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Voorwoord 

Dag allerbeste KSA-vriendinnetjes! Na 

een rustige vakantie met veel 

cadeautjes en kerstfeestjes zullen jullie 

wel allemaal moe zijn, maaaar hopelijk 

zijn jullie wel weer helemaal klaar om 

er opnieuw in te vliegen!!! Samen met 

jullie supertoffecoolemegahippe leiding 

gaan jullie weer een paar fantastische 

zaterdagen tegemoet! Wij kijken er 

alvast super hard naar uit! 

 

Dikke lebbers! 

xxx de leidingsploeg 
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Hoi allerliefst kwakjes!  

 

9 januari - 14 tot17u -  piraten 

 

Liefste dagboek,  

 

Ik ben het weer! Wat heb ik vandaag een leuke dag gehad. Het 

was eindelijk weer KSA na 2 weken kerstvakantie. We moesten 

allemaal verkleed komen als piraten en we moesten strijden 

tegen elkaar om de beste piraten te worden. Het was superleuk! 

Ik kijk al uit naar volgende week! 

 

Kusjes, 

 

Roodkapje 

 

16 januari – 14 tot 17u - levensloop 

dagboekje, 

 

Baby, kleuter, lagere schoolkind, puber, volwassene, oudje,... Zo verloopt het leven. Alle kwakjes 

waren verkleed in een levensfase en we hebben een super leuk spel gespeeld! 

 

Tot volgende week!  

 

Roodkapje 

 

ps: mama en papa hou jullie mail in de gaten, zo weet ik hoe ik verkleed moet komen! 

 

 

23 januari – 14 tot 17u – leiding +16 

 

Liefste dagboek, 

 

Vandaag kregen we leiding van de +16!! Die moesten eens oefenen voor volgend jaar en hadden 

een super leuke vergadering voorbereid. Het was echt een kei leuk spel! Ik denk dat ze dat 

volgend jaar echt goed gaan doen! 

 

Xxx 

Lieve kwakjes, 

Dit is mijn dagboek. Elke week vertel ik wat we 

hebben gedaan, zo weten jullie het allemaal! 

Kom jij samen met mij mee naar KSA? Tot 

snel! 
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Roodkapje 

 

 

30 januari – 14 tot 17u - minionspel 

 

Allerliefste dagboek, 

 

Heb ik al eens verteld wat mijn lievelingsfilm is? Verschrikkelijke 

Ikke! het is echt een toffe film en ik vind de minions echt heel 

leuk en grappig, en ook wel schattig :)  Ik heb dan ook een 

fantastische dag gehad want vandaag op de vergadering 

hebben we het grote Minion-spel gespeeld! Wat heb ik me 

geamuseerd! 

 

Dikke kus, 

 

Roodkapje 

 

 

6 februari – 14 tot 17u - Valentijn  

Dag lief dagboek, 

 

Het is bijna Valentijn! Daarom hadden we vandaag op 

KSA vergadering samen met de jongens van KSA 

Parsival. Ik vond jongens altijd stom, maar na vandaag 

vind ik dat het allemaal nog wel meevalt. Soms kunnen ze 

toch wel leuk en grappig zijn. Maar ik ben niet verliefd 

hoor! Dat moet je niet denken! Ik heb me gewoon heel 

goed geamuseerd vandaag!  

 

Knuffel, 

 

Roodkapje 

 

13 februari- geen vergadering - krokusvakantie 

Liefste dagboek, 

 

Vandaag was het jammer genoeg geen vergadering! Nu kon ik niet met mijn vriendinnetjes van 

de Kwakjes spelen :( Ik kijk nu wel extra hard uit naar volgende week, dan zie ik iedereen terug! 

 

xxxx 

Roodkapje 

 

20 februari – doorlopend van 18u tot 21u30 - kinderfuif 
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Lieve dagboek! 

