet niet altijd zo decadent zijn. Voor de rest geniet ze op het gemakje van het kotleven en alle
voor - en nadelen die dit met zich meebrengt! Begrijp ons niet verkeerd, we still loooove hotel mama!!
Zeker als hotel mama zich op de hopmarkt bevindt met een prachtig viewke over Oiljst city!
Zoudenwedatbinnenkortnieteensmoetengaanchecken??
De komende maanden komen er ook in KSA verband weer heel wat activiteiten aan en ook wel wat
voorbereiding voor onze geldinzamelacties! Een warme oproep dus om jullie oude rommel thuis (kleren
inclus) goed bij te houden zodat we dit voor hallucinant veel geld kunnen verkopen en zo een gekke reis
kunnen maken, olé!!
Volgende vergadering zouden we ook graag verdelen wie welke activiteit als verantwoordelijke op zich wil
nemen, dus lees allemaal eens het prachtige documentje en kijk eens welke activiteit jou interesseert en
waar jij je wel verantwoordelijk voor wil stellen! Geen paniek, wij helpen jullie met alles dus jullie zullen
zeker niet verloren lopen in de wondere wereld der organisatie van evenementen! En als we verloren
lopen, doen we het tenminste samen en met mooie schoenen aan!
In geval van vragen of ontbrekende informatie over bepaalde dingen, weet u ons altijd te contacteren via
de instagramchat of per post. Niet-geparfumeerde brieven worden wel niet beantwoord, sorry, er zijn
bepaalde vereisten.
Tot binnenkort kimmieeeees xxx <<<3333
KIM
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Bon goed, genoeg gezwanst! Tijd om nieuwe zotte dingen te doen waar we later spijt van gaan
krijgen, olé!
Zet deze data in uw agenda, aanwezigheid is vereist!
Zaterdag 4/12: +16
+16 activiteitje als ontspanning tijdens het blokken! Wees allen aanwezig voor verruimen van uw kennis
en het ontspannen van jullie studeerhoofdjes!
Zaterdag 18/12: KIM
Het is zo ver!! Vandaag bereiden we samen jullie allereerste activiteit voor! Denk maar al eens goed na
over bij welke groep jullie willen staan en welke zotte dingen jullie onze kleine diva’s willen laten doen!
The floor is all yours!
Vrijdag 7/01: +16
We zetten het nieuwe jaar in met een hapje, drankje en chique kleren (what else is new). We weeeeten
dat jullie al naar 2047 verschillende eindejaarsfeesten zijn moeten gaan, al 35744 glazen cava hebben
moeten drinken, 586 onbekende mensen hebben moeten kussen en al 3 zatte nonkels naar huis hebben
moeten dragen. Maar we gaan TOCH het cliché volgen en een nieuwjaarsreceptie houden, met alle
clichés van dien (behalve de zatte nonkels).
Zaterdag 29/01: KIM
Weeral een vergadering, saaaai! Maar ditmaal vergaderen we over onze super hippe mega coole FUIF!!
Deze gaat er namelijk al snel zijn en we moeten dit goed voorbereiden want dat wordt het feestje van het
jaaar!!!!
Vrijdag 4/02: HEEL OILSJT EN OMSTREKEN
TIS GANK! Onze fuif vindt plaats vandaag in de enige echte cirque! Neem jullie beste pintjes-tap-handen
mee, mooiste verkoopstem en snelste dansbenen want het wordt een TOPeditie!!
Niet vergeten: trommel al jullie vrienden, familie en zelfs vijanden op voor het evenement van het jaar!
Zaterdag 12/02: KIM
Vandaag nog eens een normale, oldschool Kim activiteit met ons gezellige groepje! Tot daaan xxx
Zaterdag 19/02: EVERYBODY
JEZUS KWISTUS! Kom een shiftje draaien en schrijf je samen in om mee te quizzen, winnen zullen jullie
niet doen maar lachen sowieso wel!
Vrijdag 25/02: +16
Ladies, vandaag is de dag waar jullie al weeeeken op zitten te wachten!! Dat ene knappe boyke dat je
nooitop date durfde vragen? Dat ene bieken waar je al eens mee hebt staan schuren op een goeie schijf?
Vandaag is de dag om hem mee te nemen naar KSA voor een heuse plus-one-avond! Breng jullie
favoriete date mee (zonder kan je niet meedoen 😊) , jullie beste verleidingstrucs en favoriete dansplaat!
Het wordt een night to remember!!

Om af te sluiten: de
coolste groepsfoto
ever! WE LOVE YOU
KIMMERS, WE REALLY
DO!
KIM
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GROETJES

GROETJES
Wij vonden de afgelopen maanden al heel leuk!
Fijne Kerst en een happy 2022 gewenst!

GROETJES
De leiding
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TERUG
BLIKKEN

TERUGBLIKKEN

Het KSA-jaar werd goed ingezet, dankjewel daarvoor KSA'sters! Laten we nog even nagenieten van de
afgelopen activiteiten:
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KERST
PLAAT

KLEURPLAAT
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