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maart - april - mei

ZONDAG
19/04

KALENDER
WANNEER? WAT? UUR?

ZONDAG
08/03 ACTIVITEIT -12 

ZONDAG
15/03

ACTIVITEIT 
-12 EN +12

ZONDAG 
22/03 ACTIVITEIT -12

SPAGHETTIFESTIJN

ZONDAG
05/04

ZONDAG
03/05

ZATERDAG
09/05

TRIANGEL -12
GEWESTVERGADERING +12

ZONDAG
17/05 ACTIVITEIT -12

ZONDAG
24/05 ACTIVITEIT +12

14u - 17u

14u - 17u

14u - 17u

17u30 - 21u30
11u - 14u

14u - 17u

14u - 17u

14u - 17u

14u - 17u

14u - 17u
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ACTIVITEIT
-12 EN +12

KLUIZEKERMIS 
-12 EN +12

ACTIVITEIT +12 14u - 17u

ZONDAG
31/05 ACTIVITEIT -12 14u - 17u

ZATERDAG 28/03
ZONDAG 29/03



HALLO ALLEMAAL!  
 
Daar is de lente, daar is de zon, bijna maar ik denk dat ze weldra zal komen...
- Jan De Wilde 
 
Yes! De lente is er bijna en daarbij komen allerlei leuke activiteiten kijken! Wij kunnen al niet meer
wachten op alle gezelligheid. Het lentezonnetje, spelen in de natuur én terug (verplicht) korte broeken
boven de knie dragen, HOERA! We lichten jullie graag in over enkele speciale data :)
 
 SIM GEEFT LEIDING - 22 maart 
 
Zondag 22 maart is het aan de oudste groep om leiding te geven aan de -12. Zij doen ervaring op in de
praktijk en maken een hele spelvoorbereiding voor alle groepen. De leiding van de Sim volgt mee, om te
zien of ze het goed doen... en de meisjes, zij zijn natuurlijk de strengste jury! Dat wordt spannend.   
 
Spaghettifestijn – zaterdag 28 maart van 17u30-21u30 én zondag 29 maart van 11u-14u 
 
Tijdens het middelste weekend van de paasvakantie staan de leidsters twee dagen in de keuken om
jullie heerlijke spaghetti te serveren en dat voor slechts €10-12. Jullie dochters hebben in januari 8
kaarten en enkele steunkaarten ontvangen om te verkopen. We rekenen dus ook op jullie inzet om hier
een geslaagde en winstgevende activiteit van te maken. De winst gaat immers naar nieuw speelgoed
voor op KSA, joepie! Extra kaarten kunnen steeds op KSA gevraagd worden aan de leidsters. De
verkochte en niet-verkochte kaarten moeten tegen eind maart teruggegeven worden op een
vergadering ofwel op Schietbaan 31 9300 Aalst in de bus gestoken worden. Zet deze data dus alvast in
jullie agenda’s en kom genieten van een heerlijke spaghetti (A VOLONTÉ) met verse vegetarische saus,
bolognesesaus of carbonarasaus! Voor de meisjes die nog geen kaarten ontvingen één adres:
ksarooerembodegem@outlook.com  
 
Proeverijtocht KSA Erembout – zondag 19 april van 14u-17u 
 
We steken bevriende jeugdbewegingen graag een hart onder de riem, en bij de andere KSA in
Erembodegem is dit niet anders! De jongens vieren het weekend van 17, 18 en 19 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 van €2 inschrijvingsgeld, vergeet deze dus niet! 
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Triangel - 9 mei 
 
Zaterdag 9 mei gaan we allemaal samen richting Gent voor een speciale activiteit georganiseerd door
KSA Nationaal. Triangel is dé speldag voor alle 6- tot 12-jarigen. Een hele dag lang worden de meisjes
ondergedompeld in een fantasierijke omgeving vol spelplezier, verwondering, toneel en animatie. Zo
nemen we ze mee naar een andere wereld waar ze zich kunnen uitleven tijdens inspirerende spelen.
 
