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KALENDER DEC – JAN – FEB
WANNEER?

WAT?

UUR?

Zondag 2 december

Activiteit -12

14u-17u

Vrijdag 7 december of
Zaterdag 8 december

Avondactiviteit +12

19u-22u

(kijk naar het eigen artikel)

Woensdag 26 december

Kerstfeestje -12
Kerstfeestje +12

14u-17u
19u-22u

Zondag 13 januari

Activiteit -12

14u-17u

Zondag 20 januari

Activiteit +12

14u-17u

Zondag 27 januari

Activiteit -12

14u-17u

Zondag 3 februari

Activiteit +12

14u-17u

Zondag 10 februari

Vriendjesdag -12 en +12

14u-17u

Vrijdag 15 februari

So You Think You Can Quiz

Zondag 24 februari

Activiteit +12

19u30 inkom,
20u start quiz
14u-17u
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BONDSARTIKEL
Dag allemaal!
Men zegt vaak dat de tijd vliegt en dat is ook zo want de eerste helft van een zalig KSA-jaar is
alweer voorbij! Een half jaartje van leidsters die weer de leukste spelletjes uit hun mouw
schudden, kindjes die enthousiast meespeelden en ouders die weer alle vertrouwen hadden
in onze KSA (waarvoor heel veel dank!).
We deden heel veel leuke dingen waaronder ook acties voor het goede doel. Zo liepen de
leidsters en enkele (ouders) van onze oudste leden mee met de Levensloop voor Stichting
tegen Kanker en verkochten de meisjes van de -12 snoepzakjes ten voordele van de Warmste
Week.
Heel mooie initiatieven waar we als KSA best trots op mogen zijn!
Verder hadden we begin november één van onze hoogtepunten elk KSA-jaar: ons geweldig
herfstkamp!! Het was wederom top! Dat kan ook niet anders natuurlijk met Halloween als
thema. De kleinste griezels hielden zich bezig met het maken van spinnetjes voor in de soep
en waren onvermoeibaar, de oudsten daarentegen waren tijdens het griezelweekend soms
even op ’t gemak als altijd! Kortom: super!
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 even
op gevolgd door een klein woordje uitleg!

WOENSDAG 26 DECEMBER 2019: KERSTFEESTJE
Dit is de Tons voor de maanden december, januari en februari. Dat betekent dat de examens
er voor de leden en de leidsters aan zitten te komen. Daardoor is de laatste activiteit die we
organiseren gelegd op zondag 2 december. Om de periode te overbruggen organiseren we
weer ons super gezellig Kerstfeestje op Tweede kerstdag. Op woensdag 26 december is onze
-12 welkom van 14u-17u op het heem, de +12 van 19u-22u. Graag vragen we om een
cadeautje mee te nemen van maximum 5 euro. Dat hoeft zeker niets speciaals te zijn!

ZONDAG 10 FEBRUARI 2019: VRIENDJESDAG
Op zondag 10 februari mogen de leden vriendinnetjes meenemen naar de activiteit. Iedereen
tussen 6 en 16 jaar is welkom. Het buurmeisje, de vriendinnen op school of van de hobbyclub,
maakt niet uit! Het wordt een fijne dag! Zeggen jullie het door?
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VRIJDAG 15 FEBRUARI 2019: SO YOU THINK YOU CAN QUIZ
Onze geweldige quiz, al jaren een succes! Dit zal dit jaar ook niet anders zijn! Een avond
gezellig samen zijn met hapjes, drank én een uitdagende quiz. De quiz gaat door in het
Parochiehuis van Erembodegem (Termurenlaan 4, 9320 Erembodegem) en je kan je
inschrijven vanaf 1 januari 2019 door een mailtje te sturen naar
quiz@ksarooerembodegem.be. Vergeet zeker je groepsnaam en ledenaantal niet te
vermelden. Het inschrijvingsgeld bedraagt €20 per groepje en er mogen maximum 6 personen
in 1 groepje zitten. Meer info en details over de quiz kunnen jullie verder in deze Tons vinden.

11 juli – 21 juli 2019: ZOMERKAAAAAAAAAMP!!!
Omdat we weten dat de zomervakantie een hele regeling is voor de meeste ouders, laten we
jullie nu al graag weten dat ons jaarlijks zomerkamp dit jaar voor de eerste keer van 11 juli
tot 21 juli zal doorgaan. Opgelet! Dit zijn dus niet de gewoonlijke data! De kampplaats van dit
jaar is al geweten. We gaan 10 dagen (de leeuwtjes wat minder lang) op kamp op het volgende
adres; RLC Warmifontaine: La Plate Des Pres 4 6940 Warmifontaine (Luxemburg) .

