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KALENDER MAART–APRIL-MEI
Wanneer?

Wat?

Uur?

Zondag 4 maart

Activiteit +12

14u-17u

Vrijdag 9-11 maart

Leidingsweekend

14u-17u

Zondag 18 maart

Activiteit -12 en +12

14u-17u

Zondag 25 maart

Lentewandeling

13u30-19u

Zondag 8 april

Kluizekermis -12 en +12

14u-17u

Zaterdag 14 april

Spaghettifestijn

17u30-21u30

Zaterdag 28 april

Triangel -12

9u15-17u

Zondag 29 april

Activiteit +12

14u-17u

Zondag 6 mei

Activiteit -12

14u-17u

Zondag 13 mei

Activiteit +12

14u-17u

Zondag 20 mei

Activiteit -12

14u-17u

Zondag 27 mei

Activiteit +12

14u-17u

DE LEIDSTERS KIJKEN AL UIT NAAR
ALLE ACTIVITEITEN!
ZORGEN JULLIE VOOR HET ZONNETJE?
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BONDSARTIKEL
Beste ouders, Liefste meiden,
Het is alweer tijd voor de derde tons van het jaar! We zullen nog even moeten wachten
op het zachte lentezonnetje, maar in de tussentijd laten we ons niet doen door de
winterse grillen! Meer nog, de leidsters staan al te popelen om nieuwe spelletjes te
spelen en kijken nu al uit naar alle leuke zondagnamiddagen die in het verschiet liggen.
Ook in het derde trimester staan er naast de gewone activiteiten op zondagnamiddag
een hele reeks evenementen op het programma! Evenementen waar jullie ook
allemaal welkom op zijn. We sommen ze hieronder even op.
Lentewandeling – zondag 25 maart vanaf 13u30
De temperaturen zijn nu nog wat laag, maar tegen eind
maart zullen we kunnen genieten van de eerste
zonnestralen van het nieuwe jaar. Kortom, ideale
omstandigheden om de beentjes eens te strekken en met het hele gezin deel te nemen
aan onze Lentewandeling. Aan de hand van foto’s en raadsels doorkruisen jullie de
mooiste gebieden van Erembodegem en omstreken. Na het wandelen, kunnen jullie
op ons heem terecht voor een lekkere pannenkoek en een drankje. Concreet kost dit
€2 p.p. (te betalen aan de kassa) en vertrekken kan tussen 13u30 en 15u op ons
heem.
Gelieve
in
te
schrijven
door
mailtje
te
sturen
naar
lentewandelingksaroo@outlook.com met vermeleding van het aantal (geschatte)
deelnemers. Tot dan!
Proeverijtocht KSA Erembout – zondag 8 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 6, 7 en 8 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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Spaghettifestijn – zaterdag 14 april van 17u30-21u30
Tijdens het laatste weekend van de paasvakantie staan de
leidsters een hele dag 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
Brusselse steenweg 58, 9300 Aalst in de bus gestoken worden. Zet deze datum dus
alvast in jullie agenda’s en kom genieten van een heerlijke spaghetti (A VOLONTÉ)
met verse vegetarische saus, bolognesesaus of carbonarasaus!
Triangel – zaterdag 28 april om 9u15-17u
KSA Oost-Vlaanderen organiseert om de 2 jaar
een leuk evenement voor alle -12 groepen van
Oost-Vlaanderen. Dit jaar gaat Triangel door in het
stadspark van Dendermonde en wegens slechte
treinverbindingen, vragen we aan jullie om zelf
voor het vervoer van en naar Dendermonde te
zorgen. Concreet komt het erop neer dat jullie
dochters om 9u15 aan de ingang van het stadspark (Brusselse Poort aan de Leopold
II-laan) verwacht worden, waar ze om 17u ook weer kunnen worden opgehaald. We
snappen het uiteraard dat het niet voor iedereen even makkelijk is om zelf vervoer te
voorzien, daarom mogen jullie uiteraard onderling afspraken maken om samen te
rijden. Is het toch niet mogelijk om vervoer te regelen? Aarzel dan niet om ons te
contacteren door een mailtje te sturen en dan zoeken we samen een oplossing. Omdat
we alle kindjes apart moeten inschrijven voor deze activiteit, vragen we om een mailtje
te sturen (ksarooerembodegem@outlook.com) met de vermelding of je dochter wel
of niet zal deelnemen aan deze activiteit. Het deelnemersgeld bedraagt €4, mee te
nemen op de dag zelf! Vergeet zeker ook geen lunchpakket mee te nemen. Hopelijk
tot dan, het belooft een fantastische dag vol spel en plezier te worden!
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KSA naar zee! – zondag 1 juli
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 – zaterdag 21 (woensdag 25) juli tot en met dinsdag 31 juli 2018
Ons zomerkamp gaat dit jaar door in Luik van 21 juli tot en met 31 juli en de
bezoekdag valt op 25 juli. De leeuwkes 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 Ferme du Vieux Moulin Héron, Rue du
Vieux Moulin 1, 4217 Héron (Liège/Luik). 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!
Voilà, dit was het weer voor de maanden maart, april en mei!
Vele lieve KSA-groetjes van de hoofdleidsters,

