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KALENDER
ZONDAG
06/03

ACTIVITEIT
+12 & KIM

14u-17u

ACTIVITEIT +16

Uur volgt

ZONDAG
20/03

ACTIVITEIT
-12 EN +12

14u - 17u

ZONDAG
27/03

ACTIVITEIT -12

14u-17u

ZATERDAG
02/04

ACTIVITEIT +16

Uur volgt

ZONDAG
03/04

ACTIVITEIT +12

14u - 17u

ZONDAG
10/04

KLUIZEKERMIS
-12, +12 EN KIM

ZONDAG
24/04

ACTIVITEIT
-12 EN +12

ZATERDAG
30/04

EETFESTIJN

ZATERDAG
19/03

14u-17u

14u - 17u
17u30
Afhaal: 11u-15u

KALENDER
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KALENDER

VRIJDAG
06/05

ACTIVITEIT +16

Uur volgt

ZATERDAG
07/05

TRIANGEL -12

14u - 17u

ZONDAG
08/05

ACTIVITEIT +12

14u - 17u

ZONDAG
15/05

ACTIVITEIT -12

14u - 17u

ZATERDAG
21/05

ACTIVITEIT KIM

Uur volgt

ZONDAG
22/05

ACTIVITEIT +12

14u - 17u

ZONDAG
29/05

ACTIVITEIT -12

14u - 17u
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BONDS
ARTIKEL
DAG STOERSTE MEIDEN VAN ROO EN OUDERS
Hier zijn we dan met de voorlaatste Tons van het jaar! Afgelopen tijd heeft de leiding hun uiterste best
gedaan om de leukste activiteiten te organiseren maar corona heeft het ons niet altijd makkelijk
gemaakt. Het kerstfeestje voor de -12 leden werd afgelast maar in plaats daarvan konden jullie thuis een
kerstfeestje bouwen met ons zelf gemaakt boekje. Met +12 leden hebben we de schaatsbaan op de
kerstmarkt onveilig gemaakt, wat was dat toch tof! Verder hebben we alternatieve verkoop
georganiseerd voor onze quiz. Hopelijk hebben de truffels en zeevruchten gesmaakt! Proficiat Lena
(kimmer) jij bent de verdiende winnaar van onze truffel en zeevruchten verkoopwerdstrijd. Jij ontvangt
binnenkort een KSA survival pakket als prijs wat zeker van pas kan komen op het zomerkamp! Verder
een dankjewel aan iedereen die ons gesteund heeft en zakjes heeft verkocht!
De lente komt eraan en dat brengt alleen nog meer goesting met zich mee in die gezellige
zondagnamiddagen. Het lentezonnetje, spelen in de natuur, terug korte broeken dragen op KSA, ... Zalig,
toch? Een nieuwe Tons betekent ook nieuwe evenementen en enkele speciale data. Hieronder som ik ze
voor jullie op.

Zondag 20 maart: activiteit met KSA Erembout
Dit jaar organiseren we terug een activiteit met de jongens KSA uit Erembodegem. Zo leren we hun beter
kennen! Het wordt een leuk dagje ravotten met jongens erbij! De -12 leden worden hiervoor verwacht op
het heem van de jongens KSA (Hekelgemstraat 57, Erembodegem). We vragen jullie om jullie dochters
hier rechtstreeks te komen afzetten om 14u en hier terug op te halen om 17u. De activiteit voor de +12
leden gaat door op ons eigen heem.

Zondag 10 april: Proeverijtocht KSA Erembout
We steken bevriende jeugdbewegingen graag een hart onder de riem! De jongens KSA vieren in
het weekend van 8-10 april Kluizekermis en nodigen ons allemaal uit om te komen wandelen
op hun proeverijtocht. . Een mooie wandeling door Erembodegem met onderweg enkele stops
waar we een lekker drankje en uiteraard lekkere proevertjes kunnen krijgen. Alle meisjes van
zowel de -12 als de +12 die graag meestappen mogen om 14u naar het heem van KSA
Erembout komen (Hekelgemstraat 57, Erembodegem). We ronden de wandeling af om 17u en
zijn dus dan ook terug op het heem van de jongens. We vragen hiervoor een kleine bijdrage.
Het inschrijvingsgeld voor de proeverijtocht wordt later gecommuniceerd zodra dit bekend is.

Zaterdag 30 april: spaghettifestijn
De leidsters kijken er helemaal naar uit om dit jaar jullie terug te mogen verwelkomen in de
parochie. Zet deze data dus alvast in jullie agenda's en kom genieten van heerlijke spaghetti
met verse vegetarische saus; bolognesesaus of carbonarasaus! Meer info over het eetfestijn
lees je verder in de tons.

