Boemerangske
KSA Sint-Jacob
Oudenaarde

Beste ouders, leden, sympathisanten
De maand februari is alweer bijna halfweg en de winter nog steeds in ’t land.
Ook al laat deze zich nog niet al te hard voelen, stiekem hopen we toch nog
op een dagje sneeuw (en dan liefst op een zaterdag). De leiding heeft gedaan
met de examens en de gewone namiddagactiviteiten zijn weer van start
gegaan.
Wat staat er de volgende weken op ons programma?
- Dit weekend 15 februari organiseren de vernieuwers (oudste groep) hun
jaarlijkse eetavond, Jodela-EAT ME. Dit jaar gaat deze voor het eerst in
de winter door en op locatie. Meer info kan je vinden op de
onderstaande flyer of op facebook.
- Zaterdag 22 februari is het vriendjesdag en mogen alle leden reclame
maken bij hun klasgenootjes om eens een dolle KSA-namiddag te
komen meeproeven.
- 28-29 februari en 1 maart gaan de leeuwkes op weekend dus noteer dit
alvast in jullie agenda zodat ze dit onvergetelijk weekend niet moeten
missen!
- 28-29 februari gaan ook de allerkleinsten, de tijgerkes, op weekend op
KRO! Ze blijven 1 nachtje slapen.
- Zaterdag 7 maart vindt onze jaarlijkse dropping plaats! Een wandeling
van 7,5 km voor de kleinsten of gewoon op het gemak OF een stevige
dropping van 15 km voor de echte diehards! Achteraf kunnen jullie een
heerlijke spaghetti verorberen!
- 13-14-15 maart gaat de leiding op weekend om te vergaderen,
kampthema’s vast te leggen en om de banden te versterken!
- 31 juli tot 9 augustus: KSA-KAMP

Stevige KSA-groet
De Bondsleiding
Tuur & Tom

19e editie

Dropping
KSA Sint-Jacob Oudenaarde

Zaterdag 7 maart 2020
@De Griffel Ouwegem
Avondwandeling (7,5km)
Start: 18h30-20h
Die-Hard (16km)
Start: 17h30-18h30
+18-begeleiding!

15 euro volwassenen
12 euro kinderen
Inschrijvingen: www.ksaoudenaarde.be
Verschillende eet-en drinkposten onderweg + afsluiten met een bord spaghetti!

Op zaterdag 22 februari organiseert mijn jeugdbeweging

Een supercoole

Vriendjesdag
Zin om eens mee te gaan met mij?

Waar? In onze 3 lokalen
Wanneer? Van 14 uur tot 17 uur
VOOR WIE? kinderen vanaf de 3e kleuterklas

Meer info? Vragen? www.ksaoudenaarde.be - info@ksaoudenaarde.be

Gegroet iedereen

Samen met de Belleman van Oudenaarde zijn we bezig aan een project waar we dat
hoge niveau gaan moeten bereiken. Op vrijdag 1 mei gaat de O-Parade in Genk door.
Een jaarlijks evenement waar fanfares en andere entertainmentgroepen aan
deelnemen. Op dit moment proberen we de organisatie te overtuigen van ons kunnen
en vragen zij een richtgetal van deelnemers. Daarom: wil je mee op een zot avontuur
(waarschijnlijk de ganse namiddag + avond) vul dan snel de DOODLE in. Wanneer we
meer informatie krijgen, horen jullie meer hierover, maar ik verwacht veel
deelnemers.

DOODLE:
https://doodle.com/poll/qyhgfwi3n8sghkey
Verder heb ik te melden dat we goed bezig zijn! We go, we go…

Vrijdag x 2 spreken we af om 19u, een uurtje later ben je van mijn gezaag verlost.

Tot dan!

Job

Tijgerkesweekend
28-29 februari 2020

RAAAUWTTCHHH!

OEEEOEEEOEEEEEAAAA!

TTSJILP TSJILP!