NAOMI

VALERIE
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SAMEN OP KAMP

ons heem of steek ze in de
bus op Brusselse steenweg
58 9300 Aalst à Laatste
verzameldag 20 mei!

We zijn jullie dankbaar, sparen maar!
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TROOPER
Dag beste ouders en leden!
KSA Roo staat sinds kort op Trooper. Een site die u de mogelijkheid biedt om verenigingen te
steunen. Klinkt interessant denkt u nu, maar hoe gaat dat in zijn werking? En hoe steun ik?
Wel: Wanneer u een reisje online boekt of een online aankoop doet, kan u dit via Trooper doen.
Wanneer u dat doet gaat er een percentje van uw bedrag naar ons!
Enkele klikjes meer voor u, maar een groot plezier voor ons
STAPPENPLAN:
1) Open deze link: 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 is geplaatst
gaat er een percentje naar ons!
(PS: Het nieuwtje delen met vrienden en familie zo nóg geweldiger zijn!)
De leidsters bedanken jullie alvast voor de moeite!
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KSA ROO BESTELLING
Op dit formulier staat alles wat je kan bestellen via onze KSA! Je kan je bestelling
doormailen naar ksarooerembodegem@outlook.com of doorgeven aan leidsters
Carlinde (-12) en Ann-Sofie (+12). Graag herinneren we jullie eraan dat ons uniform
bestaat uit een blauw hemd, een rood sjaaltje aan de linkerschouder én een witte of
rode T-shirt! Heeft jouw dochter één van deze verplichte items nog niet, breng het dan
zeker in orde voor het zomerkamp!
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LENTEWANDELING
Lentewandeling
* 25 maart *

Beste ouders, ksa’sters,
Het is weer tijd voor onze lentewandeling. We vieren een klein beetje feest dit
jaar, want we zijn toe aan ons ‘houten’ jubileum -wat zoveel wil zeggen dat we
al aan onze 5de editie gekomen zijn-. Nodig dus zeker al jullie familie, vrienden
en buren uit om te komen stappen op onze lentewandeling zodat het ook dit jaar
weer een schitterende editie mag worden.
Deze zondagnamiddag is de ideale gelegenheid om
uw beentjes te strekken en te genieten van een mooie
wandeling doorheen Erembodegem. De wandeling
zal ongeveer 7 km zijn. Achteraf zijn er drankjes en
heerlijke zelfgemaakte pannenkoeken te verkrijgen.
Nu jullie al warm zijn gemaakt voor onze
lentewandeling en jullie ervan overtuigd zijn te
komen wandelen, gaan we even de praktische zaken overlopen.
De lentewandeling gaat door op zondag 25 maart.
Vertrekken kan tussen 13u30 en 15u vanuit ons heem.
Het inschrijvingsgeld bedraagt twee euro per persoon en wordt betaald
aan de kassa bij het begin van de wandeling.
Inschrijven kan via lentewandelingksaroo@outlook.com met vermelding
van het aantal stappers (dit mag een schatting zijn). Zo kunnen wij beter
inschatten op hoeveel sportievelingen we kunenn rekenen. Ben je vergeten
op voorhand in te schrijven? Dan kan je je op de dag zelf nog inschrijven.
Niettemin blijft op voorhand inschrijven aangeraden!

