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KALENDER MAART – APRIL – MEI
WANNEER?
Zaterdag 2 maart

WAT?
Kindercarnaval Brigge -12

UUR?
13u30 - 17u

Zondag 10 maart

Activiteit +12: Kermis

14u-17u

Zondag 17 maart

Activiteit -12 en +12

14u-17u

Vrijdag 29 – zon 31 maart Leidingsweekend
Zondag 7 april

Kluizekermis -12 en +12

14u-17u

Zaterdag 13 april en
zondag 14 april

Spaghettifestijn

17u30-21u30
11u-14u

Din 16 april - vrij 19 april

Joepie (SIM)

Zaterdag 27 april

Simcafé

17u-22u

Zondag 28 april

Activiteit -12 en Jim

14u-17u

Vrij 3 mei – zon 5 mei

Gamel (JIM)

Zondag 5 mei

Activiteit -12

14u-17u

Zondag 12 mei

Activiteit +12

14u-17u

Zondag 19 mei

Activiteit -12

14u-17u

Zondag 26 mei

Activiteit +12

14u-17u
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BONDSARTIKEL

Dag ouders!
Hier zijn we met jawel: de 3de tons!!!! De lente hangt in de lucht en brengt alleen nog maar meer
goesting in die gezellige zondagnamiddagen met zich mee. Het lentezonnetje, ons mooi grasplein,
terug korte broeken dragen naar KSA… Zalig! Een derde tons betekent ook: nieuwe evenementen
waar jullie allemaal meer dan welkom zijn, daarom som ik ze graag eens op voor jullie "
%
$
#

Kindercarnaval Brigge - zaterdag 2 maart
Zaterdag 2 maart gaan we met de -12 naar het kindercarnaval in de Brigge. We spreken om 13u30 af
aan de kerk op het dorp in Erembodegem. Daar kunnen jullie de KSA’sters ook terug ophalen om 17u.
Het is de bedoeling dat jullie dochters uiteraard verkleed en geschminkt komen. We gaan meelopen
met de kinderstoet door het dorp en vervolgens in de Brigge meefeesten. Jullie meisjes gaan ook de
mogelijkheid krijgen om te spelen in de binnenspeeltuin. Zeker komen dus!

Proeverijtocht KSA Erembout – zondag 7 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 5, 6 en 7 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 13 april van 17u30-21u30 én zondag 14 april 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

Joepie – dinsdag 16 april tot en met vrijdag 19 april
Joepie, het is weer tijd voor JOEPIE! Dit is een vierdaagse staptocht voor onze simmers, georganiseerd
door KSA Nationaal. Het zijn vier dagen vol stappen, lachen, plezier, maar ook je doorzettingsvermogen
wordt op de proef gesteld. Oefen alvast jullie tochttechnieken, simmers, zo vinden jullie zeker en vast
de weg naar locatie X. Meer info wordt jullie gegeven door de leidsters van de sim: allemaal aanwezig!

Simcafé – zaterdag 27 april van 17u-22u
Onze simmers organiseren hun eerste evenement: simcafé!
Ouders, familie, vrienden, vriendinnen iedereen is welkom
om op ons heem iets te komen drinken of een hotdog te eten
om onze Simmers te steunen. Er zal ook karaoke aanwezig
zijn en de vuurkorf zal ook bovengehaald worden! Allemaal
komen is de boodschap "
%
$
#
Met de opbrengst gaan de simmers een leuke activiteit doen op kamp!
Meer

info

kan

je

vinden

op

het

Facebookevenement:

https://www.facebook.com/events/2025583401078594/
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Gamel – vrijdag 3 mei tot en met zondag 5 mei
Gamel is een weekend, georganiseerd door KSA Nationaal voor alle jim-groepen van ons land. 12 tot
14 jarigen van over het hele land komen samen op het militair vliegdomein in Ursel (in de buurt van
Maria-Aalter) om er een fantastisch weekend te beleven. De leiding van de jim geeft hier meer info
over. Hopelijk zijn jullie talrijk aanwezig, jimmers!

