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Een boekje voor leden en hun ouders!
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Voorwoord 

Deze keer hebben we voor jullie 

maar een heel dunne blub aangezien 

we niet goed weten wanneer de +12 

terug vergaderingen mogen hebben… 

De vergaderingen van de +12 zullen 

dan ook telkens per maand online 

komen dus houdt de site goed in 

het oog! 

Hopelijk maken we er samen weer 

een top trimester van!!! 

Kusjes van de hele leidingsploeg! 
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KWAKJES 



Zaterdag 27 Februari (14-17u)





Guppies 



Vrijdag 8 januari: 18u30-20u30 

Vanavond spelen we gezellig samen  

gezelschapspelletjes! 

Vrijdag 15 januari: 18u30-20u30 

Wie is er niet bang in het donker en 

durft samen met ons een super 

spannen spel te spelen?  

Zaterdag 23 januari: 14u-17u 

Vandaag laten wij het leiding geven over aan 

de +16, zij gaan met jullie gegarandeerd een 

super vet spel spelen! 

Zaterdag 30 januari: 14u-17u 

Wie heeft de mooiste wagen, wie is het snelst, 

wie kan scherpe bochten pakken? Dat zullen 

we te weten komen tijdens deze Mario Kart 

vergadering! 



 

 

Zaterdag 6 februari: 14u-17u 

Neem je koffers maar, want vandaag gaan wij 

op wereldreis! 

Zaterdag 13 februari: 14u-17u 

Wie kan er ontsnappen uit deze 

super spannende escaperoom?!? 

Zaterdag 27 februari: ‘s avonds 

Tijd voor onze jaarlijkse kinderfuif! Samen met de 

jongens van KSA Parsival bouwen we een super leuk 

feestje! Meer info volgt later nog! (kan nog wijzigen 

door coronamaatregelen) 

Zaterdag 6 februari: 14u-17u 

Waar zitten die chefs onder ons? Hopelijk vallen 

jullie kooktalenten bij ons in de smaak…!  

Vrijdag 26 Februari (18-121u)



 

 12-14 maart: guppieweekend 

Wij gaan samen op guppieweekend! 

Info volgt later nog! 

Zaterdag 20 maart: 14u-17u  

We spelen een super cool spel rond 

het milieu! 

Zaterdag 27 maart: ‘s avonds 

Onze jaarlijkse EDM gaat vanavond door! Hier 

kan je smullen van heerlijke ribbetjes en 

genieten van de leukste foto’s van doorheen 
het jaar. Meer info volgt later nog! 

Zaterdag 3 april: 14u-17u 

Wij vieren wat vervroegd Pasen, dat doen 

we door een superleuk paasspel te spelen! 



VRIJDAG 08/01 – 19u tot 21u 

 

 

Kan jij onopgemerkt blijven 

in het donker? Bewijs het in 

ons super leuk sluipspel! 

 

 

 

 

VRIJDAG 15/01 – 19u tot 21u 

 

 

Vanavond kijken we in het 

lokaal samen een film! 

Vergeet zeker geen kussen en 

dekentje mee te nemen. 

 

 

ZATERDAG 23/01 – 14u tot 17u  

 

 

‘Walking in a 

winterwonderland…’ Kleed je 

maar goed warm aan want 

vandaag gaan we een heel 

leuk winter spel spelen! 

 

 

ZATERDAG 30/01 – 14u tot 17u 

 

Kan jij goed dansen, zingen, 

moppen maken, …? Laat het 
zien op onze eigen 

talentenshow! 

 

 

Sluipspel 

 

Cinema  

Winterwonderland 

Molenveld got talent 



ZATERDAG 06/02 – 14u tot 17u 

 

Uit solidariteit voor mensen 

met een beperking, gaan we 

vandaag op hun manier de 

dag beleven.  

 

 

 

ZATERDAG 13/02 – 14u tot 17u 

 

Hmmmm… Hebben jullie ook 
zoveel honger? Dan komt dat 

goed uit want vandaag gaan 

we lekker veel eten! 