!!KAMPVERVOER, GEZOCHT: VRACHTWAGEN!!
Omdat we dit jaar terugkeren op 21 juli en dit een feestdag is, rijden de vrachtwagens van het
stad die wij normaal gebruiken niet die dag. Wij zijn dus op zoek naar een vrachtwagen van
ongeveer 6m lang (liefst voorzien van een laadklep) voor het vervoeren van onze spullen van
het kampterrein naar ons heem. Onze spullen meer concreet zijn: kookgerei, tenten, shelter,
sjorbalken, banken, tafels, stoelen, valiesjes, …
Kunnen jullie ons helpen of kennen jullie iemand die ons zou kunnen helpen? Aarzel niet om
een mailtje te sturen naar ksarooerembodegem@outlook.com of contact op te nemen met
hoofdleidster Naomi (0489 41 45 55). Wij voorzien jullie graag van meer informatie! Verder
zou het alvast een grote hulp zijn mochten jullie onze hulpkreet zoveel mogelijk verspreiden
en willen wij jullie alvast danken voor de moeite!
PS: Vergeten jullie bij jullie aankopen niet via Trooper te gaan?
https://www.trooper.be/zoek-vereniging

Fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar!
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SO YOU THINK YOU CAN QUIZ

Het is weer zover! Vergeet Kerstmis, vergeet Nieuwjaar en Pasen, hét evenement voor
vrienden en familie komt er weer aan! De Quiz van KSA Roo Erembodegem op vrijdag 15
februari 2019!
Een avondje gezellig keuvelen onder vrienden, je intellectuele capaciteiten tentoonstellen,
een fantastische bierprijs winnen, of misschien wel de liefde van je leven tegenkomen! Het
kan allemaal bij ons.
Naast ons rijkelijk aanbod van dranken zijn er dit jaar weer hapjes te verkrijgen alsook frietjes.
Ook de minder met kennis bedeelden kunnen een meerwaarde bieden aan hun team. Grijp je
namelijk naast de prijzen voor de beste drie teams, dan kan je nog altijd een bierprijs mee
naar huis nemen.
►Gezien de stormloop van de voorbije jaren is tijdig inschrijven aangewezen en verplicht.
Inschrijven kan vanaf 1 januari 2019 en doe je door te mailen naar
quiz@ksarooerembodegem.be met vermelding van:
- ploegnaam
- aantal teamleden
►De prijs bedraagt €20 per ploeg.
►Ploegen bestaan uit maximum 6 personen (van 12 jaar of ouder). Kinderen jonger dan 12
jaar mogen gratis binnen en worden niet als teamlid beschouwd.
►Inschrijven kan tot en met maandag 4 februari, maar als we het maximum aantal ploegen
bereikt hebben worden de inschrijvingen uiteraard stopgezet.
►Vrijdag 15 februari vindt het evenement van het jaar plaats in de Parochiezaal in
Erembodegem, Termurenlaan 4, 9320 Erembodegem
►De deuren gaan open om 19u30, de quiz zelf start om 20u
Want kom je niet voor de prijzen of het bier, bij ons is het gegarandeerd plezier!
Tot dan! De leidsters van KSA ROO Erembodegem.
6

