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Vrijdag 10/01 : 
Yesss, vanavond gaan we boooooooowleeeeeeen!!!!! Wie gooit 
als eerste STRIKE?  
Uren, plaats en hoeveel euro jullie moeten meenemen laten we 
zo snel mogelijk weten!  (richtuur: 20-21:30u) 
 

Vrijdag 17/01 19:30-21:30u:  
Neem allemaal jullie favoriete gezelschapsspel mee, dan maken 
we het gezellig, met een lekker kopje thee! 

 

 

Zaterdag 25/01 19:30-21:30u: 
Dit jaar is het geen kerstboomverbranding meer, maar TOOST! Wij 
gaan het nieuwe concept ontdekken en onveilig maken.  
We spreken om 19:30u af op het pleintje aan de Sint-Antoniuskerk 
(Strijdersstraat 1, Edegem) 

Zaterdag 01/02 14-17u : 
De aanhouder wint! Na al jullie gesmeek geven we eraan toe en 
doen we een PUREEvergadering! Houd dus maar een plaatsje vrij 
in jullie buik! 

 

 

Zaterdag 08/02 14-17u : Hoe hard strijden jullie voor jullie crushes? We testen 

het vandaag ….  

 

Zaterdag 15/02 : Wij zijn op leidingsweekend dus jullie gaan ons nog een 

weekje moeten missen want het is geen vergadering!  

 

Zaterdag 22/02 19:30-21:30u :  Aloha beach babes! Jullie keikikanes zijn op 

jullie aan het wachten ;)  

 

Zaterdag 29/02 14-17u : Vandaag mogen jullie de leiding verwennen met 

jullie beste kookkunsten. Haal die kookschorten en koksmutsen 
almaar boven! 



 

Zaterdag 07/03 : Zijn jullie slimmer dan we denken? Bewijs jullie zelf 

op de Parsival Quiz want dit jaar gaan we voor de hoofdprijs!!  We 
spreken af aan het KSA Parsival lokaal (J. De Roorestraat 2, 
Edegem) Om hoe laat laten we nog weten.  

Zaterdag 13-15/03: Wij gaan op weekend jeej!!! Meer info over dit 

TOPweekend volgt nog! Hou jullie maar klaar!!!  

 

 

Zaterdag 21/03: Laat maar al aan jullie ouders weten dat ze vanavond niet 

hoeven te koken want vanavond eet iedereen ribbetjes met frietjes bij 
ons! EDM begint om 18u in Hangar 27. Schrijf je zeker op tijd in want 
dit wil je niet missen! Meer info volgt nog. 

 

ZATERDAG 28/03 14-17u: Kom vandaag allemaal met de fiets want we 

maken er een heuse fietstocht van met een picknickje tussendoor om 
jullie tochttechnieken te oefenen! Neem allemaal iets (kleins) lekker 
mee ☺ 

 

 

 

Zaterdag 04/04 14-17u : We dompelen ons onder in de Schotse cultuur en 

maken kennis met de verschillende disciplines van de Highland 
games. 

 

Zaterdag 11/04 : Ooohh, triest! Jullie zullen ons een weekje moeten 

missen ☹ Maar geniet van de paaseitjes en jullie welverdiende 
vakantie! 

 
 
 
 

 
 
 
 
Zondag 19/04 : JOEPIE, kom vandaag paaseitjes 



halen op het gloednieuwe concept van het grootste Paasfestijn! Meer info volgt nog. 

 

 

 

 

 


