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ZONDAG
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Beste ouders, beste meisjes

Je zou het niet zeggen maar we zitten alweer aan de voorlaatste Tons van het jaar! Een heel speciaal jaar
tot nog toe, met heel veel last-minute aanpassingen van grote naar kleine bubbels tot gewoon geen KSA.
We willen jullie daarom heel hard bedanken om flexibel mee te gaan met de regels voor KSA. 

De lente komt eraan en dat brengt hopelijk opnieuw wat versoepelingen mee zodanig dat we weer
allemaal naar KSA kunnen komen en dat kunnen combineren met dans- , voetbal- , muziekles of andere
hobby's. Voorlopig blijft het echter de regel dat elk lid van ons enkel naar KSA mag komen indien dat
de enige hobby is die ze uitoefenen. We werken in bubbels van tien wat gelukkig voor de meeste
groepen vlot verloopt! Voor de -12 vergeet niet om jullie dochter(s) voor telkens ten laatste vrijdag voor
de activiteit op zondag in te schrijven. Op die manier behouden wij een goed overzicht van de bubbels.

Een nieuwe Tons betekent ook nieuwe evenementen, ja zelfs onder deze omstandigheden staat er heel
wat gepland! We bekijken het samen eens: 

Spaghettifestijn 27 en 28 maart (onder voorbehoud)
Dit jaar stoppen we ons Spaghettifestijn uitzonderlijk in een nieuw jasje. De huidige omstandigheden
brachten ons op het idee om een spaghettifestijn op bestelling te organiseren. Concreet houdt dat in dat
jullie vanaf begin maart de kans zullen krijgen om spaghetti's te bestellen voor jullie bubbel, familieleden,
vrienden of buren en dat jullie kunnen kiezen voor ophaling of levering (binnen een bepaalde straal). De
leidsters spelen het weekend van 27 en 28 maart met heel veel plezier DeliverROO om jullie bestellingen
te bezorgen. We plannen om een record aantal spaghetti's te verkopen en jullie kunnen ons hierbij
helpen. Het lid dat de meeste spaghetti's verkoopt staat een fantastische verrassing te wachten!
De winst gaat intergraal naar onze dagelijkse werking (een nieuwe poort, herstellingen...) en uiteraard
naar ons zomerkamp bijvoorbeeld nieuwe sjorbalken om een prachtige mast en sjelter te sjorren, we
kunnen al niet meer wachten!!  De link voor de bestellingen incl. info rond de prijzen en de keuze uit
verschillende sauzen volgt begin maart via mail. Let's go!

Gamel: 7 t.e.m. 9 mei (onder voorbehoud) 
Gamel is een avonturenweekend voor alle 12- tot 14-jarigen. Op een terrein dat momenteel nog onder
voorbehoud vaststaat gaan we een weekend lang de uitdagende combinatie aan van openluchtleven,
spel en avontuur. Meer informatie vinden jullie op: www.ksa.be/kalender/gamel . 

Zomerkamp: 19 tot 29 juli - Leeuwtjes: 23 tot 29 juli
Joehoe! Zomerkamp, alle remmen los, ravotten, genieten en even alles buiten het zomerkamp vergeten
in de natuur. We trekken er dit jaar op uit naar Mesen een gemeente in West-Vlaanderen. De leeuwtjes
worden op het kampterrein verwacht op 23 juli voor een kampje van zes dagen. De bezoekdag valt dit
jaar voor het eerst op de laatste dag van het kamp, 29 juli. Alle ouders, vrienden en familie van de
meisjes zijn welkom op het terrein voor een lekkere BBQ om het kamp af te sluiten en nemen hun
favoriete meiden diezelfde dag opnieuw mee naar huis! Bij wie het kriebelt, het adres is: Nieuw-
Zealanderstraat 29, Mesen en hier heb je alvast een fotootje: 

   De verdere informatie blijft nog even geheim tot de kamptons. De    
   leidsters komen in mei bij iedereen thuis langs met informatie en om jullie 
   inschrijving in orde te brengen. Hou alvast de data van het zomerkamp
vrij! 
 
    We houden het deze keer op een vrij kort bondsartikel, en we duimen dat            

                                                          alles kan doorgaan zoals voorzien! Samen houden we vol! 