KSA naar zee! – zondag 30 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 – donderdag 11 (maandag 15) juli tot en met zondag 21 juli 2019
Ons zomerkamp gaat dit jaar door in Luxemburg opgelet: van 11 juli tot en met 21 juli en de
bezoekdag valt op 15 juli. De leeuwkes zijn welkom vanaf de bezoekdag voor een kampje van 6 dagen.
De andere kinderen vertrekken 11 juli met de bus naar het kampterrein. Voor de terugkeer op 21 juli
gaan we allemaal samen met de bus. Voor de nieuwsgierigen onder ons, het adres is La Plate Des Pres
4 6840 WARMIFONTAINE Belgique. 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!
Verder nog een oproep: we zijn nog steeds op zoek naar een camionchauffeur voor zondag 21 juli!
Mochten

jullie

iemand

kennen

laat

ons

zeker

iets

weten

via

mail:

ksarooerembodegem@outlook.com

Voilà, dit was het weer voor de maanden maart, april en mei!
Vele lieve KSA-groetjes van de hoofdleidster

Naomi
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TROOPER
Dag beste ouders en leden!
KSA Roo staat op Trooper. Al van gehoord? 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 Sarah (-12) en Liesl
(+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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SPAGHETTIFESTIJN

Wanneer moet ik waar zijn? Zaterdag 14 april kan u vanaf 17u30 tot 21u30 en zondag 14 april
kan u vanaf 11u tot 14u bij ons 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 bij De Croock-Staels,
Ten Berg 63, 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!
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LEEUWKESARTIKEL
Dag liefste, leukste en mooiste leeuwtjes
Er is alweer een nieuwe tons en dat wil zeggen dat er terug nieuwe en supertoffe activiteiten
aankomen! Maar laten we het eerst even hebben over de vorige activiteiten:
Het was superkoud maar jullie hebben met de trein van hier naar daar gereisd. Tjoeketjoeke
tuut tuut. Van KSA-land naar natuurlijk het enige echte stoere leeuwtjesland.
Daarna was het de leukste tijd van het jaar.. KERSTMIS en daar hoort toch een feestje bij?
En niet te vergeten, de cadeautjes! Ook op KSA hebben we gedacht aan dat feestje en jullie
waren allemaal welkom op het heem om dat samen te vieren en te knutselen. Jullie zijn
allemaal zelf kerstmannen geworden door jullie zelfgemaakte kerstmannetjes! Joepieee! JJ
Na Nieuwjaar zijn we allemaal gezellig onder een dekentje gekropen, hebben we popcorn
gegeten en hebben we samen naar een hele leuke film gekeken namelijk The Incrediblessss
J
Herinneren jullie zich het grote spel nog dat we samen gespeeld hebben met de roodkapjes
en de tiptoppers? Zo snel mogelijk iedereen verslaan met opdrachtjes om zo helemaal
vanboven aan de wasdraad te eindigen? Wat een wedstrijdjes!
Vriendjesdag was de laatste activiteit van februari maar zeker en vast de leukste met ons spel
‘de Chinese tocht’ en niet te vergeten met jullie vriendinnetjes. Wat waren jullie met veel! We
hebben ons voor 1 dag geschminkt en gedragen als Chinezen!