BONDSARTIKEL
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Zaterdag 9 mei: Triangel
Zaterdag 9 mei organiseert KSA Oost-Vlaanderen Triangel. Dit is een grote speldag voor alle 6-12 jarigen.
Een helde dag worden we ondergedompeld in een fantasierijke omgeving vol speelplezier, toneel en
animatie. Deze speldag vindt dit jaar plaats in Lokeren. Meer informatie over tijd en vervoer wordt later
meegedeeld via mail.

Zomerkamp
Ons zomerkamp gaat dit jaar door in Limburg namelijk in Hechtel-Eksel van 18-28 juli voor de oudste
groepen, de leeuwtjes verwelkomen we graag vanaf 22 juli op ons terrein. Met de oudste groepen
vertrekken we met zen allen op 18 juli met de bus richting het kampterrein. Bij de leeuwtjes vragen we
aan de ouders om hen te komen afzetten op het kampterrein. Bij het noteren van deze data in uw
agenda noteer je best ook onze bezoekdag, deze gaat door op 28 juli. Op deze dag verwelkomen we
graag alle ouders van de meisjes op het terrein voor een lekker hapje om het kamp af te sluiten en
nadien hun dochters mee te nemen naar huis. De verdere informatie over het zomerkamp blijft nog even
geheim tot de kamptons.

Kampvervoer gezocht
Wij zijn op zoek naar een vrachtwagen (min. 6m met laadklep) en chauffeur in juli om onze kampspullen
naar het kampterrein te brengen en terug. Heb jij een vrachtwagen ter beschikking of ken je iemand die
ons hiermee kan helpen? Laat het ons zeker iets weten via mail dan nemen wij verder contact op met
meer concrete info : ksarooerembodegem@outlook.com
Dit was het weer voor de maanden maart, april en mei! In juni krijgen jullie de laatste Tons met meer info
over het zomerkamp en over onze laatste activiteit van werkjaar 'KSA OP STAP'!

Vele KSA groetjes van de hoofdleidster
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? 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
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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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SPAGHETTI
FESTIJN

Dit jaar zijn we terug met ons spaghettifestijn! Het eetfestijn gaat door op zaterdag 30 april in de
Parochie van Erembodegem. Iedereen is welkom vanaf 17u30 om een lekkere spaghetti te komen eten!
Dit jaar voorzien we ook de mogelijkheid om spaghettisaus af te halen. Afhalen is mogelijk tussen 11u en
15u ter plaatsen in de parochiezaal te Erembodegem.
Zoals gewoonlijk is er weer de keuze uit 3 verschillende sauzen namelijk bolognaise, carbonara en een
vegetarische saus.
Iedereen is welkom om lekker à volonté samen spaghetti te komen eten! Hopelijk zien we jullie allemaal
daar!
Tot dan! Groetjes de leiding xx

SPAGHETTIFESTIJN
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LEEUWTJES
Dag Allerliefste leeuwtjes,
Het is weer tijd voor een nieuwe Tons, vol super leuke activiteiten!
Wij zijn nog steeds aan het nagenieten van alle activiteiten die we samen
beleefden met jullie. Spijtig genoeg heeft corona er een paar keer een
stokje voorgestoken, waardoor er een aantal activiteiten niet zijn kunnen
doorgaan.
De eerste zondag van de Tonsperiode, hebben jullie een wandeling
gemaakt in het bos en met de blaadjes en takjes, dat jullie daar gevonden
hebben, geknutseld. Wat een echte kunstenaars waren jullie!!
Met Kerst hebben wij een leuk kerstboekje gemaakt voor jullie met leuke
spelletjes, opdrachten en receptjes voor thuis. Hebben jullie ons toen niet
te veel gemist? WIJ JULLIE WEL HOOR!!
Dan hebben we een heel groot spel gespeeld samen met hoofdleidster
Carlinde, hier hebben jullie bewezen dat jullie elkaar goed kunnen
uitdagen maar ook goed kunnen samenwerken. De modderpoeltjes waren
toch wat beter dan de welpjes, maar niet getreurd we hebben hierna
allemaal kunnen genieten van een snoepje uit Julia haar pinata.
DANKUWEL JULIA!
De 4de activiteit werd gegeven door de KIM. Zijn jullie nog steeds echte
piraten?
13 februari was het vriendjesdag, wij hebben zo al jullie vriendinnetjes
kunnen leren kennen. Komen ze nog terug? Wij hopen van wel!!
Zaterdag 19 februari verkochten we zeer lekkere truffels en zeevruchten.
Hebben jullie er ook zo veel van gesmikkeld als wij?