      KSA-groet
      Naomi en Carlinde



KSA HEMD SJAALTJE
 KSA ROO PULL 

BORDEAUX
 KSA ROO T-SHIRT

DONKERBLAUW 

KSA OOST-VLAANDEREN
 SCHILDJE

€0,50

    KSA ROOKSA ROO
    WINKELWINKEL

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

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

Betalen via overschrijving BE0777759413366

 KSA ROO T-SHIRT
WIT

LEEFTIJDSSCHILDJE

(OUDE) JAARTHEMA'S KSA-SCHILDJE

€0,50 €0,50

€0,70

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

7/8-9/11-S-M-L: €15

 €3
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KSA ROO SCHILDJE

€1,20

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



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

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

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

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

    TROOPERTROOPER

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!
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Dag liefste leeuwies, mama's en papa's,

Het is weer eens tijd voor de tons. Joepieee!! 

De afgelopen maanden hebben we samen al heel veel leuke spelletjes
gespeeld en leuke activiteiten gehad met de groep. 

Op 26 december bijvoorbeeld, dan hebben we samen de kerstboom
versierd. Mega leuk! En we hebben ook cake versierd met snoep en
glazuur en ze dan samen opgegeten, mmmm lekker...

Of de activiteit erna bijvoorbeeld, dan hebben we samen gezellig naar de
film 'Sjakie en de chocoladefabriek' gekeken met een hapje en een drankje
erbij. We zijn samen gezellig onder een warme dekentje gekropen terwijl
het buiten koud was. Brrr...

Uiteraard hebben we niet alleen stilgezeten he! We hebben namelijk ook
buiten én binnen super leuke spelletjes gespeeld en ons allemaal samen
geamuseerd! Ook al was het toch wel een beetje koud buiten... maar een
echte KSA'ster voelt dat natuurlijk niet hé! 

We hebben ook al veeel geknutseld samen, zoals de vorige keer! Toen
hebben we kaartjes gemaakt voor Valentijn en die kon je dan meenemen
naar huis en aan jouw Valentijn geven! Oelalaaa...

Kort samengevat: We hebben weer een paar super leuke maanden achter
de rug! En hopelijk worden de komende maanden nog leuker! Maar met
zo'n toffe groep als de leeuwtjes zal dit wel geen probleem zijn, tot dan!!

   LEEUWTJESLEEUWTJES
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En dan nu de data van de volgende activiteiten:  

Zondag 07/03: 
Op deze dag houden we een super leuke verkleedparty!! Kom dus maar in
je gekste verkleedkleren naar de KSA!

Zondag 21/03:
Deze activiteit wordt een quiznamiddag!!! Een grote quiz met allemaal heel
leuke thema's; Bereid je dus maar al voor!

Zondag 18/04:
Oh nee, alweer de laatste dag van de vakantie! Maar niet getreurd lieve
leeuwtjes, want we sluiten de vakantie goed af met een KSA-namiddag!  

Zondag 25/04:
Deze activiteit is nog een verrassing... Spannend!!
 
Zondag 09/05: 
Op deze dag, zoals sommigen wel zullen weten,  is het Moederdag!
Joepieee! Op deze activiteit gaan we dus iets moois knutselen voor al onze
lieve mama's!

Zondag 23/05: 
Bosspel!!! Vandaag stappen we samen naar het bos en spelen we samen
een mega leuk bosspel! Trek je laarzen maar aan!

Zondag 06/06: 
Ook deze activiteit houden we nog even als verrassing!

Tot dan allerliefste leeuwtjes!
 

Vele groetjes van jullie leiding
Julie, Liesel en Valérie xxxxxxxxx 
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Hallooo'kes allerliefste-coolste-leukste-grappigste roodkapjes
 

 Wij zijn zoooo blij dat we ondanks alle coronaregeltjes nog altijd leiding mogen geven aan jullie!! We
hebben samen al heel veel plezier gehad he, weten jullie het nog? Ik zal jullie nog eens vertellen wat we
allemaal al hebben gedaan. 

We zijn gaan spelen in het bos, daar hebben jullie mega coole kampen gebouwd en de vlag van het
andere team moeten stelen!

En weten jullie nog dat jullie ook eens leiding hebben gekregen van de meisjes van de KIM? Dat was die
ene keer met dat leuke bordspel! Maar toen leek het ook een beetje alsof jullie in het bos waren, want er
lag heeeel veel modder op KSA. Jullie hebben toen nogal moeten ploeteren seg!  Maar ik denk wel dat
jullie ons toen hebben gemist he :) Maar niet getreurd, wij zijn en blijven nog altijd jullie (favoriete) leiding
<3

We hebben ook allemaal samen eens een filmnamiddag gehouden! De film die jullie keken was Ballerina.
Ouuuuh, dat was toch een mooie film he!! Toen hebben jullie ook nog veeel weerwolven gespeeld, ik
denk dat dat jullie lievelingsspel is! En jullie worden er steeds beter en beter in, SUUUUPER!