Meer informatie over tijd en plaats wordt later meegedeeld via mail.  
 
KSA naar zee! – zondag 28 juni 
 
Zoals ieder jaar sluiten we het werkjaar (op het zomerkamp na) af met een dagje naar zee. We trekken
met z’n allen naar Oostende, en hier gaan we – hoe kan het ook anders – met de trein naartoe! Hierbij
spreken we ’s ochtends af aan het station van Aalst en ’s avonds zijn we hier weer terug. De exacte uren
zullen in de volgende tons bekendgemaakt worden, maar hou de datum alvast vrij! 
 
Zomerkamp – dinsdag 21 (zaterdag 25) juli tot en met vrijdag 31 juli 2020
 
Ons zomerkamp gaat dit jaar opnieuw door in Opoeteren van 21 juli tot en met 31 juli en de bezoekdag
valt op 25 juli. De leeuwtjes zijn welkom vanaf de bezoekdag voor een kampje van 6 dagen. De andere
kinderen vertrekken 21 juli met de bus naar het kampterrein. Voor de terugkeer op 31 juli gaan we
allemaal samen met de bus. Voor de nieuwsgierigen onder ons, het adres is Roosterbergstraat 36,
3680 Maaseik. Voor meer details zullen jullie moeten wachten op de kamptons, maar het wordt alvast
een geweldig leuk kamp! De leidsters zullen daarom begin/midden mei ook eens langskomen met alle
praktische informatie, maar hou de periode nu alvast vrij!  
 
Een hele boel activiteiten staan gepland en daar kunnen wij als bondsen natuurlijk niet anders dan
vrolijk van worden! 
 
Hopelijk tot op één (of liefst alle) activiteiten! 
 
Naomi (0489 41 45 55) en Carlinde (0470 85 86 14)
 
(aarzel zeker niet om ons voor extra informatie een berichtje te sturen, we antwoorden graag!)
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KSA ROO BESTELLING
 
Op dit formulier 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 Britt (-12) en Sarah (+12) volgende keer aan! 

Betalen via overschrijving: BE07777594133766
Wanneer de bestelling klaarligt op het heem ontvang je een mailtje.

KSA HEMD SJAALTJE  KSA ROO PULL 
BORDEAUX

 KSA ROO T-SHIRT
DONKERBLAUW 

 KSA ROO T-SHIRT
WIT LEEFTIJDSSCHILDJE

(OUDE) JAARTHEMA'S KSA OOST-VLAANDEREN
 SCHILDJEKSA-SCHILDJE

€0,50 €0,50 €0,50

€0,70

XS-S-M-L: €25

7/8-9/11-S-M-L: €15

32-34-36: €21
38-40: €25

7/8-9/11-S-M-L: €15

 €3
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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) Klik op het logo van de webwinkel waar u iets wil bestellen.

3) Vul uw voornaam, familienaam en e-mailadres in. (eenmalig)

4) U bent nu op de site waar u een bestelling wil op plaatsen. Wanneer uw bestelling geplaatst is

gaat er een percentje naar ons!
 
De leidsters bedanken u alvast voor de moeite!

TROOPER
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 Jullie hebben de TOFSTE leidsters van het hele land! (hihi)
Jullie spelen de BESTE EN LEUKSTE spelletjes van de hele wereld!
Jullie gaan op de BESTE kampen van de hele wereld!
Jullie zijn de LEUKSTE leeuwtjes van het hele land!

 
Dag allerliefste LEEUWKESSSSSS, 

 
Het is weer zover, de voorlaatste tons van dit toch al zeer mooie jaar (ohhh)! We hebben weer
SUPERRRR veel plezier gemaakt in de laatste 3 maanden!
 