Hopelijk zien wij jullie dan!
De leidsters van Ksa Roo
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SPAGHETTIFESTIJN

Wanneer moet ik waar zijn? Zaterdag 14 april kan u vanaf 17u30 tot 21u30 terecht in de
Parochiezaal van Erembodegem.
Wat schaft de pot? Er is keuze uit verse bolognesesaus, groentesaus of carbonarasaus. De
prijzen zijn respectievelijk voor een volwassenportie 10, 10 en 12 euro; voor een kindportie 8,
8 en 9 euro. Nadat u zoveel spaghetti hebt gegeten als u wilt (het is à volonté), kan u ook nog
genieten van een heerlijk dessert uit ons dessertenbuffet!
Ik heb mijn kaarten verkocht, wat nu? In de enveloppe die jullie dochter heeft meegekregen
vinden jullie 8 kaarten en 3 steunkaarten. Op de kaarten moet aangeduid worden wat je wil
eten en vergeet ook zeker niet gepast geld in de enveloppe te steken. Gelieve de verkochte
kaarten op tijd af te geven tijdens de activiteiten of in de bus te steken (Brusselse steenweg 58
9300 Aalst).
Extra kaarten? Vraag gerust extra kaarten aan de leidsters! De leiding hoopt alvast dat jullie
goed zullen verkopen! (Je kan het vragen aan vrienden, oma’s en opa’s, tantes en nonkels,
buren,
klasgenootjes,
juffen
en
leraars,
…)
De KSA’ ster die het meeste kaarten verkoopt zal een verrassing krijgen! SPANNEND!
Zin om te helpen? Als je zin hebt om samen met ons de handen uit de mouwen te steken tijdens
de avond zelf (achter de toog, in de zaal of in de keuken) aarzel dan niet om ons een mailtje te
sturen!