Ik hoop dat jullie het kerstfeestje nog niet vergeten zijn?!? WAT EEN GEKKE PARTY!! Het muzikaal pakket
met  de opdrachtjes was hilarisch en de cadeautjes die we kregen waren super leuk! En dan hebben we
natuurlijk nog gedaan wat jullie het liefste doen op KSA... TikTok's maken! Ik denk dat we op zomerkamp
heeeel veel gaan dansen op TikTok, daar kijkt de leiding al naar uit! :)

Op onze GROTE ROODKAPQUIZ zijn Arwen, Eva en Jelen de grote winnaars! Zij waren superslim, konden
goed dansen en konden de liedjes die we speelden op de kazoo goed raden. Als afsluitertje mochten ze
nog wat in de sneeuw spelen!!

Dat zijn toch al veeeel leuke dingen die we samen gedaan hebben he? Maar het zijn zeker niet de laatste,
want op de volgende pagina vinden jullie al een hele nieuwe lijst met data waarop we elkaar weer gaan
zien en leuke spelletjes gaan spelen!

We weten dat jullie met corona nu nog maar 1 hobby per week mogen hebben en dat vinden wij
natuurlijk heeeeeel spijtig :( Maar we hopen natuurlijk dat jullie nog veeeeel voor KSA kiezen, want wij
missen iedereeeen! En je kent het gezegde: Hoe meer zielen, hoe meer vreugde! En dat is bij ons ook het
geval, want jullie zijn stuk voor stuk suuuuper leuke meisjes!

Omdat niet iedereen op onze GROTE ROODKAPQUIZ aanwezig kon zijn, zal ik hieronder een paar leuke
weetjes zetten die voorkwamen in de quiz. 

WIST JE DAT er geen enkel Nederlands woord rijmt op twaalf? (Echt waar, probeer maar eens!)

WIST JE DAT Coca-Cola oorspronkelijk groen was? (hmm, geef mij dan toch maar Fanta!)
 
WIST JE DAT een mens gemiddeld 6000 scheetjes laat per jaar? (Maar we hebben gehoord dat
sommige papa's veel meer scheetjes laten) 

 

    ROODROOD
    KAPJESKAPJES
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Ziezo, nu zijn de meisjes die niet mee konden doen toch ook weer wat slimmer geworden met deze
weetjes. 
Ik ga nog afsluiten met een paar mooie plaatjes van leuke activiteiten!

Tot de volgende keer, adios, ciaokes, miauwkes, toedeloe 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN DAN NU DE DATA: 

Zondag 07/03: PYJAMA PARTY
Vandaag mag je van uit je bed rechtstreeks naar KSA komen! Omdat we weten dat jullie graag
slaapfeestjes houden, wilden wij natuurlijk ook ééntje organiseren waar jullie allemaaaaaaal op
uitgenodigd zijn! Kom dus naar KSA in je allermooiste (die ook vuil mag worden) pyjama om samen een
supermegaleuke PYJAMA PARTY te vieren! SLAAAAAAPWEL zzzzz...

Zondag 21/03: BINNEN-DE-MINUUT-SPEL
 Jullie weten (hopelijk) allemaal dat een minuut 60 seconden telt en dat 60 seconden voorbij vliegen! Bij
dit spel moet je dus ook megasnel zijn om zoveel mogelijk opdrachten binnen de minuut te vervullen!
Klaar voor? START!

Zondag 18/04: KSA KARAOKE
Wat? KSA karaoke?? Maar, wij kennen helemaal geen KSA liedjes!! Ja, dat weten we, een schande vinden
we het! Daarom leren we vandaag aaaaalle KSA liedjes helemaal uit ons hoofd met een leuke karaoke! 

 Zondag 25/04: PAASEITJES ZOEKTOCHT
 Misschien is de paashaas al bij jullie thuis langsgekomen, maar wist je dat hij ook elk jaar eens op KSA
passeert? Hij brengt dan heeeeel veeeeel chocolade voor onze allerliefste roodkapjes! Dus als je zin hebt
in chocolade, kom ons dan zeker helpen zoeken! (Anders eten Tia, Isaura en Eline alle eitjes zelf op hihi) 

Zondag 09/05: MOEDERDAG
Vandaag zetten we onze mama's nog eens extra in de bloemetjes want het is hun dagje, het is
MOEDERDAG! Heb je nog geen cadeautje??? Geen probleem, want wij gaan jullie helpen om het mooiste
cadeautje ooit te maken voor je lieve mama!