BZZZZZZ!

Dierengeluiden klinken door de jungle. Alle diertjes
leven hun eigen leven, zonder zorgen, genoeg te eten,
veel andere dierenvriendjes om mee te spelen… Het
leven gaat rustig zijn gangetje.
TSJAK TSJAK TSJAK
De dieren schrikken zich rot en verstoppen zich snel in de vele bomen en struiken van de
jungle. Wat is dat rare geluid zo plots? Een nieuwsgierige tijger komt heel voorzichtig een
beetje uit zijn schuilplaats om te kunnen zien wat er allemaal aan de hand is. Hij ziet mensen
met grote messen die de mooie lianen, grassen en struiken kapot hakken. Zelfs de prachtige
bloemen en lekkere bessen die de jungle opfleuren, moeten eraan geloven. Hij wil ietsje
dichterbij gaan om beter te kunnen zien wat er plots allemaal gebeurt maar dan klinkt er nog
een geluid…
BROEMMMM TSJAK BOEM
Bomen worden omgezaagd, vallen op de grond en worden door een grote kraan op een
vrachtwagen gelegd. Als de vrachtwagen vol geladen is vertrekt deze naar de stad.
Dagen werden maanden, maanden werden jaren en het kappen van de jungle bleef maar
doorgaan. De dieren hadden steeds meer zorgen, steeds minder eten en steeds minder plaats
om te wonen.
Maar de tijgers, stevige, stoere, fiere dieren, vonden dat het genoeg was.
Ze wouden hun mooie jungle terug zodat de dieren weer in rust konden
leven. Ze besloten om actie te ondernemen en de mensen te verjagen
maar dat kunnen ze natuurlijk niet alleen! Ze hebben gevraagd aan de
stoere tijgers van KSA Oudenaarde om samen met hen een plan te
bedenken zodat ze hun prachtige jungle terugkrijgen! Willen jullie ze
samen met ons uit de nood helpen?

Lieve, lieve tijgers
Binnenkort start het enige echte Tijgerkesweekend! Dit is jullie eerste weekend met de KSA,
SPANNEND!! Wij hebben er alvast super veel zin in! Omdat het jullie eerste weekend is, blijven
we 1 nachtje slapen in ons lokaal KRO, Vlaamse Ardennendreef 27. Jullie worden verwacht op
vrijdag 28 februari tussen 17:45u en 18u. Wij voorzien nog een lekkere maaltijd voor jullie die
avond dus jullie hoeven nog niet gegeten te hebben. Het weekend is afgelopen op zaterdag
29 februari. Om 17u mogen jullie terug opgehaald worden.
Maar wat hebben jullie nu allemaal nodig op zo een KSA weekend? Hieronder staat dat
eventjes opgesomd.
•

slaapzak, luchtmatras of slaapmatje (liefst geen veldbedden)

•

een knuffelbeer mag zeker en vast ook meegebracht worden

•

toiletgerief: tandenborstel, tandpasta, een kam of borstel…

•

kledij: pyjama, voldoende reserve ondergoed, reservekledij, een lekker warme trui

•

een regenjas/regenkledij

•

een paar reserveschoenen

•

verkleedkledij in het thema jungle (deze mogen jullie aanhebben als jullie toekomen)

•

KSA uniform

•

gamel (of plastic bordje), bestek en een beker

Om je in te schrijven voor het Tijgerkesweekend, sturen jullie een mailtje naar
tijgerkes@ksaoudenaarde.be voor 24 februari. Vermeld zeker de naam van uw kind, het
telefoonnummer van de ouders en nodige extra informatie (bedplassen, allergieën,
medicatie…). Het weekend zal €15 kosten, dit bedrag kunnen jullie overschrijven op het
rekeningnummer BE81 0016 4974 9324 (met als vermelding: weekend TGK + naam lid).
Indien er nog extra vragen zijn, aarzel dan niet om ons te contacteren via
tijgerkes@ksaoudenaarde.be of via onze persoonlijke email. Jullie kunnen ons ook steeds
bereiken op onze gsm: Marie (0473573689), Järne (0495 261440), Arthur (0472243876) en
Ilana (0474366916)
GROETJESSSSSS de Tijgerkesleiding