Jullie hebben weer veel talenten laten zien, zoals jullie SUPER mooier schilderkunsten voor onze
FANTASTISCH LEUKE KSA quiz! Nog eens bedankt, zonder jullie zouden we het echt nooit gekund
hebben. En ook, jullie FANTASTISCHE filmkeuze op onze SUPER, MEGA, COOLE filmnamiddag! Jullie
hebben toen ook bewezen dat jullie toch stil kunnen zijn (nu nog op zomerkamp in de tent :)) 
 
Over kamp gesproken, wie heeft er al zin in het zomerkamp? Wij in ieder geval wel! Maar dat is voor
later hé...
 
Er zijn natuurlijk ook leuke activiteiten geweest waar wij (jullie liefste, tofste, mega coole leidsters)
niet bij waren. Ik hoop dat jullie die activiteiten ook leuk vonden en de vervangleidsters waren toch
ook wel leuk he? 
 
We hebben ook nog ons MEGA GEZELLIG kerstfeestje gehad in de vakantie. Wij vonden het toch wel
echt HEEL gezellig! Oh, vakantie, ik wil het al terug, maar de zomervakantie is nog zoooo ver weg :((
 
In het begin van het jaar hebben jullie ook al laten zien dat jullie echte slimmeriken zijn en al SUPER
veel weten, maar we kunnen die kennis altijd nog een beetje uitbreiden met enkele LEUKE KSA weetjes
hé!
Hier komen ze:
 

 
Zo, nu weten jullie nog een beetje meer over onze BESTE, LEUKSTE, COOLSTE KSA van het hele land en
de hele wereld! Dit mogen jullie ZEKER NIET vergeten, want het is SUPER belangrijk! 
 
Wij hopen natuurlijk dat jullie volgende activiteiten allemaal komen, want het zal weer SUPER LEUK
worden! Als je wil weten WAT we WANNEER gaan doen, sla dan snel de pagina om!!!
 
 

LEEUWKESARTIKEL
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DATA (zeer BELANGRIJK!!!!)
 
08/03: Trek jullie mooiste regenlaarsjes al maar aan want we zouden wel eens vuil kunnen
worden... Vandaag gaan we met z'n allen naar het bos!
 
15/03: Vandaag zijn jullie niet alleen, want de jongens komen nog eens langs! We gaan een
tweede activiteit doen met de jongens van KSA Sint-Amandus!
 
22/03: Vandaag gaan de simmers ons een dagje vervangen! Hopelijk zijn ze net zo leuk en
cool als ons! (Maar daar twijfelen we niet aan)
 
28/03 en 29/03: Geen activiteit met spelletjes en ook niet op ons heem, maar jullie kunnen
wel een HEERLIJKE spaghetti komen eten op ons jaarlijks spaghettifestijn! 
 
05/04: Wat we vandaag gaan doen is nog een verrassing! Dus als je wil weten wat we gaan
doen moet je zeker komen! 
(kleine tip: Zorg dat je goede schoenen aan hebt zodat je voetjes geen pijn doen!)
 
19/04: Vandaag gaan we nog eens op bezoek bij de jongens want het is KLUIZEKERMIS! Trek
jullie wandelschoenen al maar aan want we gaan een leuke wandeling doen!
 
09/05: TRIANGEL!!!!!
 
17/05: Waar zijn al die goede speurneuzen? Maak jullie maar klaar want vandaag gaan we
de GROOTSTE schat van Erembodegem zoeken in een kei leuk dorpsspel!
 
31/05: Dag SUPER, COOLE, LIEVE, MOOIE, SLIMME prinsessen! Klaar om jullie prinsessen en
diva kunsten te laten zien? We spelen een spel in thema van prinsessen!
 
Hopelijk zien we jullie daar! Veel liefs, jullie lieve leiding xxx
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             Dag aaaaallerliefste Roodkapjes 
 
Het is weer tijd voor de tons! Joepieeeee!
De afgelopen maanden hebben we samen al heel veel leuke dingen gedaan en toffe spelletjes
gespeeld met de groep. 
 