Zondag 23/05: WATERSPELLETJES
Hopelijk schijnt de zon vandaag, want.... WIJ GAAN WATERSPELLETJES SPELEN!! Neem je bikini of badpak,
zonnecrème, zonnebril en handdoek mee! Oefen alvast op waterballonnen gooien zodat jij kan winnen
met het HELE GROTE WATERBALLONNENGEVECHT! 

Zondag 06/06: KOKEN
Wat? Al een activiteit voor juni? JEP! Op deze zondag mogen jullie allemaal jullie kookschort en koksmuts
aantrekken, want we gaan kokkerellen! Zijn jullie echte keukenprinsessen? Dat zullen we dan te weten
komen! 

TOT SNEL LIEVE ROODKAPJES! GROETJES VAN TIA, ISAURA & ELINE 
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    TIPTIP
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Hoi piepeloi! Dag aller liefste Tiptoppers! Dag mega coole meissies van ons! 

Hoe gaat het met jullie? Kunnen jullie je een beetje vermaken? Met ons, jullie F-A-N-T-A-S-T-I-S-C-H-E
leiding, gaat het heel erg goed! Wij houden ons bezig met hier en daar een beetje school werk maar
vooral met het bedenken en in elkaar steken van mega leuke spelletjes voor jullie! 

Hoe zit het met jullie andere hobby's? We hebben vernomen dat jullie helaas elke week slechts één
hobby mogen kiezen om naar toe te gaan. Natuurlijk is de keuze snel gemaakt en komen we allemaal
gezellig naar de KSA ;) ! Mocht je meerdere hobby's hebben vergeet dan niet dat KSA slechts om de 2
weken is dus je kan altijd komen! Hoe meer zielen hoe meer vreugde natuurlijk! En daarbij is het altijd fijn
om met alle Tiptoppers aanwezig te zijn en samen spelletjes te spelen!

 Aller liefste Linne
Wij, jouw leiding, Luna, Lieselot en Liesa willen jou via deze weg graag nog eens bedanken omdat

jij altijd aanwezig bent op onze activiteiten en dat is zooo super fijn! Je bent een toppertje! Zelf
tijdens de lockdown was je altijd zeer trouw met KSA bezig en dat vinden wij  echt mega cool van

jou! Je bent een gedreven, enthousiaste en actieve KSA-meid! 
Dikke dikke kussen van ons! 

PS: wees maar zeker dat wij hier rekening mee zullen houden op zomerkamp . . . misschien zorgen
we wel voor een extra verrassing :)  

Ondanks Corona hebben we toch al een heleboel leuke dingen gedaan samen! Ik stel voor dat we daar
eens even op terugblikken om nog eens goed na te genieten van al die mooie momenten samen. 

Onze allerlaatste activiteit van het jaar 2020 was snowglobes maken. Helaas was het een activiteit waar
enkel Linne bij aanwezig was... :( Ow ow ow meisjes wat missen we jullie toch als we niet compleet zijn!
Ondanks dat hebben we ons toch goed geamuseerd! Er kwamen super mooie resultaten en de meest
creatieve ideeën uit. Zoals een blauwe sneeuwman. Ja Ja dat klinkt allemaal een beetje vreemd maar het
kan allemaal! Daarnaast hebben we mooi versierde kerstbomen gemaakt (Deze keer wel gewoon
normale groene niet een of andere gekke kleur.) En als allerlaatste nog een kerstman, met een blauwe
baard! Wat waren ze mooi! Het was weer eens een leuke ervaring! Helaas zijn ze allemaal kapot gegaan . .
.  super super jammer! 

CINEMA @ KSA! Om het jaar 2021 goed en ontspannen te beginnen hebben we gezellig met de andere
groepen een leuke film gekeken! Sjakie en de chocoladefabriek was de film die jullie gekozen hebben.
Een heel leuk weetje: Wisten jullie dat ze van de gouden tickets van de chocoladefabriek boekenlegger
hebben gemaakt. Dus voor de meisjes die dit super cool vinden en graag lezen lijkt het me wel nog een
leuk cadeautje. 

Nieuwe leiding? Ja ja jullie hebben van Mirthe leiding gekregen en dat was super leuk! We hebben een
super leuk Cluedo spel gespeeld in de Gerstjens. En deze keer waren jullie met velen aanwezig, een hele
dikke merci daarvoor!  Wat vonden jullie van het spel en de nieuwe leiding? Zouden jullie het leuk vinden
om leiding te krijgen van Mirthe? Laat het ons zeker en vast even weten! 