 

Vandaag heb ik mijn eerste echt feestje gehad! Ik ben samen met mijn vriendinnetjes van de 

kwakjes en de jippers en mijn vriendjes van KSA Parsival naar de kinderfuif geweest! Ik heb 

macramebandjes gemaakt en me laten schminken! Er was zelfs een springkasteel en popcorn! 

We mochten ook vriendinnetjes meenemen want het was een feestje voor alle kinderen van de 

lagere school. Ik vond het superleuk dat mijn nichtje Joke meeging. Het feestje was van 18u tot 

21u30 in het lokaal en ik mocht zelf kiezen wanneer en hoe lang ik kwam want mama vond 

21u30 een beetje te laat! Hopelijk mag ik volgend jaar wel tot het einde blijven! Natuurlijk 

moesten we ook een centje meenemen voor iets lekkers te eten of drinken en voor de inkom. Ik 

heb me weer goed geamuseerd!  

 

Groetjes, 

 

Roodkapje 

 

PS. De inkom bedraagt 2euro voor leden van een jeugdbeweging en 3euro voor kinderen die 

geen lid zijn van een jeugdbeweging. 

 

 

27 februari- 14 tot 17u - zwemmen in Aartselaar  

Hoi hoi lief dagboek, 

 

Vandaag zijn we met de Kwakjes gaan zwemmen 

in het zwembad van Aartselaar! (Jullie worden hier 

verwacht om 14u: Kleistraat 204 in Aartselaar). Ik 

heb mij kei goed geamuseerd! Samen met mijn 

vriendinnetjes heb ik in het water gespeeld en ik 

ben zelfs van de springplank geweest! Nadien zijn 

we ook nog in de speeltuin gaan spelen. Na de 

vergadering was ik dan ook heeeeel moe! 

 

knuffels, 

Roodkapje 

 

PS. Neem zeker €2,50 mee voor de inkom en zwembandjes indien nodig. 

 

5-6 maart: weekend 

Dag lief dagboek, 

 

Dit weekend was het niet zomaar een vergadering, we zijn met alle Kwakjes op weekend 

geweest!! Van zaterdagochtend tot zondagmiddag hebben we allemaal spelletjes gespeeld en 

het eten was mega lekker. Het was suuuper leuk! Ik kijk al uit naar het Kamp wanneer we 7 

dagen zo'n leuke spelletjes mogen spelen. Nu ben ik wel heel moe en ga ik snel in mijn bedje 

kruipen! 
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xxx 

Roodkapje 

 

PS: meer info volgt nog! 

 

12 maart: cupcakes 14-17u 

Lief dagboek, 

 

Deze avond kreeg ik mijn avondeten niet op dus mama 

was een beetje boos... Dat kwam omdat we op de KSA 

heerlijke cupcakes hadden gemaakt en ik had daar een 

beetje te veel van gesnoept. Ze waren dan ook zo 

lekker! En we hadden ze helemaal zelf gemaakt en zelf 

versierd! Iedereen moest een schort meebrengen dus 

we zagen eruit als echte koks. Ik denk dat ik later ook 

kok wil worden, dan mag ik altijd zo veel proeven van al 

de lekkere dingen als ik wil! 

 

Dikke zoen, 

 

Roodkapje 

Ps: kleur je deze kleurplaat in? 

 

19 maart – 14 tot 17u - leidingswissel  

 

Liefste dagboek,  

 

Vandaag was het een gekke dag op KSA. We kregen namelijk leiding van 4 andere leiding! Het 

was een grote leidingswissel. Gelukkig waren het ook wel supertoffe leiding en werd het een hele 

leuke middag! Wel jammer dat dit al de laatste vergadering was voor de Paasvakantie :( Dan 

moet ik de kwakjes weer 2 weken missen!  

 

xxx Roodkapje 

 

PS. Deze avond is het ook thema-avond van onze +16. Zij serveren heerlijk eten ten voordele 

van hun buitenlands kamp naar Portugal. Uiteraard zijn jullie daar ook allemaal welkom! 