Hou jullie maar al klaar voor de volgende vergaderingen xxx
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Het allerbelangrijkste: de data voor komende vergaderingen. Zet deze maar
meteen in de agenda J
Zaterdag 2 maart (13u30-17u) Jullie mogen allemaal verkleed naar de KSA komen want…
het is kindercarnaval! (aan de kerk Erembodegem-dorp)
Zondag 17 maart (14u-17u) Vandaag krijgen jullie eens leiding van andere meisjes van
onze ksa. Spannenddd!
Zondag 31 maart Jullie leidsters zijn nog op leidingsweekend, geen activiteit dus!
Zondag 7 april (14u-17u) We gaan naar Kluizekermis bij de jongens KSA. Afspraak op hun
heem (Hekelgemstraat 57), breng ook zeker 2 euro mee!
Zaterdag 13 april en zondag 14 april: Belangrijk!!! Het is ons jaarlijks spaghettifestijn! Dus
kom zeker eens langs om van onze lekkerste zelfgemaakte spaghetti te proeven en breng
vrienden, familie,… maar eens mee J
Zondag 28 april (14u-17u) Knutselnamiddag en het thema is: Pasen.
Zondag 5 mei (14u-17u) Deze keer blijven we niet op het heem maar gaan we naar het bos
voor een leuk bosspel!
Zondag 19 mei (14u-17u) Bereid jullie maar voor op een spetterende activiteit!

Groetjes Sarah, Carlinde en Julie en tot binnenkort! Xxx
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ROODKAPJESARTIKEL
DAG LIEVE ROOOOOODKAPJES !!!!!
Het is weer tijd voor een gloednieuwe tons: tadaaaaa
Het is de derde van het jaar al, tijd vliegt zeer snel als je plezier hebt. Maar dit betekent
ook dat er leuke spelletjes aan komen (yes yes yes vijf windjes in een fles)
We zullen eerst eens kijken wat we allemaal al hebben gedaan !!!
We hebben een goed doel gesteund door snoepjes te verkopen deur aan deur.
We hebben een zeer actief Twister spel gespeeld.
Weet je nog toen we allemaal cadeautjes aan elkaar gaven op het kerstfeestje?
En toen met de twee zeeeeer lekkere snoepcakes die we hebben gemaakt?
We hebben ook een zeer toffe film gekeken namelijk “The Incredibles” en hoho de
berg popcorn die we gegeten samen met de -12.
De laddercompetitie tussen jullie en de rest van de -12 was grandioos, jullie waren
zeer goed in mieren zoeken of zeer grappige moppen vertellen en nog zo veel
meer.
En natuurlijk de Valentijnsactiviteit waar jullie ook nog eens jullie vriendinnetjes
mochten meenemen want ja het was ook Vriendjesdag. We hebben allemaal zeer
veel leuke vriendjes ontmoet en zijn ook meer te weten gekomen over jullie liefjes
én we hebben lekkere koekjes gebakken. Hier zijn nog een paar mooie foto’s van
die toffe activiteiten! 1,2,3 FOTOMODELLLL
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De volgende activiteiten gaan minstens even tof zijn dus nu…..
DE DATA!!!!
Het begint al wat warmer te worden dus we zeggen dag tegen de sneeuw en hallo tegen
de zon. We gaan vaker buiten spelen!
Zaterdag 2 maart van 13u30 tot 17u: Kindercarnaval in de Brigge ! Kom verkleed
naar Erembodegem-dorp (de kerk). We gaan meelopen in de kinderstoet, Prins
Carnaval ontmoeten en feesten/spelen in de Brigge!
Zondag 17 maart van 14u tot 17u: Vandaag gaan we in het dorp een groot mysterie
oplossen door te zoeken naar aanwijzingen en nog veel meer.
Zondag 31 maart: Leidingsweekend, dus geen activiteit voor jullie!
Zaterdag 13 en zondag 14 april: Spaghettifestijn !!!! Wat eten we vandaag, spaghetti
spaghetti spaghetti !!!
Zondag 7 april: Kluizekermis. Neem 2 euro mee en kom naar de Hekelgemstraat
57 (heem van de jongensKSA). We steunen hun en wie weet krijg je tijdens de
wandeling wel een verrassing !
Zondag 28 april van 14u tot 17u: De paashaas is zijn paaseieren kwijtgeraakt en wij
moeten ze gaan zoeken! Vinden we dat erg? NEEEEE
Zondag 5 mei van 14u tot 17u: Vandaag gaan we ons verdelen in groepjes en het
tegen elkaar opnemen!
Zondag 19 mei van 14u tot 17u: Het is tijd om onze bikini’s en badpakken uit de
kast te halen en aan te doen voor onze zeer toffe waterspelletjes.
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TIPTOPPERSARTIKEL
Dag TipToppers!
Joeppieeeeeejeeeeeeee!!!
De 3de tons is er! Dat wil zeggen dat er nog meer leuke, zotte,
coole, uitdagende activiteiten aankomen!
Ooohjaaaaaa wij hebben er zin in! Ik hoop jullie ook?!?!
•