Dag lieve Tijgers!
Na jullie meer dan een maand te moeten missen door examens en last minute voorvallen zagen we
elkaar eindelijk terug! Het spelletje dat we hadden voorbereid viel jammer genoeg letterlijk in het
water maar dat hield ons niet tegen om er toch een top activiteit van te maken! We hebben zelf
memory gemaakt en gespeeld, jullie konden jullie acteerkunsten bovenhalen én lekker in de modder
ploeteren! In plaats van 13 tijgertjes hadden we opeens 13 kleine varkentjes!

Volgende week, 15 februari, spreken we zoals gewoonlijk af op KRO, van 14u
tot 17u.
Op zaterdag 22 februari is het vriendjesdag! Dat betekent dat jullie allemaal een vriendje mogen
meebrengen naar de KSA. Zo kunnen ze eens zien wat voor een gekke dingen jullie allemaal
uitspoken en hoe leuk de KSA is!

De week daarna is een heel speciaal weekend! Zoals we jullie al kort verteld hadden in het vierkant,
is het dan Tijgerkesweekend en mogen jullie een nachtje blijven slapen samen met alle tijgertjes (ook
die van Volkegem) op de KSA! Jullie waren hier alvast super enthousiast over dus het belooft een
zalig weekend te worden!
We spreken vrijdagavond 28 februari tussen 17:45u en 18u af op KRO. Zaterdag wordt een dag vol
KSA activiteiten, YES! Jullie mogen dan, net zoals op een gewone activiteit, om 17u terug naar huis.
Voor verdere info verwijs ik nog even naar het algemeen blad. Hier staat duidelijk uitgelegd wat jullie
allemaal moeten meebrengen en hoe jullie zich kunnen inschrijven. We zouden willen vragen om
ingeschreven te zijn een week voordat we op weekend gaan, zo kunnen wij de nodige inkopen doen
en zorgen dat alles tip top in orde is.
Als er nog vragen zouden zijn omtrent het weekend, mogen jullie ons altijd eens aanspreken voor of
na de activiteit. Een mailtje sturen kan ook naar ilana@ksaoudenaarde.be,
arthur@ksaoudenaarde.be of naar tijgerkes@ksaoudenaarde.be. Met een zeer dringende vraag
kunnen jullie mij (Ilana) ook bereiken op het gsm-nummer 0474366916.
Hopelijk mogen we jullie talrijk verwelkomen op ons weekend!
Groetjessss
Arthur en Ilana
Wanneer?
15/02
22/02
Vriendjesdag!
28/08 – 29/02
Weekend!

Waar?
KRO
KRO

Uur?
14u-17u
14u-17u

KRO

17:45-18u
17u ophalen

Extra?
Warme kledij
Warme kledij
Een vriendje
Zie algemeen blad

Gegroet beste tijgers
Wat hebben we ons weer eens goed geamuseerd met het ladderspel vorige zaterdag en de
“kamp-kennismakings-dag” 2 weken geleden. We hopen dat jullie hierdoor superveel zin
gaan hebben om deze zomer mee te gaan op kamp met de KSA. Maar als we naar de koude
temperaturen kijken dezer dagen lijkt de zomer dus wel nog ver weg.
WEES NIET GETREURD!
Want voor zij die niet langer kunnen wachten en toch al een echte KSA-ervaring willen
meemaken is er het tijgerkesweekend op 28 en 29 februari. Een echte aanrader om mee te
maken en wij hopen natuurlijk op zoveel mogelijk stoere tijgers die bereid zijn te komen.
Ons doel is in ieder geval toch al om ons te pletter te amuseren!
Verdere informatie over het weekend en inschrijving kunnen jullie vinden op onze weekendpagina hier in de boemerang.
Er zijn natuurlijk de weken voor het weekend ook nog gewone activiteiten op
zaterdagnamiddag, op 15 en 22 februari in onze vaste stek te Volkegem.
22 februari wil ik toch ook nog eventjes speciaal in de verf zetten want dan houden wij onze
jaarlijkse VRIENDJESDAG. Dat betekent dat jullie een leeftijdsgenoot van op school,
vriendenkringen, … een namiddagje mee mogen nemen naar de KSA. Wie weet vatten deze
nieuwe tijgerwelpjes dan ook de super aanstekelijke KSA-microbe en kunnen we onze toffe
bende nog leuker maken!