LEEUWKESARTIKEL

De 2de tons van het jaar is al een feit. De voorbije 3
maanden hebben we toch wel al veel beleefd hè?
We hebben op de startdag de insecten geholpen om ze weer blij te maken. Dan hebben
we elkaar heel goed leren kennen. Hopelijk kennen jullie onze namen nog !. Zeg ze
maar nog eens tegen mama en papa. Onze eerste activiteit hebben we veeeel
spelletjes met een bal gespeeld want het was natuurlijk dag van de bal!
Nu hebben we een heel belangrijke vraag voor jullie! WIE HEEFT ER MET TROTS HAAR
HEMD OP DAG VAN DE JEUGDBEWEGING NAAR SCHOOL AANGEDAAN? Hopelijk
iedereen! Want wij hebben dat zeker gedaan!
Degene die mee gaan schaatsen zijn hebben jullie niet te veel pijn aan jullie poep van
al dat vallen? Volgend jaar zal dat al véél minder zijn hoor.
Dan was het herfstkamp aangebroken. Spijtig waren er niet zoveel leeuwtjes gekomen
☹. Wij hopen alvast dat jullie allemaal komen naar ons leuk zomerkamp! Maar wat
hebben wij allemaal beleefd op dat herfstkamp. Jullie zijn allemaal geslaagd voor de
heksenopleiding! Dat was superleuk. Nu kunnen jullie je mama of papa betoveren in
een kikker :o Ook hebben we ons buikje rond gegeten met de spinnetjes die jullie
zelfgemaakt hebben of de superlekkere cupcakes!!
Maar het allerleukste van het hele herfstkamp was toen de sint heeft
gebeld! Jaja de sint heeft gebeld naar de leeuwtjes. Misschien zijn nu
de andere leeuwtjes een beetje jaloers dat ze niet zijn geweest !.
Ook hadden de pieten een paar snoepzakjes in het veld laten
rondslingeren. De laatste avond was het dan tijd voor het actje van
de leeuwies, en mama’s en papa’s we kunnen zeggen dat ze dat
SUPER goed hebben gedaan. Ze kunnen zich al inschrijven voor
Belgium’s Got Talent. ZO goed waren ze!
Maar het is nu tijd om uit te kijken naar de volgende drie maanden die ook vol
knotsgekke spelletjes en avonturen zitten! Laat mama en papa dit in de agenda zetten.
Hopelijk zijn jullie allemaal voltallig aanwezig!
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DATA
2 december: Trek jullie warmste kleren al maar aan want we gaan naar het bos! Maar
nadien hebben we voor jullie een warme verrassing xxx
WOENSDAG 26 december: Joepieee!! De kerstman is langsgeweest. Wij gaan een
kerstfeestje houden. Neem dus een leuk cadeautje mee ter waarde van max. 5 EURO.
13 januari: Spannend!!! Breng een warm dekentje mee want je zal het nodig hebben
om naar een super leuke film te kijken!!
27 januari: We gaan samen met de roodkappen en de tiptoppers 1 megagroot
superleuk spel spelen!!
10 februari: Vandaag is het vriendjesdag! Neem dus maar al je vriendinnetjes uit je klas
en van de hobby mee, jeeej !!! Het is Chinees nieuwjaar, dat vieren we vandaag!
15 februari: SO YOU THINK YOU CAN QUIZ! Vraag zeker eens aan mama of papa om
mee te spelen! (19u30 binnen, 20u beginnen)
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ROODKAPJESARTIKEL

Het is weer tijd voor een nieuwe tons, en dat betekent dat er weer super toffe spelletjes
aankomen! Maar eerst zullen we even terugblikken op wat we allemaal al gedaan hebben.
Tijdens de startdag hebben we de rups zijn levensdoel gevonden. En die ene keer dat jullie als
echte avonturiers de schat van Robin Hood terug hebben gevonden mogen we niet vergeten
natuurlijk (hij kan nog wat van jullie leren)! Het schaatsen was ook weer geweldig, groot
applaus aan die snelle beentjes van jullie, de leiding kon soms amper volgen.
OUHH EN DAN HET ZAAAAALIGE HERFSTKAMP, waar we drie dagen lang de zotste spelletjes
speelden en jullie toonden hoe goed jullie wel niet waren in het opvolgen van instructies en
altijd op tijd zijn $
' Ook krijgen jullie een
&
%

GROOT

applaus voor jullie acteer-, dans- en

zangtalent dat jullie weer getoond hebben tijdens jullie actje op de laatste avond!
HALLOWEEN IS MIJN FAVORIETE FEEST DAN BEN IK VERKLEED IN EEN GRIEZELBEEST, kennen
jullie het nog? Wij wel hoor, en de mensen bij wie we op de griezeltocht zijn langsgeweest
zullen jullie nog niet vergeten zijn! En het grote gat in hun snoepkast na ons bezoek zullen ze
ook wel niet vergeten zijn :p. Goede speurders, goede schaatsers, goede zangeressen, echte
timemasters… zijn we nog iets vergeten? Ahhh jaaaaaa, GOEDE KOKS! Want jullie hebben als
de beste spinnenballetjes gerold voor in de overheerlijke soep. Gelukkig is ons avontuur nog
niet afgelopen en hebben jullie nog meer dan een half jaar de tijd om het beste van jullie te
geven en te tonen dat jullie de allerliefste, allerzoetste, allermeestluisterende, allerbeste
roodkapjes zijn! Hier zijn nog een paar leuke fotos van de voorbije 3 maanden:
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En dan nuuuuu

DE DATA

Het wordt natuurlijk al wat kouder buiten, dus zorg ervoor dat jullie altijd warm gekleed zijn
bij de activiteiten. Ook al staat er op de planning dat we binnen spelen, je weet maar nooit
wanneer die zotte leiding beslist om buiten eens in de sneeuw te gaan rollen hé.