Wat vonden jullie van ons mega leuke kerstfeestje? Met
leuke pakjes J

•

Movieeeeeeeeeeeetimmeeee!!!!
Lekkere popcorn, dicht bij elkaar naar een leuke film
kijken! Hoe leuk is dat?

•

Samen met heel de -12 spelletjes spelen was toch ooh zo leuk?
Elkaar uitdagen om omhoog te geraken bij de lader! Wat
hebben jullie u best gedaan! (applausjeeee voor jezelf!)

•

Vriendjes dag waren er maar 3 super leuke tiptoppers en die verdienen
een dikke duim! (waaaaaaar was iedereeeeeen?)
(Aagje, Femke en een vriendinnetje)

Wij hebben goed nieuw voor jullieeeeee!! :D
- Matti en Lieselot hebben gedaan met hun examens en zullen er weer
elke zondag voor jullie klaarstaan! JOEPIEEEE
- Eline heeft haar best wel gedaan met jullie (deugenietjes)
- De zon schijnt eindelijk weer een
beetje! Dat wil zeggen dat we bij
MOOI weer onze mooie beentjes
laten zien! (melkflessen hihi )
Herken je ons?
Hier is nog een mooi plaatje van jullie
leiding!
Eline, Matti en Lieselot
14

Het is nog niet gedaaan!!
Ik heb nog enkele leuke weetjes voor jullie.
Weetjes van de dag
§
§
§
§

Niemand kan met hun ogen open niezen. Probeer het maar eens.
Sorry mama’s en papa’s maar in frietjes zitten blijkbaar veel vitamine C.
Het is onmogelijk om je eigen elleboog te likken. Maar ik daag u uit! J
Wist je dat cola eigenlijk groen is?

Ik daag jullie uit!
§

§
§
§
§
§
§

Zorg 5 dagen voor een ei! Maak er een mannetje van en neem het overal
mee waar jij naartoe gaat (zelfs naar toilet, bad, bed en school) zorg dat
het niet breekt! En laat jouw ouders er een foto van nemen! (als jullie dat
durven doen wij het ook J )
Daag je vrienden uit om bij de KSA te komen! (ze weten niet
wat ze missen)
Durf jij 1 dag je t-shirt omgekeerd te dragen?
Durf jij 2 verschillende schoenen aan te doen om naar school
te gaan?
Kan jij 1 dag niks zeggen? Oelalala spannend ik denk het niet
maar probeer maar eens!
Maak een mega boterham en neem die mee naar school!
Lach elke dag minstens 2 uur.

Weetjes van Eline
o Wist je dat ik een ochtendhumeur heb?
o Wist je dat ik tijdens het eten altijd naar FC De Kampioenen kijk?
o Wist je dat ik arachnofobie heb?
Weetjes van Matti
o Wist je dat ik verslaafd ben aan chocolade?
o Wist je dat ik een kat en een hond heb?!
o Wist je dat ik heel graag dinsey films kijk?!
Weetjes van Lieselot
o Wist je dat ik een beetje gek vreemd ben?
o Wist je dat ik net op kot zit in Gent?
o Wist je dat ik een beetje verslaafd ben aan Netflix?