Tot dan !
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LEEUWKESARTIKEL

Dag allerliefste leeuwtjes van ons!
Vonden jullie het afgelopen KSA-jaar ook al zo leuk als wij????
Wij vonden het alvast al een TOPTOPTOPjaar met TOPTOPTOPleeuwkes en SUPER leuke herinneringen!!!
En we kunnen gewoon niet wachten tot de volgende activiteiten met onze enthousiaste leeuwkes!
Herinneren jullie jullie onze heel grappige moppentocht nog? En daarna Jan in de pan spelen aan de
Gerstjens hoho dat was ook nog eens grappig seg!!
Of het geweldig kerstfeestje? Wij, jullie leidsters konden er toen jammer genoeg niet bij zijn (door
saaie examens, BOEEEEE) maar we hebben gehoord dat jullie jullie heel hard hebben geamuseerd en
super flink hebben meegespeeld! En we hadden natuurlijk niets anders verwacht van onze TOPleeuwkes!
Ook de rest van januari speelden jullie super flink mee met de andere leidsters en jullie kunnen niet
geloven hoe hard de leidsters het gemist hebben om met jullie te spelen en hoe trots we zijn op
onze brave maar toch ook wel heel stoere leeuwkes!
En jullie kunnen niet alleen flink meespelen en alle opdrachten mega goed uitvoeren MAAR JULLIE
OOOOOOK… SUPER GOED VERKLEDEN! Begin februari was het kindercarnaval WAS DAT NIET
GEWELDIG? Alle leeuwkes super mooi verkleed aan het schitteren op het dorp! Amai nog één van
jullie kwaliteiten, op zomerkamp gaan we daar zeker iets mee doen!!! Verkleden is super leuk!
MAAR HEY als het afgelopen KSA-jaar nog niet SUPER genoeg was dan hebben we nog een paar super
leuke dingen voor jullie klaarstaan, verkoopsactiviteit (joepieeee samen op tocht en bij iedereen
aanbellen!!!!), TRIANGEL samen naar Dendermonde om spelletjes te gaan spelen, Lentewandeling samen
met de mama’s en papa’s wandelen en nog zoooooo veel leuke dingen!
HET WORDT KEI COOL, TOF, FANTASTISCH EN GEWOON WOOOOOOOW!
We zullen snel even de komende data overlopen he; want het is super belangrijk om te weten wanneer
wij onze leeuwkes terug zien sie (meer info over de activiteit staat altijd in het bondsartikel)
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DUSSSSSS…
ACTIVITEITEN:
18/03: Verkoopsactiviteit: Kom verkleed in thema Pasen hihi
25/03: Lentewandeling: Kom mee wandelen met je mama/papa/broer/zus/je hele familie OF kom
lekker smullen van de pannenkoeken op ons heem, jummie
8/04: Samen gaan wandelen bij de KSA van de jongens!!! Afspraak op hun heem !
14/04: SPAGHETTIFESTIJN À VOLONTÉ!!! Hmmm super lekkere spaghetti komen eten
28/04 Triangel : Afspraak om 9u15 aan het stadspark van Dendermonde, mama’s en papa’s moeten
jullie zelf brengen en jullie moeten ook zélf een lunchpakketje meebrengen! Meer uitleg kunnen jullie
in het bondsartikel vinden!!
6/05: Ouh jippie het wordt alweer goed weer!! Ideaal weer om buiten te spelen, thema? HAWAIIIII

(Jullie mogen jullie natuurlijk ook verkleden he)
20/05: Vandaag gaan we onze slimme leeuwjtes eens testen, QUIZ TIJD!!!

ZO dit zijn alle activiteiten die nog komen , WIJ ZIEN JULLIE HEEL HEEL GRAAG TERUG
BINNENKORT LEEUWKES!!!
Dikke knuffels van jullie leidsters,
Tia en Naomi

(Toen wij nog leeuwkes waren)
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ROODKAPJESARTIKEL
Dag
lieve
Roodkapjes!!!
Het is weer eens tijd voor een nieuwe tons. Jaja
het is al nummer drie, de tijd vliegt toch snel als
je u amuseert J. Daarom even een terugblik
naar de toffe periode die we samen hebben
beleefd. Daarna volgen de nieuwe data met weer
toffe activiteiten die we voor jullie in petto
hebben.

We hebben samen met de leeuwtjes
geknutseld rond Kerst en kregen
nadien lekkere cake en niet te
vergeten
waren
de
leuke
cadeautjes.
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Herinneren jullie zich nog het grote groepsspel met de -12? Waarin jullie zich
moesten bewijzen tegenover de leiding door allemaal moeilijke opdrachten te
volbrengen. Jullie deden dat super goed! Weet je dan ook nog wat we aan het
uitbeelden waren op deze foto?

We waren ook te gast in cinema KSA. Het
leek of we net in een echte cinema waren
met onze popcorn. We vierden ook samen
Carnaval dat was kei leuk!!!
Daarnaast kregen jullie ook nog eens leiding
van de oudste groep, de sim, die dat goed
gedaan hebben.