LEEUWTJES
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Zondag 20/03:
Vandaag doen wij een activiteit met de jongens, we verwachten jullie
allemaal om te laten zien wie het sterkere geslacht is!!
Zondag 27/03:
Ruiltocht!!! We gaan beginnen met 1 wc rol en eindigen met snoepjes en
andere dingen. Mmmmmm!
Zondag 10/04 :
We gaan vandaag wandelen!! De jongens KSA organiseert een super leuke
wandeling. Trek dus maar allemaal jullie stapschoentjes aan.
Zondag 24/04:
Kom maar allemaal verkleed als je favoriete studio 100 figuur, want we
gaan iets leuks doen hiermee!!
Zaterdag 30/04:
EETFESTIJN, we verwachten jullie allemaal om de lekkerste spaghetti's te
komen eten van heel de wereld. Neem al jullie familie en vrienden ook
maar mee!
Zaterdag 7/05:
We gaan op Triangel met nog andere KSA's! Veel leuke spelletjes met veel
leuke KSA'ers!
Zondag 15/05:
Wij gaan jullie deze keer geen leiding geven maar wel iemand anders, wie o
wie? VERRASSING
zondag 29/05:
Lalalalalaaaa, vandaag gaan we heel muzikaal te werk dus kuis maar
allemaal jullie stembanden.

LEEUWTJES
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ROOD
KAPJES
Dag allerliefste Roodkapjes,
Het is weeral tijd voor een spiksplinternieuwe Tons met nieuwe fantastische activiteiten
voor de komende maanden. Joepieee!!! Wij kijken er heeeeel hard naar uit om weer van
die leuke activiteiten met jullie te doen maar eerst even terugblikken op de fantastische
momenten die we de afgelopen maanden beleefd hebben.
Weten jullie nog dat we leuke kerstmannen, sneeuwpoppen en kerstbomen op stokjes
geknuttseld hebben? Weten jullie ook nog dat jullie op deze activiteit leiding hebben
gekregen van leidster Isaura? Dat was een toch wel een leuke activiteit! Jullie
knutselwerkjes waren echt de beste die we al gezien hadden!
De volgende activiteit was normaal gezien een kei leuk kerstfeestje maar door corona
kon dit jammer genoeg niet doorgaan! De leidsters hadden wel een leuk alternatief
voorbereid waarbij jullie een leuk kerstfeestje thuis konden vieren. Wie van jullie heeft
de tips van de leiding gevolgd en de opdrachten volbracht?
De activiteit erna is jammer genoeg ook weer niet kunnen doorgaan door corona. We
zouden normaal een mega leuke film kijken op KSA. Maar dit hebben jullie zeker nog te
goed van ons. Misschien gaan we wel een fantastisch leuke film kijken op kamp?
Maar dan kon KSA eindelijk weer doorgaan en dan konden jullie jullie weer uitleven op
ons mooie heem. En dat hebben jullie heel letterlijk genomen want jullie vonden het
dan ook heel leuk om in de modder te spelen. Jullie zijn dan lekker vuil naar huis
gegaan. Wat hebben jullie mama's en papa's gezegd toen ze jullie zo vuil zagen?
De activiteit erna was het heel hard aan het regen en waren er dus niet veel roodkapjes
aanwezig. Ook de leeuwtjes en de tiptoppers waren niet met veel dus hebben we
allemaal samen een leuke muziekquiz gespeeld! Daar hebben jullie nogmaals laten zien
wat voor een goede dansers jullie wel niet zijn!!
Wij kijken alvast uit naar de komende maanden!!!
Kijk dus zeker snel op de volgende pagina en ontdek wat we de komende maanden
allemaal gaan doen!!!
Veel KSA-groetjes van jullie leidsters,
Marie en Luna XXX