TOT SNEL TIPTOPPERS !!
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Data’s (Bij mooi weer dragen wij een short!)
Zaterdag 2 maart (13u30-17u)
“We vieren ka ka ka
ksacarnaval
van overal komen ksa’s naar het bal
voor het ka ka ka
ksa carnaval “
§

We spreken af op Erembodegem-dorp aan de kerk om 13U30 en om 17u terug.
Verkleed je maar! De origineelste kan wel iets winnen J

Zondag 17 maart (14u-17u)
Het is weer zo lang geleden.
Dat ik jou nog heb gezien.
Ben je gegroeid? Ben je gekrompen? Of heb jij een baard misschien,
Heb je zomersproetjes? En die vlechtjes in je haar?
Nog heel even en ik weet het want staks zien wij elkaar.
Want wij gaan…… (VERRASSING)
Zondag 7 april (14u-17u)
Hopsa, hopsa hopsa ..
In het bos, in het bos
Gooien wij onze beentjes los!

Trek maar goede stapschoenen aan. Want we gaan bij de jongens KSA gaan wandelen!
Afspraak op hun heem (Hekelgemstraat 57!) + 2 euro meenemen !

Zaterdag 13 en zondag 14 april
Hoipiepeloi! Ik denk alleen aan spaghetti!
Hoipiepeloi! De rest is flauwekul!
Hoipiepeloi! Voor wie het zou weten!
Huipiepeloi! Ik ben een ksa’er die graag spaghetti eet!
Hoipiepelot! Ik ben de beste eter!
Hoipiepeloi! Nodig iedereen maar uit!
Hoipiepeloi! KSA Roo maakt de lekkerste spaghetti!
Zondag 28 april (14u-17u)
Wij wij wij zitten met een …
Waar komt dat .. vandaan?
Dat is een raadseltje voor mij
Wij wij wij zitten met een ..
Ik zal dat .. wel uittesten
Dus ga maar vlug opzij!
Zondag 5 mei (14u-17u)
Onderwaterksa’ers, meisjes en maatjes
Ik verkoop geen praatjes
Ship ahoy, wie gaat er mee? Als een stoere ksa’er
Zondag 19 mei (14u-17u)
Hokus pokus iedereen kan ….
Iedereen kan…
Hier zijn we dan speciaal voor jou! (VERRASSING)
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JIMARTIKEL

Ik schrijf dit bericht op 14 februari, dus bij deze: GELUKKIGE VALENTIJN!
No worries als je geen liefje hebt want uiteindelijk is girl power toch alles dat
telt!
Dit bewijzen wij elke keer bij een vergadering als we samen spelletjes spelen en
toch maar weer zo enthousiast zijn! Vandaag ga ik jullie vertellen wat we het 2e
semester van dit jaar gaan doen. Geen paniek, het wordt minstens zo leuk als
het eerste semester…
We zullen weer veel toffe dingen spelen maar iets superspeciaal dit semester is
GAMEL! Gamel is een weekend waar we naartoe gaan met de Jim en het wordt
georganiseerd door KSA Nationaal. Dit wil zeggen dat het voor alle jimmers van
het gewest is duuuuuuuuus: NIEUWE VRIENDEN MAKEN <3
Ik kan jullie verzekeren dat dit supertof is en jullie zeker moeten meegaan, maar
ik zal jullie binnenkort een beetje meer info geven xxx
Ook is er dit semester mijn persoonlijk favoriete vergadering => de kermis
vergadering!
IIII LLLOOOVVEEE KERMIS en carnaval en suikerspin en het spiegelhuis en de
crazy mouse en al de dingen errond. Ik durf wel niet op die enge hoge dingen
maar niet met je leidster lachen he!
Ik hoop ook ten zeerste dat ik jullie allemaal zal zien op het eetfestijn om te
smullen van de spaghetti en als je niet kan (SCHANDE) om dan toch een paar
steunkaartjes te verkopen! Dit is ook goed voor jullie he, want hoe meer geld we
verdienen hoe meer toffe dingen we kunnen doen!
Ale, tot zover mijn mooi artikel, tot snel en nog eens een Gelukkige Valentijn!
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Zondag 10 maart (14u-17u): Kermis!
Zondag 17 maart (14u-17u): Zet je beste beentje maar voor in dit spannende
spel!
Zondag 31 maart: Leidingsweekend
Zondag 7 april (14u-17u): Wandeling van de jongens! Afspraak op hun heem
(Hekelgemstraat 57) + 2 euro meenemen
Zaterdag 13 april en zondag 14 april: Smullen op het spaghettifestijn!
Zondag 28 april (14u-17u): Een rustige activiteit is ook nekeer leuk!
Vrijdag 3 mei tot zondag 5 mei: GAMEL => meer info volgt
Zondag 12 mei (14u-17u): Het is al wat warmer, dus we gaan lekker buiten
spelen HOERA
Zondag 26 mei (14u-17u): Ik weet nog niet wat we vandaag zullen doen, maar
het zal supertof zijn!
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SIMARTIKEL