 

 

 

 

 

 

 

Zo, dat was het weer allerliefste Kwakjes! 

Hopelijk hebben jullie ervan genoten en tot 

snel! 
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MAANDPROGRAMMA JIPPERS 

 

9/01: Ladderspel (14u-17u) 

Wie klimt er eerst tot aan de top 

en wie wordt de grote flop? 

Vecht vandaag om elkaars vel, 

in het leuke ladderspel.  

 

16/01: Quiz (14u-17u) 

Wie van jullie is het echte masterbrein 

en krijgt iedereen klein? 

Hopelijk hebben jullie goed opgelet op school 

of weten jullie gewoon alles over je idool.  

Quizen maaaaaar! 

 

23/01: (14u-17u) 

Vandaag staat de +16 voor jullie paraat, 

is het Hanne, Silke, Femke, Anna, Sofie, Griet, Eva, Viki of Kaat? 

Van welke van deze toppers zullen jullie leiding krijgen,  

*tromgeroffel* laat die spanning al maar stijgen! 

30/01: Barbie en Ken (14u-17u) 

I’m a BarBIe gIrl  In a BarBIe world, It’s from plastIc,  

It’s fantastIc! 

Zijn jullie het ultieme droompaar? 

Kom naar de vergadering en verras ons maar. 

06/02: Levenswegspel (14u-17u) 

Wie beleeft het spannende leven 

of blijf je met knikkende knieën beven? 

Huisje, boompje, beestje of heb je liever avontuur?  

Speel het levenswegspel vol passie en vuur! 

13/02: Vakantie 

Vandaag zijn jullie allemaal niet blij, 

Want wij zijn er niet bij. 

Het is vakantie,  

maar het is te hopen dat ik je volgende week weer zie! 

  



Blub KSA MOLENVELD 2015-2016 Pagina 12 
 

20/02: Kinderfuif (18u-21u30) 

Smeer die beentjes maar al in, 

hopelijk hebben jullie heel veel zin.  

De kinderfuif die is vanavond, 

dus prop maar heel wat suikerspin in jullie mond!mond.  

27/02: Gemengde vergadering (14u-17u) 

Dat meisjes veeeel leuker en cooler zijn als jongens wisten we al lang, 

gooi vandaag alles in de strijd en maak die jongens maar is goed 

bang! 

We zullen eens zien of dat echt klopt, die mannelijke kracht. 

Vrouwen aan de macht!!! 

05/03: Minionspel (14u-17u) 

Wie van jullie bezit de echte minionfeeling, 

en bij wie van jullie is dat toch niet helemaal je ding? 

Vandaag testen we hoe hard jullie de minions wel niet begeren, 

en vergeet ook niet: KOM VANDAAG IN GELE KLEREN! 

  

12/03: Just Dance (18u-21u) 

Vanavond is het tijd om jullie beste danspasjes te laten zien, 

van ons krijgen jullie al zeker een tien op tien. 

Wie van jullie wint ooit nog het TV-programma 'So You Think You 

Can Dance'? 

We zien het vanavond met het leuke spel: Just Dance. 

19/03 : Leidingswissel (14u-17u) 

Nee hoor niemand is vandaag verstrooid, 

maar de leidingsploegen zijn vandaag wel helemaal door elkaar 

gegooid. 

Jullie voor-één-dag-leiding heeft een super leuk spel voor jullie 

klaar, 

dus gaan met die banaan en komen maar! 

PS. Deze avond is het ook thema-avond van onze +16. Zij serveren 

heerlijk eten ten voordele van hun buitenlands kamp naar Portugal. 

Uiteraard zijn jullie daar ook allemaal welkom! 

 

26/03: Superhelden (14u-17u) 

Is het spiderman, is het batman? Nee dat is het nieeet. 

Het is Mega mindy die je aan de hemel ziet! 

Of zou het nu toch iemand anders zijn geweest? 