ROODKAPJES
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DATA

ROODKAPJES

Zondag 20/03:
Vandaag gaan we samen een spel spelen met de jongens KSA van
Erembodegem. Haal jullie competitiebeestje al maar boven want we
gaan de jongens laten zien dat wij toch wel de stoerste roodkappen
van Erembodegem zijn!!
Zondag 27/03:
Haal de beste detective in jullie maar naar boven want vandaag gaan
we levende Cluedo spelen!
Zondag 10/04:
Vandaag gaan we naar de kluizerkermis!!
Zondag 24/04:
Vandaag gaan we een leuk bosspel spelen. Kijk dus zeker naar het
weerbericht en breng als het nodig is een regenjas mee!
Zaterdag 30/04:
Spaghettifestijn @Parochie! Kom lekker veel spaghetti eten met
iedereen die je kent!
Zaterdag 07/05:
Vandaag is het een speciale activiteit. Niet enkel is het op zaterdag
maar we doen vandaag een activiteit met nog veel andere KSA's! Wat
we precies gaan doen komen jullie op de dag zelf te weten!
Zondag 15/05:
Zijn jullie klaar voor een competitiespel? Want vandaag spelen we een
mega coole laddercompetitie!
Zondag 29/05:
Op deze laatste activiteit van deze tons gaan we een leuke quiz
spelen!
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TIP
TOPPERS
Hello liefste Tiptoppers,
Hier is die dan, onze nieuwe Tons!! Er staan weer veel leuke activiteiten op jullie te wachten boordevol
plezier, maar voor we daarmee beginnen willen we het nog even hebben over de afgelopen 3 maanden.
Weten jullie nog alles wat jullie gedaan hebben?
Het begon allemaal met een echt KSA-spel: jullie leerden sjorren! En konden het zelfs nog goed ook,
applausje voor jezelf! Marthe vond het blijkbaar zo leuk dat ze niet kon wachten om mee op zomerkamp
te gaan. Daar kijken we natuurlijk allemaal naar uit!!
Door het stomme coronavirus is ons kerstfeestje afgelast :( Gelukkig maakte de leiding een kerstboekje
zodat jullie jullie eigen kerstfeestje konden houden thuis. Het stond vol spelletjes, knutselopdrachtjes en
ideeën om dingen te koken. Wie van jullie heeft dat boekje gelezen en alles erin gedaan? Dat was zeker
een geslaagde kerstnamiddag!
De volgende activiteit was normaal gezien een filmnamiddag op het heem, maar deze kon ook niet
doorgaan door corona. We hebben toen een leuke buitenactiviteit gedaan in de plaats. En niet getreurd
over de filmnamiddag, we zullen dat wel een andere keer inhalen als de maatregelen wat beter
meevallen of misschien eens als verrassing. Want er is namelijk niets is zo gezellig als samen met je
vriendinnen een film kijken, warm onder een dekentje met een snackje ;)
De KIM kwam ook eens leiding geven. Voor jullie was dat Leonie! Ze had een geweldig reis rond de
wereld spel gemaakt, waarbij jullie de wereldkaart volledig moesten maken door opdrachten te doen en
spelletjes te spelen die te maken hadden met een land van de wereld. Wij waren er niet bij, maar hebben
wel gehoord dat jullie dat kei goed hebben gedaan! Wat vinden jullie trouwens van Leonie als leidster?
Het slechte weer houdt jullie soms ook eens tegen om te komen naar de activiteit, of was het iets anders?
We waren alleszins met niet zoveel op de volgende activiteit. We hebben wel leuk samengespeeld met de
roodkapjes en de leeuwtjes tijdens een muziekquiz!
Op vriendjesdag namen jullie elkaar mee als vriendinnetje hahaha, dat kan ook natuurlijk. Het was de
dag voor Valentijn dus hebben we een valentijnsspel gespeeld. Jullie moesten Cupido helpen door
opdrachten te doen en zo pluimen te verdienen. Zo konden jullie zijn vleugels weer in orde brengen en
dat is zeer goed gelukt!
Onze jaarlijkse quiz ging dit jaar weer niet door... In de plaats daarvan deden we een verkoop van truffels
en chocolaatjes. Onze KSA heeft veel zakjes kunnen verkopen dus dat is iets om trots op te zijn!! Hopelijk
kunnen jullie nu genieten van die lekkernijen.
Dit was een fijne terugblik op onze vorige activiteiten. Kijk ook al eens op de volgende pagina voor de
nieuwe data, er staan weer een hele boel superleuke activiteiten gepland in maart, april en mei. Zorg er
dus zeker voor dat je deze in je agenda of op je kalender zet zodat jullie elke keer met veel tiptoppers
aanwezig zijn!!!
Groetjes van jullie liefste leiding xxx