15/02

Volkegem

14u-17u

22/02

Volkegem

14u-17u

28/02-29/02

KRO

Weekend!

Stevige KSA-groet,
Marie en Järne

Vriendjesdag!

Het mysterie van de
Maanezel

Het mysterie van de Maanezel
Leeuwkesweekend
Eindelijk is het zover, ons langverwachte weekend staat voor de deur. Zoals jullie op het
voorblad kunnen zien beloofd het een magisch, mysterieus en buitenaards weekend te worden.
Als jullie het mysterie van de maanezel te weten willen komen, kom dan zeker mee op
weekend!
Inschrijven voor het weekend kan door een mailtje te sturen naar emma@ksaoudenaarde.be
voor 23 februari. Vermeld hierin: Naam lid, Telefoonnummer ouders, Extra info (medicatie,
allergie, bedplassen, …) Het weekend kost 25 euro, dit dient overgeschreven te worden op
volgend rekeningnummer: BE57 7350 4294 6635 (met als vermelding: LK weekend + naam lid)
Waar we het mysterie oplossen, houden we voorlopig nog even geheim. We spreken vrijdag
(28/02) af om 18u aan het Sint-Jozefsplein in Oudenaarde. Eenmaal iedereen aanwezig is
komen jullie de locatie te weten en rijden we naar het terrein. Als jullie mama of papa niet kan
voeren, gelieve dit dan te vermelden in de mail. Vrijdagavond voorzien we nog een avondmaal.
Zondag (01/03) mogen jullie om 11u weer opgehaald worden.
Wat mee te nemen?
o Een slaapzak
o Een matras / matje (geen veldbed)
o Pyjama
o Tandenborstel / tandpasta
o Borstel / kam
o Vers ondergoed
o Verse T-shirts, broeken
o Verse kousen
o Extra trui als het koud is
o Bottines / stevige schoenen
o Gamel (of bord) / bestek / beker
o Regenjas
o KSA uniform
o Knuffel
o Verkleedkleren (thema buitenaards: maan, ezel, alien, ster,
... )
Indien jullie nog vragen hebben, stuur gerust een mailtje naar emma@ksaoudenaarde.be.
Stevige KSA-groet
De Leeuwkesleiding
Lucas, Lisa, Michiel, Robbe, Jakob, Wouter, Merel en
Emma

Dag leeuwkes
Wat een toffe voorbije 2 weken waren het weer. Twee weken gelden hebben we een lekkere
chocoladefondue gedaan, hier haalden jullie je beste snijkunsten boven voor het fruit te snijden.
Daarna smulden jullie alles op, gelukkig was er nog een klein beetje over voor Lisa en mij.
De week erna speelden we een reuzenmemorie. Het was slecht weer dus hebben we vooral veel
binnen spelletjes gespeeld. We gingen efkes naar buiten en jullie begonnen al direct in de modder te
rollen en te spelen, zalig! Ook spelen jullie blijkbaar heel graag weerwolven want jullie wouden het
steeds opnieuw en opnieuw spelen.. En bij de memorie was het zeer spannend maar op het einde
maakte de verliezende groep een inhaalmaneuver en was het een gelijkspel tussen de 2 groepen.
We hebben nog een aantal belangrijke mededelingen voor jullie:
-