Vandaag zijn jullie allemaal superhelden, wat een feest!  
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02/04: Vakantie: 

Vandaag missen jullie je top leiding, 

want het is geen vergadering!  

Maar volgende week zijn we er weer,  

met leuke spelletjes en nog zo veel meer! 

 

 

10/04: Paasvergadering 

Horen jullie die paasklokken ook zo luid? 

Kom naar de paasvegadering en maak wat heerlijke paaseieren tot 

buit! 

15-17/04: Jipperweekend 

Jeeej, hier kijken we al zo lang naar uit, 

dus we roepen allemaal luid: 

DE JIPPERS GAAN OP WEEKEND,  

het uur dat we vertrekken maken we later nog bekend. 

 

23/04: EDM (18u-...) 

 

Op het menu staat ribbetjes voor vanavond, 

Hmmm loopt het water bij jou ook al in de mond?  

Schrijf jullie dus zeker op tijd in, 

en geniet er maar van met volle goesting!  

Smullen maaar! 

 

 

 

 

 

Zo Dat was het al weer rliefste Jippers! 

Maaar gelukkig moeten jullie ons niet al te 

lang missen,  

tot de volgende keeeeeer! DIKKE KUSSEN! 

                xxxxxxxxxxxxxxxx 
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Zaterdag 9 januari 19u30-21u30 schaatsen 

Vandaag gaan we schaatsen, hip hoi! Neem zeker allemaal 4 euro mee voor de inkom, wat 

je zeker ook niet mag vergeten zijn dikke sokken en handschoenen, want zonder 

handschoenen mag je niet binnen. 

Zaterdag 16 januari 19u30-21u30 één tegen alle 

Kleed jullie warm aan en kom met de fiets want vanavond spelen we een spel op de 

kerstboom verbranding. 

Zaterdag 23 januari 14u-17u koken  

Vandaag maken we iets overheerlijks, maar eerst moeten we onze ingrediënten terug vinden 

omdat alles gestolen is. 

Zaterdag 30 januari 14u-17u ladderspel  

Als je graag andere Jimmers uitdaagt is dit het moment. 

Zondag 7 februari 10u-17u Bazouka kapauw 

Bazouka kapauw! Een heus evenement voor alle Jimmers uit Antwerpen Brabant. Alle 

Jimmers gaan in competitie met elkaar. Wij weten natuurlijk al langer dat wij de BESTE 

jimmers van't land zijn maar we zullen ons nog even bewijzen tegenover de andere. We 

zullen ze eens een goed poepje laten ruiken :D -> Meer info komt zo snel mogelijk! 

Zaterdag 20 februari 14u-17u Jonny en marina 

Welke koppel wordt de enige echte Jonny en Marina. Kom verkleed als Jonny of Marina 

meer info volgt. 

Zaterdag 27 februari 14u-17u maffia spel 

Haal je beste vermomming skills boven zodat jij de meeste dingen over de grens kan 

smokkelen, maar pas op dat je niet tegengehouden wordt. 

Vrijdag-Zondag 4-6 maart  

JIMWEEKEND -> Meer info komt nog 

Zaterdag 12 maart 14u-17u minigolf 

Neem allemaal €4 mee want wij gaan minigolven! Afspraak aan het lokaal en kom met de 

fiets. 
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Zaterdag 19 maart 2016 

Vandaag gaan jullie een spel spelen met andere toffe leiding, natuurlijk niet zo leuk als wij :) 

Na de vergadering kan je genieten van een heerlijk diner in thema. De +16'ers organiseren 

een thema avond ten voordele van hun buitelands kamp nar Portugal. Allen welkom! 

Zaterdag 26 maart  

Geen vergadering. 

Zaterdag 23 april 18u-... 