Als allerlaatste waren we weer eens gezellig samen met Linne en hebben we een heerlijk lekker warm
kopje chocolademelk gedronken en een stukje taart gegeten. Het was eens iets rustig maar zeker niet
saai met een goede babbel en een paar woordzoekers erbij vervelen we ons niet! Nog eens een
dankjewel aan jou Linne! 
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Wat een heleboel leuke dingen hebben we al gedaan! Hier zijn dan ook de nieuwe data voor onze
volgende activiteiten! Neem jouw agenda erbij pak snel een pen en noteren maar! 

Zondag 7 Maart 2021 
YES! YES! YES! We zijn er weer en we gaan er weer voor! Hopelijk komen jullie deze keer allemaal naar de
KSA want het wordt een pittige activiteit vandaag. Wij vragen ons eigenlijk wel eens af wie van jullie hier

nu echt het competitie beest is. Wie is de snelste? Wie is de slimste? Wie is niet zo snel bang? Een
heleboel vragen waar we vandaag een antwoord op gaan zoeken. Komen jullie jezelf eens testen? TOT

DAN! 
 

Zondag 21 Maart 2021 
Vandaag gaan we het eens helemaal anders aanpakken. Wij vinden namelijk dat onze KSA misschien wel
eens nood heeft aan een lijflied! Jawel beste meisje een goed luid, krachtig, duidelijk en stoer lijflied. Iets

wat we kunnen zingen door de straten heen wanneer we op dagtocht zijn bijvoorbeeld. We zijn dus
opzoek naar goede zangeressen, meisjes die goed kunnen danse misschien wel iemand die goed is met
Make-Up? Want natuurlijk heeft ons lijflied een leuke videoclip nodig! En daarbij kunne we jullie hulp wel

gebruiken. Denk al eens na over leuke teksten. 
 

Zondag 18 April 2021
Vandaag gaan we ons eens goed verwennen dus hopelijk zijn jullie massaal aanwezig voor een lekkere

ontspannamiddag! 
 

Zondag 25 April 2021
De Paasvakantie zit er ondertussen al weer op, jammer maar helaas. Nu zullen jullie wel een heleboel

chocolade eitjes gekregen hebben van de welbefaamde paashaas, toch? Wel mocht je er nu veel te veel
over hebben neem ze dan maar mee! Want we gaan hiermee iets leuk doen, maar wat dat juist zal zijn

dat gaan we jullie nog niet vertellen... 
 

Zondag 9 Mei 2021 
Vandaag is het Moederdag! En dat wil zeggen lekker veel verwennerij voor alle mama's! Vandaag is het

hun speciale dag en dat verdiend een cadeautje. Heb je nu nog geen cadeautje? Wees dan niet getreurd
want dat komt helemaal in orde vandaag op de KSA! 

 
Zondag 23 Mei 2021 

Dit is alweer de laatste activiteit voor deze Tonsperiode, maar we gaan er nog een laatste keer goed van
genieten! Dus kom allemaal maar naar de KSA vandaag. Wat we precies gaan doen vandaag komen jullie

te weten wanneer jullie aanwezig zijn mat al jullie enthousiasme en blije gezichtjes! Wij kijken er alvast
enorm naar uit! TOT SNEL MEISJES!! 

 
Zondag 6 Juni 2021

Vandaag hebben we nog een super leuke extra activiteit voor jullie gepland staan dus allemaal massaal
naar de KSA komen!!

 
XOXO DIKKE KUSSEN EN KNUFFELS VAN JULLIE LEIDING!! 

WE LOVE YOU GIRLS!! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    JIMJIM
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 Moeten wij nu een korte broek aandoen, 

Moeten we echt een tiktok maken?

Misschien een andere keer want ik ben aan zee

Houuuuuuu

Ma ale een boek lezen valt echt nog mee

*foto van stoel*

Mannen zijn monsters

DAG LIEFSTE SJOEKES
Het is weer zo ver, een nieuwe tons. Even een leuke vooruitblik op al het plezier dat jullie nog te wachten
staat met jullie twee super toffe leidsters! Maar voor we beginnen met het artikel eerst een leuk
spelletje: 
Het heet 'WELKE  JIMMER HEEFT DIT GEZEGD OP WHATSAPP? (verbind de juiste naam  met de juiste
uitspraak)'

        want de zon schijnt maar er is wel sneeuw eh?

       en ik ga naar het strand gaan vliegeren

OKE nu jullie helemaal zijn opgewarmd met een mini spelletje is het tijd voor de rest van het artikel. Voor
we een kijkje nemen in de toekomst moeten we natuurlijk eerst terugblikken op wat al is geweest. 
'WAT HEBBEN WE OOKAL WEER GEDAAN DE LAATSTE MAANDEN ?' horen we jullie al zeggen.
En het antwoord is.... kei toffe online activiteiten!!!!!!!!!!!!!!! Ondanks het feit dat corona er een stokje voor
stak om elkaar in real life te zien, heeft dat ons niet tegengehouden om KSA door te zetten. 