TIPTOPPERS
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DATA
20 MAART
Activiteit met de jongens: hebben jullie ze gemist? Geen zorgen, want vandaag gaan we ons kei hard
amuseren samen met onze vriendjes van KSA Erembout. En als je ze nog niet goed kent, dan heb je nu
de kans om ze te leren kennen! Ook altijd leuk om eens in een grotere groep te spelen :)
27 MAART
Bosactiviteit: trek je vuile schoenen aan en neem zeker een jas mee als het koud is buiten, want we
gaan eens naar het bos!
10 APRIL
Kluizekermis: een niet te missen activiteit! We gaan namelijk wandelen met de jongens van KSA
Erembout om hen te steunen. Specifieke info wordt nog gecommuniceerd.
24 APRIL
Paasactiviteit: 17 april is het Pasen, maar dat kan iedereen thuis vieren. Hopelijk brengt de Paashaas
jullie veeeeel chocolade eitjes!! De week erna doen we dan samen een activiteit rond Pasen!
30 APRIL
Eetfestijn: nodig heel je familie uit om lekker te komen eten op ons jaarlijks eetfestijn. Hier kan je je
buikje rond eten mmmmm!!
7 MEI
Triangel: we gaan spelletjes spelen met andere KSA's! Dat is eens iets anders dan altijd op ons heem.
Misschien leer je wel leuke kinderen van andere KSA's kennen en maak je nieuwe vrienden of
vriendinnen!!
15 MEI
KIM geeft leiding: nog eens een activiteit met andere leiding! Vinden jullie dat ze het al goed doen? Kom
het vandaag zeker ontdekken, want ze hebben een leuke activiteit in petto voor jullie!
29 MEI
Knutselactiviteit: haal jullie creatieve kant naar boven, want we gaan vandaag knutselen voor elkaar!! Ja
je leest het goed, we gaan dingen maken, tekenen, knutselen, ... voor elkaar. Iedereen maakt zelf een
soort van cadeautje voor een ander persoon van de groep! Zo kun je elkaar verrassen!! Hoe leuk is dat?!

TIPTOPPERS
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JIM
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JIM
HEY HOI LIEFSTE JIMMERS!
Jajaja, de tijd vliegt voorbij als je u amuseert want het is weer tijd voor een nieuwe Tons. Voor we verklappen
wat we gaan doen komende activiteiten, krijgen jullie de eer om in het dagboek van jullie leidsters te lezen
om even terug te blikken wat we afgelopen periode allemaal gedaan hebben.

21 november 2021

Liefste dagboek,
Vandaag waren de drie musketiers van onze groep er.
Linne, Louise en Esther streden tegen elkaar om
Jimmeruniversalis te worden. We ontdekten dat Linne
de Jim Universalis van onze groep is en dat Esther het
meeste tekentalent heeft van de groep 😉

5 december 2021

Mijn gedacht! Meneer Boma en de Kampioenen hadden
weer eens ruzie. Fernand had de Kampioenen opgesloten
zodat hij rustig het contract kon tekenen om het veld over
te kopen. Jullie waren echte kampioenen in de escape room
want al snel vonden jullie de sleutel. Gelukkig konden
wij, de leiding goed acteren en maakten we jullie wijs dat
die sleutel niet van de deur was, zodat jullie toch wat
langer dan nodig opgesloten waren. Sorry! Er was
vandaag ook een nieuwe Jimmer. Ze heet Nora en ze is een
echte aanwinst voor onze groep. Welkom Nora!

19 december 2021
Liefste dagboek, vandaag contacteerde Gert
Verhulst ons om te vragen of wij in onze KSA een
opvolgster hebben voor mocht Julia ooit stoppen.
Wij gingen de zoektocht aan om de ideale
vervangster van Julia te vinden, Wie wordt de
nieuwe K3? We namen de zoektocht serieus en
testten de kandidaten grondig over hun K3 kennis!
Uit onze zoektocht bleek dat Nora het beste
K3’tje zou zijn. Stiekem vonden we dat jullie drie
(Aagje, Nora en Frauke) samen eigenlijk een
betere K3 zouden vormen dan de huidige K3

26 december 2021
Liefste dagboek,
Vandaag hebben we op de schaatspiste het leukst
spelletje ooit gespeeld! Ju paardje Ju! Na al dat
schaatsen hadden we honger gekregen en hebben we
heerlijke smoutebollen gegeten!

16 januari 2021

Liefste dagboek,
Helaas kon door corona niet iedereen komen naar onze
snapchatzoektocht. We hebben jullie gemist Marie,
Kato, Linne en Esther! We speelden vandaag een
fotozoektocht doorheen Erembodegem. Het ene team
vond al wat sneller de locaties dan het andere! Achja,
ze zeggen dat deelnemen belangrijker is dan winnen,
toch?