26 december, bijvoorbeeld, dan zijn we samen op ruiltocht geweest door het dorp van Erembodegem.
We zijn gestart met een appelsien maar we zijn geëindigd met veeeel meer lekkere dingen om van te
smullen. En na zo veel stappen hadden jullie dat zeker verdiend! Mmmmm....
 
De activiteit erna, 12 januari, was een beetje rustiger. We hebben samen met de leeuwtjes en de
tiptoppers naar een paar super toffe films gekeken, namelijk de Aristokatten en Brave. Samen
gezellig onder een dekentje terwijl het buiten koud was. Brrrr... Natuurlijk kon de lekkere popcorn en
een drankje niet ontbreken!
 
We hebben uiteraard niet alleen stilgezeten hé! We hebben met ons allen ook super toffe spelletjes
gespeeld en ons goed geamuseerd! Mama zegt altijd: "Als de kleertjes vuil zijn, hebben ze zich goed
geamuseerd!". En dat klopte meestal wel!
 
De zondag erna hebben we samen super mooie kaarsjes gemaakt in de vorm van watermeloenen en
ananassen, zo gek als je maar wil! Deze konden jullie dan meenemen naar huis om ze gezellig te laten
branden.
 
Kort samengevat: We hebben alweer een paar super toffe maanden achter de rug! Hopelijk worden
de volgende maanden nog leuker. Maar met zo een toffe groep met zo toffe Roodkapjes is dat niet
moeilijk  hé! ;)) 
Tot dan!!
 
 
 
 

ROODKAPJESARTIKEL
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En dan nu de data van de volgende activiteiten:
 
Zondag 08/03
Vandaag is het zoals gewoonlijk afspraak op het heem om 14u! De activiteit is nog een verrassing,
spanneeeend!
 
Zondag 15/03
Joepiee, we gaan nog eens bij de jongens van KSA Sint-Amandus op bezoek! Eens iets anders dan
enkel meisjes... Dat wordt nog eens een belevenis!
 
Donderdag 22/03
Vandaag gaan onze lieve Simmers leiding geven aan jullie! Dus goed meespelen en luisteren naar de
Simmers !
 
Zaterdag en zondag 28/03 en 29/03
Dit weekend is het het spaghettifestijn van onze KSA! Kom maar allemaal lekker gezellig spaghetti
eten met je beste vriendinnetjes van KSA. Mmmmmm...
 
Zondag 05/04
De activiteit voor deze datum is nog een verrassing... Enkel wie aanwezig is zal te weten komen wat
we gaan doen, spanneeeend!
 
Zondag 19/04
Op deze dag gaan we samen met alle meisjes van KSA ROO naar de kluizekermis van de jongensKSA!

Leukleukleuuuuk!

 
Zaterdag 09/05
Op deze dag gaan we samen naar.... Triangel! Het wordt dus een super leuke dag vandaag!!
 
Zondag 17/05 
Ook op deze mooie zondag gaan wel allemaal samen een leuk spel spelen! Wij kijken er al naar uit!
 
Zondag 31/05
De laatste zondag van mei en dus ook van deze tonsperiode... Hou je vast, want het wordt een super-
mega-de-max-gekke-toffe-coole zondag!
 
Vele groetjes van jullie leiding
Lieselot, Liesa en Valérie
xxxx
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HELLOOOOOOW LIEFSTE TIPTOPPERS!!!
Tijd voor de volgende tons! Wat voor leuke maanden hebben we alweer achter de rug.... 
 
We hebben al een super leuk bosspel gespeeld: het was een beetje koud, maar echte KSA'sters kunnen
natuurlijk tegen alles hé!
 
Op 15 december waren Juji en Brittbrow er jammergenoeg niet bij omdat ze examens hadden
(studeren, studeren, studeren!), maar gelukkig stond er andere leiding voor jullie klaar om het toch
een leuke namiddag te maken!
 