Het begon allemaal met een among us sessie, die Britt en ik met veel plezier uitgespeeld hebben terwijl
jullie blijkbaar te druk waren met huiswerk, trampolinespringen of vliegeren :o 

Dan hebben we onze tekenkunsten bovengehaald en een zeer intens spelletje pictionary gespeeld, nadat
we onze mannetjes helemaal gepersonaliseerd hadden natuurlijk. want je kan geen online game spelen
als je er niet op en top uitziet. (jullie lezen stiekem de tons nooit denken wij, dus we doen effe een kleine
test: als je dit leest stuur dan in de whatsapp groep 'ik heb net perongeluk een slak opgegeten')

In november waren er ook effe troubles in Sinterklaas paradise, hij was DOOD. Maar geen nood, geen
nood detectieve Aagje was on the case, en een moordzaak was nog nooit zo snel opgelost geweest! (dit
moest zo een beetje rijmen, dus als jullie dat gemist hebben herlees het dan nog een paar keer tot het
rijmt, dank u)

Voor Kerst en Nieuwjaar dit jaar geen groot kerstfeest en dikke Nieuwjaars zoenen, maar een verrassing
in jullie brievenbus van een geheime vriend en een berichtje op Whatsapp voor het nieuwe jaar. Je kan
zeggen wat je wilt maar niets kan op tegen een briefje dat recht uit het hart komt, snoepjes en
ZELFGEMAAKTE pralines en merenque. HAALLOOWW? echt gek dat jullie de keuken zijn ingedoken voor
secret santa, we vinden het nodig om nog eens te herhalen hoe trots we waren op jullie inspanningen!
En stiekem ook een beetje jaloers dat wij niets lekkers hadden ;)



En dan, de  grappigste activiteit van heel de online KSA periode. Jullie transformatie tot tienermoeders!
We krijgen nog steeds tranen in onze ogen van het lachen als we terugdenken aan jullie vlogs.
p.s: ladies niet vergeten cake komkommer en slagroom is echt de beste snack!

Dan nu dat de overheid ons terug de toelating gegeven heeft om elkaar in het echt te zien, komen er dus
een paar maanden boordevol activiteiten op het heem aan!! Joepieeee! Leg je Tons effe neer en stop met
lezen om een happy dance te doen!
... Nee, echt serieus, gewoon eens shaken en het is goed... YESS JOEPPIEEE KSA IN'T ECHT!

Dan houden we jullie niet langer in spanning: hier is de data, hou deze goed bij zodat 
je altijd goed geïnformeerd bent over wanneer de tofste dag van de week is! 

Data
Zondag 14/03: ultieme battle
Wie zijn de ultieme winnaars? De leiding met hun sterke spierballen of jullie, de Jimmers? Kom het te
weten in deze activiteit waar we tegen jullie zullen strijden voor de titel van 'de ultieme winnaar'!

Zondag 04/04: Tienermoeder reünie, wie is de beste mama??
Zoals jullie weten is een tijdje geleden jullie baby geboren, nu vragen wij ons af wie de beste mama is!
Maar niet alleen dat... Jullie krijgen een unieke kans om te bonden met jullie baby's en leuke activiteiten
te doen!

Zondag 02/05: Swagspel
Swag, swagger, swagst. Oké, de woordenschat is misschien suuuuper 2013, maar wij 
zijn super hip! Toon jullie van jullie swagste kant op deze activiteit, and may the 
swaggest persoon swag on forever.

Vrijdag 07/05 - zondag 09/05: Gamel
We zijn nog niet 100% zeker of Gamel wel doorgaat en of er een alternatief voorzien
 is. Hierover volgt dus nog meer info!

Zondag 16/05: Geocaching
Wie van jullie is het beste in dingen vinden? Vandaag dompelen we onszelf onder in 
de natuur en gaan we op zoek naar de verborgen schatten in Erembodegem! En neen, 
we hebben het niet over onszelf.

Zondag 30/05: Lol-lympische spelen
Vandaag krijgen jullie niet alleen de kans om jullie van jullie meest sportieve kant te 
tonen, maar ook van jullie grappigste kant! Warm die spieren en stembandjes maar 
al op want het wordt intens en h i l a r i s c h.

zaterdag 12/06: Avondactiviteit
Jaja, we weten het, jullie hebben examens. Maar kom eens lekker ontspannen op deze zaterdagavond,
dat zal jullie deugd doen!