30 januari 2021

Hoe leuk was het om even andere leidsters te hebben?
Hebben jullie ons gemist jimmers?

13 februari 2021
Liefste dagboek,
Vandaag speelde we de leukste activiteit van het jaar:
vriendjesdag! Samen spelen met je bff, besties, ... is het
leukste wat er is!

...

Voila si dat was het inkijkje dat jullie mochten nemen in ons dagboek. Mogen wij dat van jullie ook eens
lezen? We zijn wel benieuwd wat jullie vinden van de activiteiten en wat jullie over ons denken ;) Wij
vinden jullie alvast stuk voor stuk echte toppers! Dankjewel Linne, Louise, Esther, Aagje, Frauke, Florine,
Nora, Marie en Kato om altijd zo enthousiast mee te spelen! We beloven jullie dat komende activiteiten
nog toffer, gekker, cooler,... worden! Niet te missen dus! Nu is het tijd voor foto's van jullie en de data!

DE DATA:
ZONDAG 6 MAART

Botsauto's, spiegelpaleis, spookhuis, koordje trek, eendjes vangen, wie houdt er nu niet van de kermis??
Als corona het toelaat gaan we naar de kermis, zo niet verzinnen we een andere leuke activiteit!

ZONDAG 20 MAART: MET KSA EREMBOUT

Kennen jullie de jongens van KSA Erembout al? Hoor ik daar een nee!? Ideaal, dan is het vandaag het
ideale moment om hun te leren kennen!

JIM
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ZONDAG 3 APRIL

Klaar om de wereld te veroveren!? We spelen het grote risk spel!

ZONDAG 10 APRIL: KLUIZEKERMIS

Vandaag gaan we onze vrienden van KSA Erembout steunen! Meer info volgt nog!

ZONDAG 24/04: SURPRISE

Wat we op deze mooie zondag gaan spelen blijft nog even geheim, spannend!

ZATERDAG 30 APRIL: EETFESTIJN

Kom gezellig eten op ons eetfestijn met je ouders, vriendinnen, ...

ZONDAG 8 MEI

Tijd voor een verrassingsactiviteit! We gaan ......

ZONDAG 22 MEI

Wat hebben we vandaag nodig? Zon, goed humeur, water, gemotiveerde Jimmers voor een groot
watergevecht!
Als deze activiteiten achter de rug zijn, kunnen jullie beginnen aftellen naar jullie examens op school ;)
Mopjeeuu! Dan kunnen we beginnen aftellen naar KSA OP STAP en ZOMERKAMP <33.
KSA-groetjes
Sarah en Carlinde

JIM
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SIM

News
Dag allerliefste Simmers

Hier zijn we weer met een splinternieuw Tons-artikel. Het is alweer een tijdje geleden dat we
elkaar hebben gezien (dit door de blokperiode en zware examens van jullie liefste leiding) maar wees niet
getreurd, want we vliegen er weer in!
Hopelijk hebben jullie je toch een beetje geamuseerd ook zonder ons maar daar gaan we wel van uit dat
dat gelukt is! En samen hebben we ons ook al heel goed geamuseerd natuurlijk. Ik denk dan terug aan
onze gezellige momenten op de schaatsbaan in Aalst. Jullie weten het zeker nog wel: tikkertje spelen op
de schaatsbaan en lekkere oliebollen eten lekker vers gemaakt, mmmm heel lekker!
Jullie hebben jullie ook al heel goed bezig gehouden met de fysiek op peil te houden! Een mooie
fietstocht langs Affligem met allerlei leuke opdrachten en enkele tussenstops. Heel goed bezig meisjes,
wie weet zitten er wel nog geboren coureurs tussen!
Een leuke muziek quiz met leidster Luna en Elise is ook altijd super tof om te doen en dat hebben jullie
dan ook goed gedaan! Hopelijk waren het een beetje leuke liedjes hahahaha.
Al deze leuke activiteiten hebben al een mooie herinnering voor ons en er komen er nog veel meer bij.
Kijk maar eens naar de volgende data! Spannend het wordt weer heel leuk, dat kan ik wel al zeggen!
Speciaal voor jullie hebben we nog een klein gedichtje!
Liefste simmers
Wat hebben we ons al goed geamuseerd
En al super veel bij geleerd!
Van lekkere wafels op de startdag
Oooh wat zijn we toch altijd blij dat iedereen dat mag!
Jullie zijn als helemaal omgetoverd tot prinsessen
Daarvoor waren de punten hoger dan enkele zessen!
Gezellig een film kijken met de Jim op de bank
Maar vanaf nu is het weer helemaal gank!
Schaatsen op de schaatsbaan in Aalst kunnen we als de besten
Daar moeten ze ons alvast niet meer op testen!
Oliebollen eten hoort er natuurlijk ook altijd bij
Dit maakt ons dan ook echt heel erg blij!
Maak jullie klaar voor nog veel meer plezier
Zowel op kamp als op de KSA hier!
We beloven jullie bij deze
Jullie hoeven niet te vreze
Wij doen ons best voor een leuk spel en de rest dat komt allemaal wel!