Kerstmis hebben we ook fijn met elkaar gevierd. Iedereen had een cadeautje voor elkaar,
joeeeeepieeee! Het heem zag er helemaal mooi uit met jullie zelfgemaakte versieringen en
schilderijen! Jullie moesten ook kerstvormpjes uit cake snijden en samen met je team een familiefoto
voor Kerst nemen hahahah, wat waren deze mooi!
 
12 janurari hebben we ons heem omgetoverd tot een cinema en zaten jullie knus bij elkaar om samen
met de -12 gezellig naar 'De Aristokatten' en 'Brave' te kijken. Popcorn was ook zeker aanwezig,
mmmmmmm lekkerrrrr!
 
De volgende vergadering hebben jullie ons verbaasd met al jullie kennis tijdens onze kei tofe quiz. In
al die verschillende rondes hebben jullie je helemaal kunnen bewijzen als slimste KSA'sters!
 
Wij hebben ons alleszins heeeel hard geamuseerd de afgelopen vergaderingen en we hebben al zin in
de volgende! Deze worden minstens even leuk!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPTOPPERSARTIKEL
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Hier is de data voor de komende maanden, zeker onthouden dus!
 
ZONDAG 08/03:  Je mag vandaag verkleed komen als je  lievelingsdier, we gaan namelijk een spel
spelen in het thema van dieren! Oeeeeeee leeeeeuk!!
 
ZONDAG 15/03: We gaan nog eens bij de stoere jongens van Erembout spelen, joepie!
 
ZONDAG 22/03: Vandaag geeft onze liefste SIM leiding en zorgen zij ervoor dat jullie een super leuke
namiddag hebben!
 
ZATERDAG 28/03 EN ZONDAG 29/03:  Breng heel je familie mee om dit weekend te genieten van
heerlijke spaghetti op ons jaarlijks SPAGHETTIFESTIJN!
 
ZONDAG 05/04: Wat we vandaag gaan doen is een verrassing, hihi.
 
ZONDAG 19/04: Vandaag staat Kluizekermis op het programma!
 
ZATERDAG 09/05: Triangel! Meer info en details vind je in het bondsartikel!
 
ZONDAG 17/05:  Tijd om eens je vuile kleren aan te trekken! SPANNEND... Wat zouden we vandaag
doen? 
 
ZONDAG 31/05: Breng de creatieveling in jezelf maar mee voor deze activiteit, want we gaan iets
creatiefs doen :)
 
Zo dit was het alweer voor de komende maandjes. Wij hopen dat jullie allemaal massaal aanwezig
zullen zijn! 
 
Tot dan!
 
XXXXXXXXX Omi, Brittbrow en Jujie
 
Nog een beetje foto's van de leuke quizactiviteit:
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Jaja, we zijn al halfweg het jaar :(( Maar niet getreurd want dit betekent ook dat we stiekem (of niet
hihi) kunnen beginnen aftellen naar het meest fantastische, beste, leukste evenement van het jaar, 
HET (tromgeroffel) ZOMERKAMP! Yesyesyeeeees!
 
Maar vooraleer we daar aan kunnen denken is het nu eerst tijd voor onze splinternieuwe tons en een
nieuwe tons, liefste jimmers, betekent dus ook nieuwe data!  Jeeejj!!! Dromen over de nieuwe data
houden we voor binnen een paar minuutjes, eerst gaan we nog een beetje nagenieten van onze vorige
KSA-dagen, want we hebben het toch al leuk gehad he?
 
Onze super toffe avondactiviteit waar we super lekkere, zelfgemaakte pizza's hebben gemaakt. De
ovens op KSA werkten niet wel niet goed, maar gelukkig mochten we Liesel haar oven
gebruiken, fioew!
 