-

-

Op 15/02 is het zoals jaarlijkse gewoonte de eetavond van de vernieuwers, jullie zijn hier ook
allemaal welkom vanaf 18u.
De week daarna 22/02 is het vriendjesdag. Hier mogen jullie dan allemaal een vriendje of
vriendinnetje meenemen naar de KSA dan kan je hen tonen hoe leuk de KSA is. Jullie zorgen
voor de vriendjes en de vriendinnetjes dan zorgen Lisa en ik voor een super kei coole
activiteit zoals iedere week.
Het langverwachte leeuwkesweekend…. Ik heb er al heel veel zin… het leeuwkes weekend
gaat door tijden het laatste weekend van de krokusvakantie we vertrekken vrijdagavond
vanaf de Sint-Jozef kerk in Oudenaarde en jullie mama en papa mag jullie dan komen
ophalen zondag om 11u. Voor de volledige uitleg van het: thema, wat je moet meenemen,
wat je niet moet meenemen, uurregelingen,… scrol terug naar boven daar staat er een
speciaal weekendboemerangske. Dus kom maar zeker mee hoe meer zielen hoe meer
vreugde…
Het volgende in de nabije toekomst is de dropping, deze gaat door op 7/03 hier zijn jullie ook
allemaal welkom op de avondwandeling van 7.5km meer indo hierover zie de bijgevoegde
flyer in het boemerang.

Ja nu vragen jullie je waarschijnlijk af, al die speciale dingen hier hoe zit dat nu met de “gewone”
zaterdagnamiddag voor de komende twee weken. Wel daar kan ik dan nu aan beginnen hé. Volgende
week 15/02 activiteit van 14u tot 17u het zal weer een spetterende activiteit worden..
En de week daarna zoals al gezegd vriendjesdag dus zeker een vriendje meenemen naar onze vaste
stek, De Meers, van 14u tot 17u.
Tot volgende week!
Lisa & Jakob
Datum
15/02
15/02
22/02
28/02-01/03
07/03

Wat?
activiteit
Vernieuweravond
vriendjesdag
leeuwkesweekend
dropping

Waar?
De Meers
Boskant 56, Ename
De Meers
Spannend hé
De griffel, Ouwegem

Meenemen
/
/
Vriend/vriendin
Zie bovenstaande lijst
stapschoenen

Hoplahoi beste leeuwkes,
We zijn hier terug met een gloednieuw boemerangske boordevol nuttige info.

Eerst en vooral wil ik jullie verwijzen naar het weekendblad bovenaan in de boemerang, daar
vinden jullie alles wat jullie moeten weten voor het weekend (28-29-1 februari-maart)

En ik zou ook nog wat reclame willen maken voor de vriendjesdag op 22 februari, dan mogen
jullie allemaal een vriendje of vriendinnetje meenemen naar de KSA, normaal hebben jullie
de vorige activiteiten al allemaal een vriendschapsbandje gekregen om aan een vriendje of
vriendinnetje te geven.
De volgende twee activiteiten (15 en 22 februari) gaan zoals gewoonlijk door op onze vaste
stek te Leupegem, van 14:00u tot 17:00u, uiteraard in uniform.

Stevige KSA-groet van Emma, Robbe en Wouter

Gegroet beste leeuwkes,
Hier is hij dan weer onze 2 wekelijkse boemerangske!
Vorige week konden jullie tips verzamelen om het thema van ons jaarlijkse weekend te
raden, kijk dus zeker in ons blad toegewijd aan het weekend om erachter te komen of jullie
in de buurt zaten, verder staat ook alle informatie over ons weekend erin. Ik raad jullie
allemaal aan om te komen want het zal weer een top editie zijn.
Vergeet verder ook niet dat het binnen 2 weken( 22/02) vriendjesdag is en jullie dus allemaal
een vriendje mogen meepakken naar de toffe activiteit die we naar goede gewoonte zullen
voorzien.
Ook is het binnenkort onze jaarlijkse dropping waarvoor jullie je kunnen inschrijven, net
zoals het weekend een echte aanrader!

