
 💪 zaterdag 12/01 van 14u-17u 💪 
Mega Mindy vs. Rox: de helden nemen het tegen  

elkaar op. Wie zal winnen? Kom het ontdekken! 

 

 

👯 zaterdag 19/01 van 14u-17u 👯 
Jullie kennen ze misschien wel van kamp of  

van de verschillende acties die ze doorheen  

het jaar doen, de +16 komt vandaag mee aan  

jullie leiding geven! 

 

 

💃 zaterdag 26/01 van 14u-17u 🌊 
Vandaag maken we kennis met de onderwaterwereld 

van de zeemeerminnen. Ben jij ook benieuwd hoe  

zeemeerminnen leren zwemmen, waar ze hun mooie  

bikini’s vandaan halen … kom het mee ontdekken! 

 

 

🎉 vrijdagavond 01/02 van 18u-20u 🎉 
       Vanavond blijven we gezellig binnen om  

       samen te knutselen!  

 

 

💘 zaterdag 09/02 van 14u-17u 💘 
Vandaag gaan we een leuk spel met onze vrienden  

van ksa parsival spelen. Oh en het is ook valentijn, 

zou cupido misschien langskomen?  

 

 

👋 16/02  

De leidingsploeg is op leidingsweekend,  

we zien jullie graag volgende week weer terug!  

 

 

🎈 zaterdagavond 23/02 van 19u-21.30u  

bij KSA Parsival (Jacob De Roorestraat 2, Edegem) 🎊 
De jaarlijkse kinderfuif van KSA Molenveld en Parsival is er weer!!!  

Joepie! Jullie zijn allemaal welkom om te dansen en ook een beetje  

te snoepen, jullie vriendinnetjes mogen jullie ook meenemen! Inkom  



bedraagt €2 voor leden en €3 voor niet-leden. Je neemt best nog een beetje  

zakgeld mee als je nog iets wil drinken of iets lekkers wil eten. 

 

 

 

 

👷 zaterdag 02/03 van 14u-17u 👮 
Wat wil jij later worden? Vandaag proberen  

we samen al eens verschillende opties uit  

in ons beroepenspel! Spannend!!!  

 

 

💤 09/03 🎒 
Geen KSA, maar wel vakantieeeeeee!  

Geniet van jullie vakantie en tot  

volgende week, lieve kwakjes!  

 

 

👶 zaterdag 16/03 van 14u-17u 👵 
Van baby tot puber tot oma! Vandaag gaan  

we samen heel de levensweg af tijdens ons  

spel, zeker komen dus!!!  

 

 

🐷 23 en 24 MAART: WEEKEND!!! 🐷 
Joepieeeeeee, tijd voor het weekend met de kwakjes!!!  

Jullie worden met liefde ontvangen op zaterdagochtend  

en mogen zondagmiddag weer opgehaald worden.  

Alle informatie (locatie, precieze uren, prijs, …) kunnen  

jullie binnenkort verwachten in de weekendbrief in jullie  

mailbox! We kunnen wel alvast kwijt dat het enorm leuk wordt!!!  

 

🍴 30/03 🍴 
Vanavond is het onze jaarlijkse Eten, Dia en Muziek-avond!!!  

Schrijf jullie op tijd in en kom mee genieten van lekkere 

 ribbekes én de mooiste dia’s van het afgelopen jaar!  

 

 

😉 06/04 van 14u-17u 😉 

Hoe slim zijn al onze kwakjes al?  

Vandaag gaan we het eens testen  

met de leukste en grappigste quiz ooit!  



 

 

🙈 13/04 en 20/04 🙈 

Paasvakantie! We zien jullie met veel plezier terug na de vakantie!  

 