Dan hebben we allemaal samen Kerst gevierd. We hebben muzikaal pakket gespeeld met de toffe
pakjes die jullie (Norah en Febe) meehadden. Nadien moesten jullie jullie zangtalent boven halen om
de liedjes te zingen van notenclub. Na al dat vals gezang (moppieee)  hebben jullie super mooie
tekeningen gemaakt! (en een beetje zoals leeuwtjes met de verf geknoeid :))
 
We hebben ook gezellig bij elkaar gezeten onder onze dekentjes terwijl we niet naar 1, maar naar 2
super toffe, spannende, coole, volwassen films hebben gekeken, namelijk 'K3 en het gouden
medaillon' en 'K3 en het ijsprinsesje'! Tijdens de film hebben we genoten van een suuuuper lekkere
popcorn, super gezellig dus!
 
Voor de activiteit nadien hadden we iets super leuk voorzien om te spelen, maar aangezien niemand
is komen opdagen zullen we dit een andere keer moeten spelen... Liefste jimmers, dit is nog eens een
oproep van jullie leuke leiding om zoveel mogelijk naar KSA te komen... Het is zo veel gezelliger,
leuker en grappiger als we allemaal samen zijn, jullie leidsters missen jullie ;(( 
 
Kusjes, knuffels, trumpvibes, 
Jullie leidsters xxx
 
 

JIM-ARTIKEL
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15 maart 2020: VIEZE JONGENS
Sorrysorrysorry, tis weer van dat, we spelen nog eens met de jongens van Erembout! Maar beloofd
Jimmers, het wordt leuker dan vorige keer, beloofdbeloofdbeloofd! Komen jullie plieeeees? 
 
28 en 29 maart 2020:  SPAGHETTIFESTIJN
Wie heeft er zin in ons jaarlijks spaghettifestijn? Geniet in dit weekend van onze supper lekkere
zelfgemaakte spaghetti!
 
5 april 2O20: VERKOOPSACTIVITEIT  
Eenmaal, andermaal, VERKOCHT! Het is weer tijd voor onze jaarlijkse verkoopsactiviteit! Ons product
dat we gaan verkopen blijft nog geheim, maar ik kan je nu al zeggen dat het LIT gaat worden,
woohoooo! (Oefen op een schattig gezichtje, was je hemd en probeer de beste verkooptrucs uit!)
 
19 april 2020: KLUIZEKERMIS
Vandaag is het kluizekermis bij de jongens. We gaan de jongensKSA dus een beetje steunen (en ook
plagen :))! Ondertussen kunnen we ook een beetje socializen met de kneppies die daar rondlopen hé!
 
3 mei 2020: SJORACTIVITEIT
Wie weet niet wat sjorren is? Wie weet niet hoe je moet sjorren? Wie is er al heel bang om de sjelter
op kamp te sjorren? Jullie waarschijnlijk, maar geen zorgen want wij gaan jullie helpen! Tegen het
einde van deze activiteit zijn jullie echte SJORQUEENS die weten wat een mastworp is, hoe je moet
woelen en hoe je de mooiste sjelter van de wereld maakt! Breng werkhandsschoenen van je mama of
papa mee zodat je geen pijn krijgt!
 
9 mei 2020: GEWESTACTIVITEIT
We gaan naar een gewestvergadering! Wait, whaaaat? Dit is zoals Triangel, maar voor de coole (+12)
kidzzzzzz!
 
24 mei 2020: VERRASSING
Spanneeeend, spannendeeeer, spannendst! Tis een verrassing OMG! Tot dan dus he, want komaan ge
wilt toch echt wel weten wat we gaan doen?!
 
Nog eens kusjes, knuffels en trumpvibes van deze cooliows:
 
 
 

En nu, het beste van het beste, la crème de la crème: De nieuwe dataaaaaaa, woehoeeeeew!
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HELLOOOOO SIMMERSSS
 
Na weer drie maanden van spelplezier, vol quizzen en roddels, zijn we met de leiding toch een beetje
ongerust. Ja, we missen tijdens de activiteiten toch wel altijd een belangrijke persoon, namelijk
SIMMIE DE BEER! Die arme Simmie heeft toch al veel van ons spelplezier gemist, dus laten we nog een
late nieuwjaarsresolutie maken: SIMMIE DE BEER NIET MEER VERGETEN!
 