Stevige KSA groetjes jullie leiding

Datum

Tijd

Locatie

Extra

15/02

14-17u

Volkegem

/

22/02

14-17u

Volkegem

vriendjesdag

Dag lieve jongknaapjes !
Wat vliegt de tijd…
Er is ondertussen alweer een maand van het nieuwe jaar voorbij.
Twee weken geleden deden we achtervolgingstocht waar iedereen super veel zin in had.
We hebben in deze activiteit geleerd dat we de pijlen wat GROTER en DUIDELIJKER
moeten plaatsen :).
Deze week hebben we een iets rustigere activiteit gedaan en hebben we ons geamuseerd in
ons ondertussen mooi versierd lokaaltje in de Meers want het weer liet ons niet echt toe veel
buiten spelletjes te spelen…
Ondertussen is het ook zeer duidelijk welk spelletje jullie allemaal super graag spelen
namelijk

. . . . . . . . . . (vul dit spel zelf maar in)

Zeer belangrijk !!!
LEES ALLEMAAL JULLIE BOEMERANG GOED!!!!!!
Tegen volgende week brengen jullie allemaal een
afbeelding/tekening mee van jullie favoriete bosdier zodat
we ons mega vette fantastische bosspel kunnen spelen.
Tot slot is er 22 februari nog onze jaarlijkse vriendjesdag.
Maak jullie vriendjes en vriendinnetjes maar warm om
naar de ksa te komen. Jullie mogen deze ene activiteit
dan ook jullie vriendje/vriendinnetje meebrengen naar de
KSA
Hiermee sluit ik de boemerang af.
Veel plezier op school en tot volgende week!
Groetjes Guus, Ivan & Laure

Datum

Uur

Locatie

Extra

15/02

14h-17h

@meers

4-uurtje + aangepaste
kledij aan de
weersomstandigheden

22/02

14h-17h

@meers

4-uurtje + aangepaste
kledij aan de
weersomstandigheden

Grüezi mitenand!
Of ja ik bedoel natuurlijk hallo allemaal! Ik moet er terug even aan wennen maar na een deugddoende
vakantie in Zwitserland ben ik terug in het land. Hopelijk hebben jullie zich de voorbije 2 weken goed
geamuseerd. Maar daar twijfel ik niet aan. Yoko en Stef bezorgden jullie weer 2 onvergetelijke
zaterdagnamiddagen.
Terwijl ik dit boemerangske schrijf hoor ik op de achtergrond de storm Chiara langs mijn raam
passeren. Blij dat ik veilig binnen zit nu en niet los hang te bengelen in een liftcabine in Zwitserland.
Goed, dat doet er mij wel aan herinneren dat het altijd belangrijk is om goed voorzien te zijn bij slecht
weer. Zo raden wij ook ten sterkste aan om tijdens de activiteiten waar regen of koud weer voorspeld
is, steeds een JAS en/of WARME KLEDIJ aan te doen. We voorzien onze activiteiten meestal
buiten en een lichte regenval houden echte KSA’ers zoals ons niet tegen.
Een boemerangske is er altijd voor nuttige informatie en soms eens voor een weetje of een spelletje.
Eerst en vooral wil jullie daarom eraan herinneren dat op zaterdag 22/02 onze vriendjesdag
doorgaat. Twijfel dan zeker niet om je beste kameraad of vriendinnetje van op school eens mee te
nemen naar de KSA. IEDEREEEN WELKOM! Voor de rest kan ik jullie zeggen dat de activiteit op 15/02
zoals gewoonlijk zal doorgaan op KRO van 14u tot 17u.
Voor de rest geen speciale aankondigingen dus geef ik jullie graag volgend weetje mee. Wanneer ik in
Zwitserland naar de tv keek (in het Duits dus) zag ik een reportage over Timothy Leatherman.
Hieronder een korte samenvatting van Wikipedia:

En een bijhorende afbeelding:
Maar voor de Zwitsers is een leatherman® natuurlijk niets waard tegenover
hun eigen Victorinox messen en multitools.
Zo beste jongknapen ik hoop dat jullie iets bijgeleerd hebben!