DAG LIEVE SCHATTEN EN TOT ZIENS! 
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Maar desondanks verscheidene
pogingen 

OF: NIEMAND
KOMT

News
Simleiding KSA Roo geteisterd met
een "KSA- skippers" plaag
Dit maakte de plaatselijke jeugdbeweging nooit  eerder
mee, volgens Naomi leidster met 6 jaar ervaring.
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BEHALVE DEZE TWEE BEKENDE ZOTTEN, u zag
ze misschien al op het verhaal van Biensoigné.

Online activiteiten. Sinds oktober. Kan u zich dat inbeelden?
Geen feestnieuws. En al zeker niet voor de leidsters van de Simmers. 
De groep valt niet warm te maken voor online activiteiten. Knutselen voor oudjes?
Liefdadigheid is niet hun ding. Het grote kerst met de fam spel, lekker knus binnen en vooral
hilarisch, niet aan hun besteed wegens gevaar voor teveel fun. Deelnemen aan een
wandeling om toch eens buiten die vier muren te breken en de friends van KSA te zien?
Straks worden hun  schoenen vuil! 

U zou zich verbazen, maar "online" is hun ding niet, ongelofelijk maar waar. Daarom regelden
hun leidsters het volgende met minister Dalle: "OPNIEUW FYSIEKE ACTIVITEITEN!". De meisjes
worden (zeer symbolisch) terugverwacht op het heem op VALENTIJN <333. 

Veel kunnen de betrokken leidsters in dit artikel niet schrijven over de activiteiten buiten het
feit dat het best nog gezellige momenten waren in die teamsmeeting met drie. Ook willen ze
kwijt dat ze heel hard hebben moeten lachen met de wandelfilmpjes van Waris en Lena. En
dat ze onder de indruk waren van de quizskills van die laatste twee. 

Je zou denken van: "Zien die leidsters het wel nog zitten om spelletjes te maken". Wel hier bij
de redactie van "KSA News" kennen we ze niet persoonlijk, maar ze zijn echte KSA'sters en
geven niet op door enkele tegenslagen. Ze missen hun favoriete gastjes blijkbaar heel fel en
hopen hen te overdonderen met reallife activiteiten. 

Kent u of bent u zo een Simmer "give the activiteiten a chance, #jesuiscarrie-omi-en-jitse". De
leidsters beloven plechtig dat ze de ijskoude activiteiten buiten zullen opvullen met warme,
hete, kleppers van spelletjes. Om van weg te dromen.  Da's beloofd. 

Als laatste een kleine update over Joepie: het gaat niet door. Suprise! In de plaats zal er een
"Highland challenge met onze eigen bubbel plaatsvinden op dezelfde dagen, check de
kalender op de volgende pagina. Info komt wanneer de info komt. KSA Nationaal laat
voorlopig nog een mysterieuze vibe rond de challenge hangen. 



14/03:  Daar is de lente daar is de zon, tijd voor een virgin apéroke  en meer!

27/03 en 28/03: Mmmm spaghettii :) Hebben jullie ooit al eens voor DeliveROO gespeeld ?

04/04:  Paaseierenrapen next level ofzoiets. Ready for some schattenjacht in Erembout?

13/04 - 16/04: Highland challenge 

02/05:  Verrassingsactiviteit!!  Als je wil deelnemen moet je voor vrijdagavond (30/04) 
 20u  laten weten of je erbij zal zijn en zondag €5 meebrengen. 

16/05:  Zijn jullie dit jaar zelf al eens vuil geweest? Nee he, wat een schande! Vuile kleren die
je nooit meer wil terugzien zijn voor deze activiteit een must.

30/05: Swingpaleis ladies! Fris uw muziekkennis op of je bent de klos! 

12/06:  Avondactiviteitje om te relaxen, namasté! 

De data, baby x

De leidsters vragen met aandrang om een signaal te geven wanneer jullie brein op een
geniale activiteit komt die jullie absoluut eens willen spelen op het nummer 0489 41 45 55 ,
op ksarooerembodegem@outlook.com  of via pm op Instagram en Facebook. Creatieve
ideeën voor geldinzamelacties voor een crazy zomerkamp zekerzeker inclusief.

You know we love you xoxo Carrie, Omi en Jitse

Knuffels van: 

Jullie moegefluite leidster Nahomie "Al sinds
oktober op jullie aan het fluiten en jullie komen
maar niet :(  Alle biekes, toe" 

Callcenter Jitse altijd klaar om jullie te stalken voor
de volgende activiteit. Please geef dat meisje ook
eens een reactie, dat zal haar deugd doen! She
loves de Simmers. 