Vandaag is het HET hoogtepunt van het jaar (na het kamp natuurlijk :D ) We blikken terug op 

een memorabel jaar en halen herinneringen op aan vorig jaar. Naast een prachtige diareeks 

kan u ook genieten van heerlijke ribbetjes met frietjes, u hoort het al eent toppertje waar 

iedereen bij moet zijn. -> Meer info (inschrijvingen) komen later. 
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Maandprogramma +16 

8 januari 20u-22u 

Vandaag gaan we concrete afspraken maken voor de kerstboomverbranding. 
Ook gaan we ons formitastisch feest bespreken. Als er nog tijd is, heeft de 
leiding nog een spel voor jullie klaar staan! 

!16 januari 14u @ lokaal 

Vandaag is het kerstboomverbranding! Eindelijk nog wat centjes verdienen. 
We spreken af aan het lokaal om de laatste puntjes op de ‘i’ te zetten. We 
gaan samen vanuit het lokaal verder naar het plein om ons kraam het mooiste 
van allemaal te maken!  

23 januari 13u-17u @ lokaal 

Vandaag mogen jullie laten zien wat jullie kunnen en zullen jullie de kwakjes 
en de jippers zelf leiding geven! Bereid op tijd een spel voor zodat de leiding 
eventueel wat kan bijsturen waar nodig.  

!29 januari 19 @ Parsival 

Woopwoop, een barfeest! We gaan gezellig samen eten in 
het lokaal en niet alleen werken, maar ook vieren want 
Anna is JARIG!  

6 februari 14u-17u 
Is nog een geheimpje! Maar hou zeker Facebook in da 
gaten! 

13 februari 

Geen vergadering, fijne vakantie boys! 

20 februari 20u - … @ lokaal 

We gaan onze voorbereidingen klaarzetten voor volgende week! Een lekker 
avondje zwoegen zodat we volgende week al weer wat minder werk hebben! 
#powerteam #money 

!26 februari meteen na school @lokaal 

Partytime! DRUNK IN LOVE! 
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27 februari 10u @ lokaal 

Poetsen, poetsen. Voor de anderen hun vergadering start 

5 maart 

Thema avond komt er bijna aan. Weer een beetje vergader- en chilltijd na 
vorige week zo hard gewerkt te hebben! 

12 maart 20u @ lokaal 

En we gaan thema avond klaarzetten. Wat vliegen de acties voorbij! Net zoals 
wij naar Portugal vliegen. 

!19 maart 11u @ lokaal 

Lekker eten koken voor onze spetterende thema-avond! Neem zeker je 
koksmuts mee! 

25 maart 
Hou facebook in de gaten…! ;)   

 

Zo dit was het weer voor deze Blub!  

Dikke tongzoenen, 

 

GOEDSI & ANSO 
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Room Raiding 

In deze editie van de Blub gaan we een kijkje nemen in de kamer van 

een geliefde kwakkenleidster, genaamd Margot. Samen met haar 

mama, papa en broer wonen ze in de wondermooie gemeente Edegem. 

Eigenlijk zou ze daar ook nog graag een katje bij hebben, maar dat 

gaat jammer genoeg niet want haar mama is allergisch voor 

kattenharen. 

Hallo, kom maar binnen 

begroet Margot mij. Ja 

sorry ik kom net terug van 

een citytripje dus ik heb niet 

veel tijd gehad om mijn 

kamer op te ruimen. Ai ai ai 

en dat komt dan in de Blub 

Margot, maar als ik dan 

binnenkom in haar kamer valt 

het allemaal reuze mee. 

3 woorden om kamer te beschrijven 

modern - gezellig - kaarsen 

Vroege vogel of langslapende genieter 

Beiden, soms vind ik het zalig om lang uit te 

slapen tot de middag en dan nog een tijdje in 

mijn bed te genieten maar ik vind het ook niet 

erg om wat vroeger op te staan, dan heb ik nog 

een hele dag voor mij om allemaal andere leuke 

dingen te doen. 
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Kameractiviteiten 

Ik ben graag in mijn kamer, alleen of met vriendinnen! Er wordt hier 

wel wat gewerkt voor school maar als ik een daggetje thuis ben en 

niets gepland heb zit ik graag op mijn kamer allerlei dingen te doen, 

bijvoorbeeld op mijn laptop, lekker rustig! Als er vrienden komen en 

we nergens anders naartoe gaan zitten we ook meestal op mijn kamer, 

gezellig babbelen Maar de belangrijkste activiteit is toch slapen! 