Data van de volgende
activiteiten:

18 maart: ???
We houden nog even geheim wat we gaan doen. Oeeh spannend! Ik zou zeker
komen.
25 maart: Lentewandeling
Allemaal welkom met jullie ouders op onze lentewandeling. Hopelijk schijnt het
zonnetje want dat maakt het nog leuker. Nadien kunnen jullie smullen van lekkere
pannenkoeken.
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8 april: Kluizekermis
Vandaag gaan we de jongens KSA steunen. We gaan een mooie wandeling maken
die ze hebben uitgestippeld en onderweg zijn er lekker proevertjes voorzien.
!!! We spreken af om 14u op het heem van de jongens Ksa (Hekelgemstraat
57) en om 17u spreken we hier terug af om jullie kapoenen te komen ophalen
!!!
14 april: Spaghettifestijn
Vandaag zijn jullie welkom met jullie mama, papa, broers, zussen, oma’s, opa’s,
gewoon heel de familie en al jullie vrienden zijn welkom op ons eetfestijn. Jullie
kunnen komen genieten van onze lekkere zelfgemaakte spaghetti.
28 april: Triangel
Dit is een evenement dat om de twee jaar doorgaat voor de -12. Jullie hebben
geluk want jullie krijgen de kans om er dit jaar naartoe te gaan. Dit is een dag
waarop we spelletjes gaan spelen met alle KSA’s uit Oost-Vlaanderen.
!!! We spreken af om 9u15 in het stadspark in Dendermonde en nemen een
lunchpakket én 4 euro mee !!!
6 mei: ABC-spel
Woehoe vandaag staan er allemaal klassieke KSA spelletjes op het programma.
20 mei: Bosspel
Het is weer eens tijd voor een bosspel nu het weer mooi weer is. We gaan
ontdekken wie Miss Bos wordt.

Vele groetjes van jullie leiding en tot snel!!!
Janis – Carlinde
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TIPTOPPERSARTIKEL
Alohaa liefste tiptoppersss!!!!
De afgelopen maanden hebben we ons weer rot geamuseerd samen! Eerst en vooral speelden
we samen met de roodkapjes een levensecht ganzenbordspel. Daarna maakten we samen
overheerlijke koekjes waar we achteraf lekker van konden smullen J En niet te vergeten: we
kwamen ook samen om met zen allen gezellig Kerstmis te vieren en elkaar de beste wensen uit
te delen voor 2018!
Doordat vele leidsters zich door de zware examenperiode moesten zwoegen, hebben we ook
een paar keer met de leeuwtjes en de roodkapjes samengespeeld. Zoals die keer dat jullie het
tegen de leiding moesten opnemen in een spannende strijd met één tegen allen of toen we
lekker knus onder de dekentjes kropen om naar de film van Fc De Kampioenen te kijken.
Het kindercarnaval was reuzeplezant en op de vriendjesdag kwamen er enkele nieuwe meisjes
eens een bezoekje brengen aan onze megageweldige ksa!!!
Goed nieuws! De winter is bijna voorbij en het warme zonnetje komt weer terug wat het
natuurlijk weer aangenamer maakt om buiten spelen. Ongetwijfeld staat er voor de komende
maanden weer een heleboel leuks op het programma met als kers op de taart natuurlijk het
zomerkamp!! (ps: als iedereen meegaat krijgen jullie een kleine verrassing van de leidsters J )
Data voor de komende vergaderingen:
Zondag 18 maart: Trek vandaag je schattigste paasoutfit aan, smeer je stembanden en breng
je goed humeur mee, we hebben een verrassing voor jullie in petto!
Zondag 25 maart: Doe jullie flinke stapschoenen aan en neem mama, papa, broer, zus, oma en
opa mee naar de lentewandeling! (Er zijn achteraf ook overheerlijke versgebakken
pannenkoeken om van te smullen J) Meer info vinden jullie vanvoor in deze Tons.
Zondag 8 april: Vandaag gaan we met iedereen naar de Kluizekermis in Erembodegem. Trek
dus alvast je wandelschoenen aan want de jongens-KSA van Erembodegem organiseert elk jaar
Kluizekermis en op zondag mogen we bij hun gaan wandelen op hun heuse proeverijtocht! We
krijgen lekkere hapjes en drankjes onderweg, dat willen we niet missen! We spreken af om 14u
aan het heem van de jongens (Hekelgemstraat 57, 9320 Erembodgem). Vergeet ook jullie €2
deelnemersgeld niet!
Zaterdag 14 april: Ons jaarlijkse spahettifestijn is er weer! Neem je hele familie mee en kom
proeven van onze overheerlijke spaghetti!! Meer info vind je in de Tons.
Zaterdag 28 april: Vandaag (zaterdag) gaan we met alle KSA’s uit het gewest een supercool spel
spelen. Van spelen krijg je honger, dus vergeet zeker je lunchpakket niet! Meer info en details
over Triangel vind je in de Tons. (Maar toch nog even heel kort: iedereen wordt om 9u15 aan
de ingang van het stadspark van Dendermonde verwacht om er samen een spetterende dag
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van te maken! Om 17u is het spel gedaan en mogen jullie opgehaald worden door jullie ouders
op dezelfde plek als ’s ochtends!)
Zondag 6 mei: Een hint voor vandaag: doe jullie vuile kleren maar aan en reken niet op een
propere thuiskomst. Vandaag gaan we dus duidelijk voor het échte KSA-werk!
Zondag 20 mei: Vandaag moeten jullie je beste strategische beentje voorzetten en je speurneus
meenemen. Spannend!
Vele kusjes van jullie leidsters,
Xxx