Met stevige KSA-groet jullie favoriete leiding STEF, YOKO en GUNTER
DATUM
15/02
22/02

WAAR
KRO
KRO

WANNEER
14u-17u
14u-17u

EXTRA
JAS bij regenweer
Vriendje/ vriendinnetje

Gegroet, Jongknapen
Hopelijk leven jullie allemaal nog na de zware storm Ciara van afgelopen zondag. Ik heb er
toch het volste vertrouwen in, nadat ik jullie vorige week massaal heb zien ravotten in de regen.
Niets kon ons tegenhouden! De week ervoor gingen we naar de Wallestraat en maakten we
kennis met het fameuze Amerikaanse balspel honkbal. Uiteindelijk bleken we na de vele
homeruns stuk voor stuk ‘professionals’ te zijn. Daarna konden we ons nog wat uitleven op de
superzotte deadride.
Genoeg nu over het verleden, laat ons eens naar de toekomst kijken. De eerstkomende
activiteit zal plaatsvinden op 15 februari van 14 tot 17 uur te Volkegem. De week erna (22
februari) zal het eveneens activiteit zijn van 14u tot 17u maar deze zal iets specialer zijn. Op 22
februari is het namelijk vriendjesdag. Dit houdt in dat jullie allemaal een vriendje dat nog niet
in de KSA zit mogen meenemen naar de activiteit. Joepie!
Ik ga ook van de gelegenheid gebruik maken om wat reclame te
maken voor onze legendarische Dropping / Avondwandeling.
Deze zal doorgaan op 7 maart in de Griffel te Ouwegem.
Inschrijven kan op onze website www.ksaoudenaarde.be.
Ziezo dan heb ik alles zegt dat ik moest zeggen en rest mij alleen
nog een stevige KSA-groet!
WSL

Dag Schildknapen

Hopelijk zijn jullie al een beetje opgewarmd want het was een koud weekend. We hebben
afgelopen zaterdag de kleiputten onveilig gemaakt. Maar ze waren moeilijk te overwinnen.
We hebben de strijd tegen de koude en de regen verloren. Maar misschien kunnen we nog
eens terug gaan als het wat warmer is…?
Dan had wij nog een boodschap van algemeen nut:
Een tip die we jullie al enkele weken geven maar niet wordt opgevolgd en dit hebben jullie
de voorbije zaterdagen gemerkt.

KOUD = WARME KLEREN
REGEN = REGENJAS
Met deze nuttige boodschap hopen wij dat sommigen zich volgende week wat beter gaan
aankleden. En dat jullie deze tip voor heel jullie leven gaan onthouden.

Zaterdag 22 februari is er onze vriendjesdag. Dus mogen jullie zoveel mogelijk vriendjes
meebrengen om te tonen dat de KSA super-mega-zalig-zot-biest is. We hebben jullie
allemaal al een vriendschapsbandje gegeven, deel ze dus maar uit aan al jullie vriendjes.