Bijzondere voorwerpen 

Een belangrijk bezit is mijn knuffel, 

die heb ik gekregen toen ik nog klein 

was van mijn mama en papa, het 

sjaaltje rond zijn nek heb ik 

gekregen van mijn oma ook toen ik 

nog heel klein was, en die knuffel ligt 

al sinds ik die heb altijd bij mij in 

bed Er zijn ook veel kaarsen en 

foto's in mijn kamer, want dat vind 

ik leuk en heel gezellig! 

Is KSA aanwezig in de kamer? 

Dit is mijn KSA plekje, hier zijn 2 dozen voor spulletjes van KSA, ik 

bewaar hier de blub, een dennenappel van een kamp als jipper, mijn 

agenda, sjaaltje,... 

Is deze kamer KSA-proof? 

 

Voor de volle 100% 
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Is er leven na KSA??!Hoe vul je dat zwarte gat op zaterdag op als er geen KSA 
meer is? Die vragen stellen we in ‘Het zwarte gat’ aan oud-leiding. Deze keer 

vroegen we het aan Croket, die vorig jaar stopte nadat ze 3 jaar enthousiaste leiding  
is geweest van de jim en tweemaal jippers! 

 

Vertel eens Croket, hoe is het met jouw zwarte gat? Hoe vul jij je 
zaterdagmiddag op nu je geen leiding meer geeft? 

Eenmaal je werkt zijn je weekends al snel vol gepland met andere zaken. 
Je vriendje zien, eens naar de familie gaan, een dagje shoppen, eens goed 
uitslapen… . En vaak denk ik wel om 2 uur op zaterdag: was ik nu maar op 
KSA. Want ik mis jullie enorm! 

En hoe spendeer je de rest van je vrije tijd die nu vrijgekomen is? 

Op tijd in bed kruipen :D Ik werk in shiften dus om de week moet ik vroeg 
in bed kruipen want dan moet ik er al om 4u45 uit! Maar ik doe mijn job 
enorm graag! Maar ik heb ook nog veel tijd over om leuke dingen te doen! 
Shoppen bijvoorbeeld doe ik enorm graag ;) 

Zie je de rest van de oud-leiding nog vaak? 

VEEEL te weinig! Eens je geen leiding meer bent heb je ook snel andere 
plannen. Maar we proberen wel tijd voor elkaar te maken. Dit doen we 
vooral via een oud-leiding groep (PIM) en dan doen we samen toffe 
activiteiten.  
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En wat mis je het meest van VKSJ? 

ANSO :D (en de andere leiding natuurlijk ook) ze was drie jaar aan een 
stuk elke zaterdag aan mijn zijde. We waren/zijn heel goede vriendinnen. 
Dus het is wel wennen nu ik Anso en de andere leiding zo weinig zie. We 
hebben het allebei ook zo druk dus het is moeilijk om tijd te maken voor 
elkaar ;)  

Heb je stiekem dan toch geen klein beetje spijt dat je gestopt bent? 

Tuurlijk! Heel veel spijt! Ik mis jullie allemaal enorm hard! Maar ik moest 
wel :( eens je gaat werken is het moeilijk om dat nog te combineren. Want 
voor de leiding is het niet enkel zaterdag van 2-5uur, we moeten ook veel 
op voorhand doen en activiteiten organiseren! 

Wij vinden het in elk geval heeeel jammer dat je gestopt bent maar zien we 
je misschien terug als kokkin op kamp?  