xxx

xxx

Liesl, Astrid en Valerie
Hier nog enkele fotootjes van de vorige activiteiten! J

18

JIMARTIKEL

Het is weer tijd voor onze nieuwe tons, wat natuurlijk
nieuwe activiteiten betekent!!! Yeeey!!
Tons numero
We hebben het toch al leuk gehad eh? Zoals onze filmavond met heel veel
lekkere pizza’s! hmmmmmm J Maar wat was die man toch traag!
Man, man, man. Miserie, miserie, miserie…
Maar de volgende activiteit was toch ook heel leuk? Het kerstfeestje met
de leuke cadeautjes en oooooh niet te vergeten onze overheerlijke
chocoladefondue!! (maar wat was dat rap op L)
Wij vonden het heel jammer dat we 1 activiteit moesten missen door onze
examens! L sorry, de snorry Jimmers!! Gelukkig behaalden we goede
punten. Applausje voor jullie leidsters. Hihi J
Amai! We speelden eindelijk eens honkbal in de modder! (want op
herfstkamp was de knuppel verdwenen en op ksa de tennisballen..)
Oohyee wat zijn we slordig! Maar de leukste activiteit was toch de
kermis zeh! We vlogen toen letterlijk in de lucht tot we ziek werden!
Maaaaaar liefste jimmers niet getreurd het jaar is nog niet voorbij! Er
komen nog vele leuke dagen en momenten want jullie leidsters zijn jullie
nog niet beu!!( hahahaha)
Wij genoten van alle activiteiten! Maar het leukste is als we met z’n allen
talrijk aanwezig zijn, want iedereen hoort erbij!! We love you <3
è Bij mooi weer dragen we een short (zoals ons echt uniform is)
è We dragen steeds kleren die vuil mogen worden (wie weet doen we
onverwachts een vuil spel moehahaha)
è Breng steeds je goed humeur mee! Maar dat kan niet anders want
als jullie ons zien dan is er plezier gegarandeerd ;)
è Laat je gsm thuis! Want the wild mouse zou het kunnen stelen! Hihi
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Zondag 4 maart: “Heb je mij gemist?” Wat zouden we gaan spelen ???
Zondag 18 maart: Kom verkleed in thema Pasen!! Meer zeggen we niet
mhihi lekker mysterieus
Zondag 25 maart: Lentewandeling! Haal je stapschoenen maar boven!
Nodig je vrienden en familie maar uit om te komen wandelen!! Na het
wandelen kan je een overheerlijke (of twee, of drie, of vier)
pannenkoek(en) komen eten.
Zondag 8 april: We spreken af om 14u aan het heem van KSA Erembout!
Ja, dat lees je goed: bij de jongens van de KSA! Daar gaan we wandelen en
hen een beetje steunen! Want dat zijn onze vrienden! We zijn daar terug
om 17u.
Zaterdag 14 april: Woehoeeee ons spaghettifestijn is er!!!!
Weetje: Dit is de lekkerste spaghetti van het land. Deze spaghetti kan je
zelf nog niet krijgen in een 5 sterren restaurant! Nodig iedereen maar uit
die je kent! Je vrienden, zussen/broers, mama’s/papa’s, oma’s/opa’s en