SIM

| 19

Data :
Zondag 06/03

Vandaag gaan we gezellig samen naar de kermis! Helaas was er geen carnaval dit jaar maar we gaan toch
proberen om de sfeer er nog een beetje in te houden dus een gezellig uitje naar de kermis samen lijkt
ons leuk om te doen!
Zondag 20/03

Vandaag een activiteit samen met de -12 en deze keer wordt het een speciale activiteit! We gaan vandaag
samen met de jongens een spel spelen dus zeker allen aanwezig zodat we ze eens duidelijk laten zien wie
de echte KSAsters zijn!
Zondag 03/04

Aangezien we vorige keer het spel is er WiFi in Tahiti niet hebben kunnen spelen, wat super jammer is
want het is echt leuk, gaan we het deze keer wel spelen! JOEPIE!
Zondag 10/04

Vandaag een jaarlijkse traditie: het is Kluizekermis!
Zondag 24/04

Misschien kennen jullie het programma Kamp Waes wel (misschien ook niet, check het dan even op
YouTube). Vandaag is het aan jullie! Wij gaan van jullie echte special forces maken zodat jullie helemaal
klaar zijn voor een dropping en de zware fysieke proeven op de doop hehe! Wij zijn alvast benieuwd wie
de beste en meest gedreven persoon is onder jullie!
Zaterdag 30/04

Lekker lekker lekker, vandaag is het EETFESTIJN! Lekker allemaal spaghetti eten op deze mooie dag!
Zondag 08/05

Het is ondertussen al mei! Hopelijk hebben we al een beetje mooier weer, want vandaag gaan we naar
het bos! We spelen vandaag een groot bos/natuur spel dus hopelijk hebben jullie genoeg kennis over de
natuur en zijn jullie goede overlevenden!
Zondag 22/05

Alweer de laatste activiteit van dit tons-artikel, jammer maar helaas! Vandaag spelen we de “pisquiz”!
Haal jullie kennis maar boven en zorg er maar voor dat jullie genoeg dorst hebben en een grote blaas
want het zal nodig zijn!
Tot binnenkort ladies!
Kusjes
Liesa en Eline xxx