Zondag 2 december 2018 – Twister
Zo dat ene spel met 4 kleuren en een rad, maar dan nog een beetje anders, met meer
mensen en wat actiever. Je snapt het wel.

Woensdag 26 december 2018 - Kerstpartyyyy
We vieren feest op ksa, want het is KERSTMISS. Het is belangrijk dat iedereen
een cadeautje meeneemt ter waarde van ongeveer 5 euro, want wat is
Kerstmis zonder een hele hoop inpakpapier en blije gezichtjes!

Zondag 13 januari 2019- Cinema KSA
Komt dat zien, komt dat zien, cinema ksa opent zijn deuren! Kleed je comfortabel
en neem een warm dekentje mee want het is movie time.

Zondag 27 januari 2019- groot groepspel
Vandaag treden we eens buiten de vertrouwde groepsgrenzen en spelen we een groot spel
met de hele -12!

Zondag 10 februari 2019 - Love is in the air
Vriendjesdag! Bij deze activiteit mag je vriendjes meenemen,
joepieee!!! Oehhhhh Valentijn komt eraan alles staat in het thema
van de liefde vandaag.

Vrijdag 15 februari 2019 - So you think you can quiz
Een mega toffe quiz voor de mama’s en papa’s (want zij mogen ook eens iets leuks doen hé)
meer info vooraan in het bondsartikel.

Groetjes van jullie leidsters
Ann-Sofie, Liesel en Janis
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TIPTOPPERSARTIKEL

Helloooow liefste coolste tofste
tiptoppers!!!
Ondertussen zijn we al november en hebben we al heel wat meegemaakt samen.
Iedereen is een coole hippie geworden en Febe heeft zeker geen schrik om een
omeletje te kloppen in haar mond ;). We hebben ook gemerkt dat jullie heel mooi
kunnen schminken, dus dat mogen jullie zeker nog meer doen. De tekeningen voor de
leiding waren ook echt prachtig, we loved it!!
Natuurlijk mogen we ons herfstkamp niet vergeten!! Jullie hebben echte afgehakte
vingers (worstjes) gemaakt, en de lekkerste koekjes oooooit. Wij vonden het heel leuk
samen met jullie en hopelijk wordt het dit jaar alleen nog maar leuker, joepieee.
Hieronder hebben we een paar van onze mooiste foto’s van de voorbije maanden.
En en en en en natuurlijk de nieuwe planning, zet de datums zeker allemaal in jullie
agenda zodat we jullie nog veeel kunnen zien!!
2 december: We gaan een quiz spelen, hint : Tahiti
26 december: Kerstfeestje, breng een cadeautje mee met maximum de waarde van 5 euro!
Kom verkleed J
13 januari: We gaan lekker gezellig een film kijken, misschien zelfs met wat popcorn!
27 januari: Vandaag spelen we een spel met heel de -12!!!! JIPPIE
10 februari: Vandaag is het vriendjesdag, neem dus allemaal zoveel mogelijk vriendinnen mee!
Jullie mogen nog eens tonen wie de stoerste is ;)
15 februari: SO YOU THINK YOU CAN QUIZ, al jullie kennissen, ouders, tantes & nonkels,
neven & nichten kunnen meedoen aan onze quiz… meer info in het bondsartikel en hou zeker
onze site en Facebookpagina goed in de gaten!
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Veel lieve groetjes van jullie leiding,
Lieselot, Matti en Eline X X X
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JIMARTIKEL
Helloowkes Jimmers
De leiding hoopt van harte dat jullie nog kunnen slapen en geen enge maskers
meer hebben gezien na onze horrormomentjes op herfstkamp J. Tia heeft
alleszins een paar nachtjes met haar teddybeer moeten slapen #bangsaapjen.
Naast lui zijn, chillen en wat girlstalk waren we blij om te zien dat we de beste
actrices in jullie naar boven hebben kunnen halen. Wij waren fameus onder den
indruk van jullie talenten. Hieronder nog enkele leuke sfeerfotookes van onze
tijd samen op herfstkamp #lit
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December komt eraan en dat wil zeggen…KERSTMIS!! Joepiee, wie heeft er al een gekke
kersttrui in de kast liggen? Maaaaaar december means also …. Examens L. Voor velen onder
jullie misschien de eerste examens, spannend! De leiding wenst jullie alvast heeel veeel succes
xxx Om tussen dat zwoegen en zweten in de boeken even ontspanning te genieten plannen
wij enkele vergaderingen. In januari is het dan onzen toer om achter de boeken te kruipen dus
zullen wij er niet zijn L
Een overzicht van de data de komende maanden:
Vrijdag 7 december (19u-22u): FILMAVOND
Woensdag 26 december (19u-22u): Niets leuker dan Kerstmis vieren met je vriendinnen en
helemaal los gaan op All I Want For Christmas. Breng ook een klein geschenkje mee van max
5 euro!
Zondag 20 januari: Vandaag wordt de activiteit overgenomen door andere leidsters dus
SURPRISEE
Zondag 3 februari: Joepiee de leiding is weer examenloos en klaar om een middagje met jullie
leuke spelletjes te doen!! J
Zondag 10 februari: Het is vriendjesdag: breng andere meisjes mee die in de JIM zouden zitten
van leeftijd, zo maken we er een super toffe dag van, en hopelijk eindigen we met nog meer
jimmers!
Vrijdag 15 februari: SO YOU THINK YOU CAN QUIZ? Vanavond geven wij een hele gezellige
quiz in het parochiezaaltje in Erembodegem. Iedereen is welkom!! Meer info verder in de
Tons.
Zondag 24 februari: Omdat de leiding nog altijd in quizstemming is en we jullie muziekkennis
wel eens willen testen spelen we vandaag een muziekquiz!