Dag simmers!
Jaja, het jaar is al halverwege! Dit betekent natuurlijk dat we al
(stiekem natuurlijk) kunnen beginnen aftellen naar het meest
fantastische evenement van het jaar, het zomerkamp!
Maar eerst komt er natuurlijk nog een leuk evenementje aan, Joepie!
Letterlijk deze keer, want in de paasvakantie gaan zij die niet gaan
skiën zijn (boe naar zij die dit wel gaan doen) (haha nee grapje) gaan
namelijk 100km stappen! Dit doen we natuurlijk niet op 1 dag maar
op 4 dagen, van 16 tot 19 april. Jullie allerliefste leidsters zullen hier
binnenkort nog een klein infomomentje over houden.
Dan is er natuurlijk ook nog jullie Simcafé! Hebben jullie er al zin in?
De leidingsploeg alvast wel! Aarzel zeker niet om ons aan te spreken
als jullie nog hulp nodig hebben, en vergeet zeker niet om het
evenement af en toe eens te delen op facebook.
Dan is het nu tijd om over te gaan naar de data want er staan
natuurlijk nog superleuke activiteiten op het programma de
komende maanden en we hopen dat jullie zoals altijd weer allemaal
aanwezig zijn!
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DATA
Zondag 10 maart (14u-17u): We gaan samen naar de kermis!
Zondag 17 maart (14u-17u): Vandaag is het aan jullie! Jullie
mogen eens leiding geven om alvast eens te oefenen voor
volgend jaar (voor sommigen dan &
))
(
'
Zondag 31 maart (14u-17u): GEEN activiteit want de leiding is dit
weekend hard aan het vergaderen!
Zondag 7 april (14u-17u): Kluizekermis! We gaan samen
wandelen bij onze goede vrienden van Sint-Amandus hihi. We
spreken daar af en breng zeker 2 euro mee!
Zaterdag 13 en zondag 14 april: Spaghettifestijn !!
Zaterdag 27 april (17u-22u): SIMCAFE
Zondag 28 april (14u-17u): GEEN activiteit want 27 april is het
Simcafé! Dus jullie verdienen wel een namiddagje rust!
Dinsdag16- vrijdag19 april: Joepie! Letterlijk, meer info krijgen
jullie nog.
Zondag12 mei (14u-17u): Activiteit jippie! Bereid je maar voor,
want het wordt een actieve namiddag!
Zondag 26 mei (14u-17u): Hoe zit het met jullie politieke kennis?
Aangezien het vandaag verkiezingen zijn zullen we dit eens
testen!
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PAASPLEZIER
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DE LEIDINGSPLOEG WENST JULLIE EEN
FIJNE LENTE !!

TOT OP DE ACTIVITEITEN
BRENGEN JULLIE HET ZONNETJE MEE?
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