JAAAAAAH mijn verlof staat al ingepland! ;)  

Dus hopelijk zie ik al die awesome roodkapjes nog eens terug op kamp! 
(Ik weiger nog steeds het woord KSA te zeggen :D) 

Heeeeel veeel kusjes en knuffels,  

Croket 
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Woehoew, babysittersclub van KSA Molenveld staat ook dit jaar 
weer parraat om een oogje in het zeil te houden bij onze 
allerliefste leden! Dit jaar hebben we in de aanbieding: Laure-
Anne, Alison, Anso, Caroline, Eline, Margot, Charlotte, Louise, 
Lotte, Katlijn en Goedsie. Als je toevallig een babysit nodig hebt, 
twijfel dan niet om hen even te contacteren na een vergadering of 

kijk voor hun gegevens 
achteraan in deze Blub. 

 

KSA MOLENVELD 
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Kalender  
 

Hieronder vinden jullie nog enkele 
belangrijke datums op voor de rest van 
het jaar. Wij verwachten jullieeee! 

 

 

23 april 2016 

EDM 

 

Van 14/04/2016 tot 

17/04/2016 

Joepie en Trip 

Trap 

 

10 april 2016 

Paasvergaderin

g 

 

 

 

 

 

 

 

25 juni 2016 

Einduitstap 

 

21 - 31 juli 2016 

Kamp +12 

 

24 - 31 juli 2016 

Kamp -12 
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Gezocht 
Zoals jullie misschien wel weten kan KSA altijd enkele nieuwe 
spulletjes gebruiken. Dit zijn soms dingetjes die bij jullie thuis 
misschien gewoon in de weg staan of klaar staan om naar de 
vuilbak in te vliegen. Hieronder vindt u enkele dingen terug waar 
we op dit moment en/of doorheen het jaar nood aan hebben: 
 
- Boiler op gas (max. 40cm 
breed) 
- Opklapbare tafels 
- Campingstoelen 
- Stiften, potloden, 
balpennen,.. 
- (Muur)verf 
- Echte verkleedkleren, 
kostuums,... 
- Grote opbergdozen met deksel 
 
Heeft u toevallig één van deze dingen bij u thuis in de weg staan? 
Twijfel dan niet en neem het zeker eens mee naar de KSA of als 
het iets groter is laat het ons dan zeker weten zodat wij het 
kunnen komen ophalen. Indien u twijfelt of wij iets kunnen 
gebruiken, kan je het altijd eerst even vragen aan één van onze 
leidsters of zet het even in onze facebookgroep: KSA Molenveld. 
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Fotohoekje 
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Wist-je-

datjes 

 
 
 
 

Wist je dat... 
 

 
- de kwakjes echte Disneyprinsessen zijn? 
- Roos (kwakjes) haar eigen kwakje thuis  heeft met zijn eigen huisje? 
-de kwakjes een supercoole palmkerstboom hadden op hun kerstfeestje? 
-de kwakjes het verschil tussen een gsm en een ipod niet (meer) kennen? 
-Juliette (kwakjes) dacht dat Dorien kon zingen vanuit haar buik? 
- Yona en Juliette C. (Kwakjes) heel enthousiast waren bij het toneel waar de kwakjes 
naar waren gaan kijken? Ze stonden helemaal vanvoor aan het podium! 
- de Sint is langsgeweest en er geen stoute kinderen waren? 
- Marie (kwakjes ) zelfs verkleed was als Sinterklaasje? 
- De Kwakjes allemaal hun legerdiploma behaald hebben als echte stoere soldaatjes? 
- Elena en Josefien (kwakjes) supergoed kunnen dansen? 
- de kwakjes echte enge griezels waren op de Halloweenvergadering? 
-meer van de helft van de jippers geen appelmoes lust? 
-Maya (jippers) echt alles weet van Harry Potter? 
-Sanne (jippers) altijd super lief al de andere jippers helpt? 
- de jippers het super leuk vinden om zelf een vuurtje te maken om een touw mee door 
te branden? 
- Lotte (jippers) elke vergadering van het begin tot het einde aan het zingen is? 
- Enid (JIM)  dacht dat New York in Engeland lag? 
- Astrid (JIM) het alfabet helemaal kan boeren? 
- Fleur (JIM) het leuk vindt om Hollands te praten? 
- Astrid (JIM) voor het eerste een vettig spel heeft meegedaan en het super leuk vond? 
- Aiko (JIM) ookal lag haar arm in de gips toch elke vergadering super enthousiast kwam 
meedoen? 
- De JIM super goed kan dansen? 
- Céline (sim) 7 bh's aandoet om grotere borsten te hebben?! 