SIM
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KIM
JOEHOE COPINES!
't is gank, 't is feest, de lente is in zicht! De winter loopt op zijn einde, de examens zijn verleden tijd, de
vooruitzichten zijn prachtig. Wat heeft men nog meer nodig? Wij niets, behalve jullie misschien!
En da's de reden van dit Tonsartikel natuurlijk, we blikken zoals altijd terug op de leuke momenten die
we beleefd hebben, we blikken zoals altijd vooruit op de leuke momenten die we nog gaan beleven en
we beloven zoals altijd dat alles nog leuker gaat worden! En echt waar, da's dus niet gelogen he, want de
lente komt eraan, de zon komt eraan, verschillende vakanties komen eraan, verschillende vrije
feestdagen en jullie kennende zijn er nog veel leuke caféavonden ook gepland! Niets slecht dus, of
misschien wel, maar dat weegt niet op tegen het goeie, gelukkig maar!
De afgelopen maanden waren een beetje gek, vinden jullie niet? Corona kwam nog eens piepen, surprise,
examens kwamen nog eens piepen, niet zo surprise en ja, dat lijkt mij het zo wat.. Als ik terugblik op
december en januari heb ik niet zo heel veel te vertellen, we hebben jullie niet zo veel gezien, we hebben
ons doodgeblokt en we zijn nog nooit zo weinig zat geweest op 2 maanden tijd. Hopelijk is dat voor jullie
anders en kijken jullie positiever terug op deze maanden. Februari daarentegen klinkt leuker in mijn
oren, geen examens meer, dus er mag terug veel en er moet terug weinig, zo heb ik het het liefst! We
kunnen ons weer volledig op jullie focussen, we kunnen terug leuke activiteiten plannen en we kunnen
weer samen alles doen wat we willen, I LOVE IT! En vooral, het goeie weer komt eraan, daar kijk ik
gigantisch hard naar uit! Ik wil zonnen, ik wil korte mouwen, ik wil zonnebrillen, ik wil terrasjes, ik wil
warm, ik wil zomer! En dat het liefst samen met jullie!
Een volgende ding waar we kunnen beginnen naar uitkijken is ons zomerkamp, dit is de laatste Tons voor
de Kamptons, dus dat wil zeggen dat we al dichterbij komen! Wij willen jullie graag een gek kamp geven,
met buitenland en alles op en aan enzo, maar dat lukt niet zonder jullie natuurlijk! Binnenkort eens de
plannen en de financiële kant samen bekijken? We hebben een fuif gepland, maar dat ging niet door. We
hebben al balpennen verkocht, maar niet genoeg. We gaan fietsen wassen, maar da's voor iedereen nog
een verrassing. Kortom, WE NEED MONEY en snel graag! Anders vrees ik dat onze plannen te ambitieus
zijn en dat haat ik! :(( Dus, geld verdienen is ons doel voor de komende maanden, let's go!
Wat ik bijna vergeten vermelden was, maar niet snel volledig zal vergeten is jullie leidingszondag in
januari. Eerlijk gezegd, we konden jullie niet inschatten en nog eens eerlijk gezegd, jullie hebben dat
geweldig gedaan! Jullie zijn goed met de kindjes, jullie spelletjes waren origineel, jullie hadden alles goed
voorbereid en jullie konden jullie aanpassen aan last-minute wijzigingen, echt top! Ik hoop oprecht, uit de
grond van mijn hart, dat we jullie volgend jaar in ons leidingsteam kunnen opnemen, jullie zijn stuk voor
stuk een aanwinst volgens ons! Denk er dus allemaal eens heel goed over na, want we zouden jullie
missen, maar we pushen niemand natuurlijk! (maar toch zouden we jullie missen)
Liefste Kimmers, ik kijk gigantisch hard uit naar het 2de semester van dit KSA-jaar, van jullie laatste KSAjaar, van ONS KSA-jaar! We willen veel gekke mafte coole dingen met jullie doen en we kunnen niet
wachten!
KLAAR VOOR? LET'S GO!

KIM
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Maart, april, mei: here we come! Schrap alles wat in uw agenda staat, er is plaats nodig voor de
volgende activiteiten:
ZONDAG 06/03: KIM
Winterfoorkeeeeeee, wiehoew! Samen (of apart) met de +12 gaan we gek doen op de kermis, hahaha,
wordt fun!
ZATERDAG 19/03: +16
Zingeen, dansen, feesten! Oefen jullie songteksten en smeer jullie stembanden, want hoho, 't is nodig!
ZATERDAG 02/04: +16
Avondspel in 't stad! Be there or be vierkant!
ZONDAG 10/04: KIM
Boyke hier, boyke daar, steunen maar! We gaan eens gaan piepen bij de jongens van Erembout, want zij
houden kluizekermis!
ZATERDAG 23/04: KIM WAST FIETSEN
Maak je eigen fiets vuil, maak de fietsen van je vrienden, je broers en zussen, je mama, je papa, je buren
vuil, want we willen nog eens geld verdienen! Fietsen vuil maken, reclame maken en fietsen wassen is de
boodschap!
ZONDAG 30/04: EETFESTIJN
Zeker vrijhouden, want we hebben jullie werkhanden nodig! Vrij verplichte aanwezigheid, direct in de
agenda zetten dus! Nodig iedereen ook uit om te komen eten en drinken!
VRIJDAG 06/05: +16
We love kroegen en we love tochtjes, kroegentocht it iz!
ZONDAG 15/05: KIM GEEFT LEIDING
Net zoals in januari mogen jullie nog eens leiding geven aan de -12! We waren wel fan van die online
infosessie met prachtige powerpoint, dus deze keer doen we hetzelfde! Meer info volgt natuurlijk!
ZATERDAG 21/05: KIM
Uitstapje! Hou deze dag (overdag) vrij, want we gaan op stap! Naar waar? Da's een verrassing!
XXX
Jitse en Isaura

KIM
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TERUG
BLIKKEN
We hebben al super leuke KSA-maanden beleefd, op naar de komende maanden!

TERUGBLIKKEN
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PAAS
DOOLHOF
Wie aan Pasen denkt, denkt natuurlijk ook aan paaseitjes zoeken! Help jij de drie musketiers zoeken?

PAASDOOLHOF
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KLEUREN
MAAR!

KLEUREN MAAR!
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