Veeel liefs, Liesl en Tia xxxxxxxx
14

SIMARTIKEL

Joooooow simmieeeeees! <3
GOE NIEUWS:
Den tweeden Tons has arrived!!!!!!!!!!!!!! TROMMELGEROFFEEEEEL
EN jaja die komt samen met veel herinneringen
EN met een belangrijke boodschap
Belangrijke boodschap:
WE LOVE YOU
hier zijn “11 reasons why”
1. Yana omdat je zo charmante boertjes laat… #onsboerinneken #blotepoepvanuwbaby

2. Heilige moeder Mirthe wat zouden we zonder jou zijn?

3. Britt omdat je zo een sportieve rambo bent en ook een goede mol <3 #thanks
#deleidinglovesyou

4. Luna omdat je op je gezicht gekregen hebt (#OCHERE) maar ook wel heel wild bent!
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5. Jasmijn, want jou kunnen we blindelings vertrouwen

6. Marie omdat je zo een zachte aanpak hebt

7. Liesa omdat je zo een knuffelbeer bent

8. Anthe omdat je zo mooie hartjes maakt xxx

9. Isaura omdat je zo een tof apeken bent
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10. Valerie omdat je zo een zonnetje bent!

11. Ons Jitse want ondanks dat je er niet vaak kan zijn, blijf je nog steeds een nice simmer
in ons hart!! #missyouuuuuuuuuuuuuuuu

Voilà onze boodschap is duidelijk we love you dus we want more he
DUS WE NEED DATA OM TE MEETEN HE
ONZE DATES ZIJN OP…

7 of 8 december: Avondactiviteit (bespreken we nog op de Facebookpagina)
26 december: Kerstfeestje (19u op het heem in foute kersttrui plies, kerstlegging mag ook,
kerstversiering rond u mag ook)
20 januari: Wij kunnen er niet zijn dus jullie gaan JAMMERGENOEG vervangleiding krijgen! (
*
)
3 februari: Tijd om eens samen te zitten om na te denken over geldinzamelacties
#moneymoneymoney
10 februari: Vriendjesdag: neem iemand mee, want met twee zijt ge ni alleen
15 februari: SO YOU THINK YOU CAN QUIZ: Wie o wie durft er hier een quizgroepke vormen? Komen!
24 februari: Jowjow doe allemaal coole kleren aan cooliowssss (hoodie, jogging, zonnebril jow)

Salieee en tot de volgenden he
Astrid en Naomi
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FEESTPLEZIER ‘FRISCO IN DEN DISCO’
AAN ALLE FEESTVIERDERS DIE AANWEZIG WAREN OP ONZE FUIF, EEN DIKKE MERCI !!!
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KNUTSELIDEE
Maak je eigen papieren kerstboom!
Nodige materiaal: een vel groen A4 papier, een WC rolletje, een
schaar en versiering naar keuze
- Stap 1: Plooi het A4 papier in een zig-zag patroon over de lange
zijde à dit wordt het groene gedeelte van de boom
- Stap 2: Snij het WC-rolletje in 2 stukken à dit dient als de stam
van de kerstboom
- Stap 3: Maak aan één zijde van het halve WC-rolletje twee
sneetjes met de schaar à hier schuif je het geplooide papier in
- Stap 4: Plooi het stuk zig-zag papier in 2 en schuif ze via de
inkepingen op het halve WC rolletje
- Stap 5: Versier je papieren kerstboom! Plak bijvoorbeeld een
sterretje aan de top!
Resultaat:
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KSA ROO WENST JOU EEN
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