Maar weer gerust, we hebben er nu alle vertrouwen in dat Ranjo zijn beertje ooit nog eens zal
terugzien. Het is nog maar 4 maanden tot het kamp en we kijken er al enorm naar uit, vooral dan
naar de doop, waarvoor jullie misschien toch wel een beetje opdrachtjes moeten beginnen doen,
vergeet niet dat dit in je eigen voordeel is!
 
Maar nu genoeg geklaag en gezaag van jullie leiding, we gaan eens vooruitblikken op de komende
maanden die vol spanning, actie en romantiek zitten... Nu zijn jullie benieuwd he? Ja, komen is de
boodschap, dan kunnen jullie allemaal samen ontdekken wat we hiermee bedoelen!
 
Natuurlijk is het belangrijk dat jullie weten op welke dat jullie dan net worden verwacht, draai de
bladzijde om om dit te weten te komen!

 
TOT SNEL!
xxx
 
 
 
 
 
 
 
 
PS: Druk het kruiswoordraadsel af, los het op en breng het de volgende vergadering mee!
 
 

SIM-ARTIKEL
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DE DATA:
15 maart:
Olalalaaa we spelen vandaag weer een spelletje met de jongens! Afspraak op het heem van KSA
Erembout om 14u!
 
22 maart:
Vandaag is het aan jullie om leiding te zijn!
 
28 en 29 maart:
Ons super-fantastische-mega lekker spaghettifestijn! Kom zeker eens langs om de lekkerste
spaghetti van het land te proeven!
 
5 april:
Wie o wie wordt de beste repokrev? We komen er vandaag achter!
 
19 april:
Het is kluizekermis vandaag!!
 
3 mei:
Doe je vuilste kleren al maar aan want we gaan de strijd aan!!!
 
9 mei:
GEWESTVERGADERING
 
24 mei: 
WATERFUN!!!!!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PS: Druk het kruiswoordraadsel af, los het op en breng het de volgende vergadering mee!
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Groetjes, 

Isaura, Liesel, Liesa, Janis, Luna, Naomi, Matti, Jitse,
Lieselot, Britt, Carlinde, Sarah, Valérie, Eline en Julie

 

Wij wensen jullie een fijn Pasen! 

LEIDINGSPLOEG
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Vrolijk
Pasen



1) Zoek ergens in je huis een leuk doosje of een leuke bokaal. Vind je er geen? Vraag eens
lief aan je papa of hij met jou ééntje wil gaan kopen ;))
 
2) Versier dit doosje met je mama's lievelingskleuren, -stickers, -parels, ... Laat je gaan
en maak er een heel mooi gepersonaliseerd doosje van, speciaal voor je mama!
 
3) Denk eens na over dingen die je mooi, leuk, grappig en lief vindt aan je mama.
 
4) Schrijf deze op op mooie papiertjes. Versier deze ook, dit maakt het extra speciaal!
 
5) Steek nu alle complimentjes in het mooi versierde doosje.
 
6) Pak het doosje in met leuk inpakpapier.
 
7) Geef je origineel cadeautje af aan je mama op zondag 10 mei, want dan is het
Moederdag!
 
 

MOEDERDAGIDEETJE
Aan alle mama's die de tons aan het lezen zijn: Sla deze pagina snel over, het is een
verrassing!
 
Aan alle meisjes die hun mama willen verrassen voor moederdag maar nog niets leuk
weten, hier alvast een ideetje:
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Stap 1 + 2 
(misschien best grotere doosjes 

of een bokaal)

Stap 3 + 4 Stap 5

Stap 6 + 7



Oh nee, het kuikentje Kiki is verdwaald! Help jij Kiki de weg naar haar mama en zusje te
zoeken? Hopelijk lukt het jullie!

PAASDOOLHOF
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Kiki

Kiki haar mama en zusje