misschien je lief? Olalala wij willen die wel eens zien hoor J hihi
Zondag 29 april: To escape or not to escape ...
Zondag 13 mei: Het is mammaatjes dag! Oooh leg ze maar in de watten
voor je naar KSA komt! Vandaag zullen we heel creatief én actief zijn!!
Zondag 27 mei: We gaan HET spel van het jaar spelen. Het heeft iets te
maken met een H, een 2 en een O. En ook iets met een V, een U, een I en
een L. Als ge ons snapt, denk dan ook aan de kleren die je aandoet!!
EHUUUM EHUUUM
Aan allen die gekomen zijn: PROFICIAT!! Aan allen die niet
gekomen zijn: .. OOK PROFICIAT..
want dit was het weer voor deze Tons! Maar niet getreurd er komt nog
een tons! JOEPIEEEEEEE!!!!!!! Groetjes van jullie liefste, leukste en
grappigste leiding van het jaar! (tromgerooffeell) dit zijn natuurlijk Annso
en Lieselot!!
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SIMARTIKEL
HELLOOO LIEFSTE SIMMERSSSS
We zijn weer toegekomen aan de voorlaatste tons van het
jaar, ooohnnnn ;(! Maar niet getreurd er staan nog
verschillende leuke activiteiten op het programma voor
jullie en natuurlijk is er ook nog zomerkamp, waar we
volledig uit de bol zullen gaan!!!!! We hebben bij de
vorige activiteiten ook weer zeer veel plezier gehad!
Zo hebben jullie churos gemaakt, een leuke filmavond
beleefd en niet te vergeten leiding gegeven, en dat
meisjes hebben jullie allemaal zeer goed gedaan!!!!!
Wij waren zeer fier op jullie!!!! In de volgende maanden
staan er ook weer leuke evenementen van KSA op de
kalender, vergeet dus zeker niet dat als je naar zo een
evenement komt je 10 SECONDEN krijgt! Dit is zeker de
moeite dus!!! We hopen jullie dus weer op alle
activiteiten en evenementen talrijk aanwezig te
zien!!!! We’re keepin’ up the score he meiden :D

XOXO
Caro

&

Matti
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4/03 Sim op verplaatsing, namiddagje Brussel!
18/03 Wie onder jullie is de beste verkoopster, wel
vandaag zullen we erachter komen!

25/03 Lentewandeling, komen simmers!!
8/04 Kluizekermis! WE GAAN WANDELEN WHOO
29/04 Wat is jullie levenspad? Vandaag komen we
erachter!

13/05 STADSSPEL
27/05 WATERSPELLETJES
Wij kijken er alvast naar uit! Hopelijk jullie ook, in
de tussentijd kunnen jullie dit raadseltje oplossen,
wie het juiste antwoord heeft krijgt misschien extra
seconden hihihihihih!!!!
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PAASPLEZIER
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Vrolijk Pasen en een hele fijne paasvakantie gewenst!
Zonnige KSA-groetjes,
De leiding
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