Ook knuffeltjes van Carrie die zich zoals wel vaker
een beetje buiten gesloten voelt! 

S I M   |  1 9  



    KIMKIM

K I M   |  2 0  

HE
LLLOOOw

Goeiendag allemaaaall!!!! 

Het is weer tijd voor een nieuw tonsartikel voor de leukste, tofste en plezantste groep van de hele KSA. 
En ja, je raadt het al goed, dat zijn julliieee!!!! De KIM ofcourse. 

Jammergenoeg is er niet veel om naar terug te blikken want we hebben elkaar niet veel gezien. Maar er
zijn toch allerlei leuke dingen gebeurd. 
Zoaaalllsss....

NUMERO UNO:
We hebben samen via Netflixparty 'The Grinch' gekeken. Wat een rare film toch eh? En zo een vreemd
mannetje dat dat monstertje is :O Maar toch wel een toffe manier om op afstand naar een film te kijken
eh? We zullen dat ooit nog eens moeten doen hahah, maar toch liever in het echt hoor!!

NUMERO DOS:
Ola pola de numero dos activiteit was me nog al iets. Jullie hebben in voor de eerste keer echt leiding
mogen geven :O. Wij waren positief verrast door al jullie skills die jullie al hadden. Natuurlijk zijn er hier
en daar enkele werkpuntjes. MAAARRR we denken nu enkel aan het positieve, want we hebben ook
beetje feedback gevraagd aan de kindjes zelf en zij vonden jullie supertoffe en supergoede leidsters!!!
Joepiieeee tijd voor een feestje om dat te vieren. MOPJE dat mag natuurlijk niet :(.

NUMERO TRES:
Het is echt een schande dat de numero tres de laatste activiteit was. We zullen daar snel verandering in
moeten brengen. 
Maar op deze activiteit hebben we ons toch wel bewezen eh. We hebben 3u lang buiten in de vrieskou
gezeten. En Jasmijn zelfs met haar poep in een plas water op haar stoel. Dat moet toch echt iiijjjssskoud
geweest zijn? BBBRRRRRRRRR 

NUMERO QUATRO:
Sowwryyy ik heb gelogen, maar op het moment dat dit geschreven wordt is numero tres werkelijk ook de
laatste activiteit. Maar numero quatro is onze kookactiviteit. Ik voorspel dat dit een zeer grappige
activiteit is, dat er waarschijnlijk wel iets misloopt met de gasbekkens, maaar dat onze wraps
suuperlekker waren!! Dan vraag ik jullie nu of dit klopt. Klopt mijn voorspelling?
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Dan is het nu tijd om jullie de nieuwe data te geven en om daar met volle goesting naar uit te kijken.

DATA

Zaterdag 6/03
Hou je vast want vandaag gaan we weer spelen met de oudleiding. Wees niet bang ze zijn allemaal heel
vriendelijk.

27/03 & 28/03
EETFESTIJNNN. Allez dat hopen we toch. Want met die corona weet je het allemaal niet zeker.

Zaterdag 03/04
Hier zullen we jullie online informeren wat we gaan doen want zoals we al reeds zeiden weten we niet
wat we mogen doen met die coronamaatregelen.

Zaterdag 24/04
Zouden we vandaag een dropping doen toevallig???

Zaterdag 08/05
Hier zal het weer een zotte activiteit zijn met de oudleiding. Hopelijk zijn jullie al beste vrienden met hun
hihihi

Zaterdag 15/05
Vandaag gaan we nog eens enkel met ons een toffe avond beleven. Kijk er maar naar uit!! Want het
wordt zot.



    GROETJESGROETJES
 

De leiding wenst jullie een fijn Pasen! 
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GROETJESGROETJES

De leiding



MOEDERDAGMOEDERDAG
IDEETJEIDEETJE

Stap 2: Plooi de lange strook tot een cirkel en kleef aan beide zijden een kleinere kartonnen cirkel. 
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Voor meer instructies zie: https://radio2.be/aha/knutselen-voor-moederdag

Stap 1: Plooi twee strookjes papier (van 3 op 25 cm) als een accordeon en plak ze aan elkaar. 

Stap 3: Knip 2 lintjes uit.
Stap 4: Knip nog een cirkeltje uit en schrijf er een
 leuke boodschap op. Plak het dan op de eerste cirkel.

Stap 5 en 6: Plak de lintjes er ook aan vast en spel de medaille op een kaartje met een
veiligheidsspeld. 



PAASPAAS
REBUSREBUS      

P A A S R E B U S    |  2 4

Dit is een peen