- de sim de tetris dans van just dance echt heel goed kunnen 

- de +16 dit jaar naar portugal vertrekt? 

- de +16 twee verschillende luchthavens zal gebruiken in Portugal? 

 

 

 

Wist je dat? 
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- Griet (+16) de werkuren tijdens acties uitrekent met: hoeveel procent van de tijd we al 

gedaan hebben en hoeveel we per uur verdienen? 

- Eva (+16) jarig zal zijn op BK? 

- de leiding zo hard kan opgaan in een spel dat ze elkaar pijn doen? 

- Anso (leiding) graag insta famous wilt zijn?  

- Lore (leiding) een punaise in haar poep had op leidingsweekend?  

- Halson (leiding) haar eerste klerenketting heeft gemaakt op leidingsweekend?  

-Maes (leiding) dacht dat het nieuwe jurkje van K3 wel heel duur zou zijn omdat het van 

zilver is? 

- Halson (leiding) het kleinste voorhoofd heeft van heel de leidingsploeg? 

-We op kamp gaan in heusden-zolder en dat iedereen er al kei hard naar uitkijkt!!! 
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  Naam Adres Gsm E-mail 

Kwakjes Dorien Ceuleers Prins Boudewijnlaan 197, 2650 Edegem  0498513685 dorien.ceuleers@gmail.com 

  Charlotte Van Loey Jan De Sadelerlaan 22, 2650 Edegem 0471475344 vanloeycharlotte@gmail.com 

  Margot Cuypers Jacob de Roorestraat 55, 2650 Edegem 0478179095 margot.cuypers@hotmail.com 

 Eline Verhaegen                     Floraliënlaan 451, 26oo Berchem                           0487281449             eline.verhaegen@hotmail.com 
 Jippers Katlijn De Meulenaere Papenblok 1, 2650 Edegem  0471653449 katlijn.de.meulenaere@gmail.com 

 Laure-Anne Durt Edmond Thieffrylaan 40, 2640 Mortsel 0487116913 laureannedurt@gmail.com 

 Alison Lauwers Christus Koninglaan 52, 2640 Mortsel 0493680816 alison.lauwers@hotmail.com 

 Jim Lore Maldoy Heihoefseweg 1, 2650 Edegem en Peter Benoitlaan 30, 
2550 Kontich 

0470075695 lore.maldoy@hotmail.com 

 Lotte Verhaegen Nieuwstraat 12, 2540 Hove  0487479042 lotteverhaegen@hotmail.be 

 Sim Louise Van Berghen Duffelsesteenweg 252, 2550 Kontich  0491497253 louise.blabla@hotmail.com 

   Julie Maes Jachtlaan 24, 2650 Edegem en Boniverlei 15, 2650 Edegem 0495158650 julie.maes.95@gmail.com 

+16 An-Sofie Andriessen Parklaan 67, 2610 Wilrijk  0494320172 andriessen.anso@hotmail.com 

 Julie Goedseels Goorlei 22, 2220 Heist-O/D-Berg  0479561878 zuliea@hotmail.com 

Hoofdleiding Julie Goedseels Goorlei 22, 2220 Heist-O/D-Berg 0479561878 zuliea@hotmail.com 

Financiën Dorien Ceuleers Prins Boudewijnlaan 197, 2650 Edegem 0498513685 dorien.ceuleers@gmail.com 