Tot volgende week
LuLo BruTu & Rudy

Datum
15/02
22/02

Uur
1400 – 1700
1400 – 1700

Lokaal
Meers
Meers

Extra
Aangepaste kleren
Aangepaste kleren
VRIENDJES

Dag Knapen
We komen eindelijk terug is het gewone schema van activiteiten. Jullie worden dan ook de
komende twee weken gewoon in ‘De Meers’ verwacht van 14u-17u. Maar moest ik enkel dit te
zeggen hebben zou de boemerang wel heel kort zijn.
De activiteit van 22 februari is de activiteit om je kans te wagen. Jullie mogen dan jullie vrienden
mee nemen. Jeeeej!!! Wie weet vinden ze het tof en blijven ze als een blok aan jullie been elke
week naar de activiteit komen.
Binnenkort is het ook terug onze heuse dropping. Al de info over de dropping vinden jullie
hierboven ergens als flyer of in het algemene blad. Ik zal er alvast zeker bij zijn en ik hoop jullie
ook!!
Verder wil ik jullie nog een beetje info geven over het woord vriend:

Gegroet
BIG

Datum

Uur

Locatie

15 februari
22 februari

14u - 17u
14u – 17u

Meers
Meers

Gegroet Jonghernieuwer
Het is jullie misschien opgevallen op school, in de media of in de gazet: we zijn een land
verloren. Europa moet het voortaan doen zonder de Britten. Terwijl zij ‘Bye bye Guy’
scanderen stel ik mezelf de vraag wat dan? Wat gaan we missen? Daar heb ik jullie hulp bij
nodig. Zaterdag 15 februari spreken we af op KRO en kruipen we in de schoenen van de
Britten. Vandaar deze leuke inleidende woordzoeker. (Google is uw vriend, geen vijand)

De week er na – zaterdag 22 februari - spreken we af in Volkegem en is het VRIENDJESDAG!
Neemt gij een vriendeken mee dan krijgt gij zowaar een bandeken als aandenken. Zorg zeker
dat uw kameradeken voorzien is van stalen ros en korte broek. Wilt gij hem of haar volledig
onderdompelen in KSA, voorziet gij dan maar een paar bottinekes. Ik heb alleszins mijn
vriendje al kunnen overtuigen, ik wil dat IEDEREEN iemand bij heeft dan wordt het zeker een
knalactiviteit.
Tot dan! – Joscab
PS: het geeft u weldegelijk een voordeel als het raadsel opgelost raakt

Beste vernieuwers
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/video/video/5015726/storm-ciara-london-birmingham-wizzairvliegtuig-toestel-vliegveld
https://www.hln.be/video/vliegtuig-maakt-erg-hobbelige-landing-tijdens-storm-ciara~p128258
Bekijk deze filmpjes maar eens zeer goed want zo zag mijn zondagavond er ongeveer uit, na een
bijna doodservaring en net niet in mijn broek te plassen ben ik dan toch nog veilig geland in België. Ik
wil maar zeggen, misschien was jullie lievelings leider er niet meer geweest. Dus echt nog geluk
gehad!
Dit ter zijde
Daar is hij dan eindelijk! De dag waar jullie al zo lang naar uit kijken en eindelijk de kans krijgen om te
bewijzen over welke organisatorische talenten jullie beschikken. De vernieuwer eetavond! JODELAEAT ME! Het evenement der evenementen. Het staat nu al vast dat dit 1 van de betere edities zal
worden (na croque-odiel dan wel te verstaan). Ik heb er al vast alle vertrouwen in!
Enkele gemaakte afspraken voor deze week herhalen:
Donderdagavond: om 18uur in de kip/koeien stal, Seppe neemt de remorque mee zodat we die dan
kunnen lossen
Vrijdag: rustdag en mentale voorbereiding
Zaterdag: afspraak om 9u in de kippen/koeien stal, Zodat we kunnen starten met ons eten!
Zondag: hopelijk geen opkuis meer nodig
Ik heb er al vast veeeeel zin in hopelijk jullie ook, en speelt de 24uur bij sommigen niet te veel parten
Tot donderdag!
Xoxo
Die 2 zoooot goeie leiders

Oeps
Vergeten
Zaterdag 22/02 → 14 tot 17u Vriendjesdag!!!! (De Meers) Zorg voor veel vriendjes
Vriendschapsbandjes krijgen jullie deze week
Byeee