 

 

 

ZATERDAG 20/02 

 

Er is dit weekend jammer 

genoeg geen vergadering 

omdat wij op 

leidingsweekend zijn… We 
missen jullie heel hard!! 

 

 

ZATERDAG 27/02  

 

 Jullie zijn allemaal welkom 

op onze jaarlijkse kinderfuif!!! 

Meer info volgt nog. 

 

 

 

 

 

Invalide vergadering 

Boefvergadering 

Geen vergadering  

Kinderfuif 

- 18u tot 21u



ZATERDAG 03/03  

 

Vandaag bevinden we ons in 

Schotland. Trek je kilt maar 

aan, bundel je krachten en ga 

de strijd aan tegen andere 

Schotse clans! 

 

 

ZATERDAG 06/03 – 14u tot 17u 

 

Vandaag gaan we op citytrip 

en ontdekken we de grootste 

en coolste steden van de 

wereld! 

 

 

 

ZATERDAG 13/03 – 14u tot 17u 

 

Neem vandaag je coolste 

skateboard, step, 

rollerblades, … mee om een 
leuk spel op rolletjes te 

spelen! 

 

 

VRIJDAG 19/03 – ZONDAG 21/03 

 

Pak je koffers in want wij 

gaan op JIPPERWEEKEND!!! 

Meer info volgt nog. 

 

 

 

 

 

Highland games 

Citytrip  

Vergadering op rolletjes 

Jipperweekend 



 

ZATERDAG 27/03  

 

Overdag is er geen 

vergadering maar s’avonds 
kunnen jullie komen naar 

onze EDM om heerlijke 

ribbetjes te eten! 

Meer info volgt nog. 

 

 

ZATERDAG 02/03  

 

Helaas is er vandaag geen 

vergadering… We wensen 
jullie een fantastische 

paasvakantie! 

 

 

 

xxx 

 

Ceuleers, Hanne en Fleur 

 

 

 

 

EDM 

Geen vergadering  
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Wist je dat… 
• Wist je dat Julie niet weet waar Afrika 

ligt? 

• Wist je dat Linde dacht dat we in de nieuwe 

tijd leven? 

• Wist je dat Rienke “sjokie en de 
chacaladefabriek” zei in plaats van “sjakie 
en de chocoladefabriek”? 

• Wist je dat Charlotte B. “Bedonce” zei in 
plaats van “Beyonce”? 

• Wist je dat Jelena dacht dat er duivel in 

melk zat? 

• De guppies het dansje op het lied 'Skibidi' 

helemaal vanbuiten kennen? 

• Sophie, Billie en Fien zichzelf de 

Nicknacks noemen? 

• De guppies echte diva's kunnen zijn en op 

hakken kunnen lopen? 

• De guppies een super leuk kerstfeest gehad 

hebben? 

• De guppieleiding super lekkere popcorn kan 

maken? 

• De guppies de allermeeste wafeltjes 

verkocht hebben en dat gevierd hebben met 

Kidibul?  
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Kalender   

Hieronder vinden jullie 

nog enkele belangrijke 

data voor de rest van het 

jaar. Info volgt later in 

het jaar. Wij kijken er 

alvast naar uit! 

• 27/03 2020 

o EDM 

• 26/06 2020 

o Einduitstap 

• 21/07 - 31/07 2020 

o Kamp +12 

• 24/07 - 31/07 2020 

o Kamp -12 

 

 

 



19 

 

Babysittersclub  

  

Woehoew, de babysittersclub van KSA 

Molenveld staat ook dit jaar weer paraat 

om een oogje in het zeil te houden op 

onze allerliefste leden! Dit jaar hebben 

we in de aanbieding: (Margot) Ceuleers, 

Fleur, Floor, Beva, (Marg) AUX, Enid, 

Saar, Julie, Marie, Femke, Griet, Hanne, 

Silke en Sofie

 

 

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. 
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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 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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Sponsors 

Graag bedanken wij nog even deze mensen! 

De hoogmis is een gezellig cafétje dat 

midden in het centrum van edegem is 

gelegen. Je kan ze vinden op onderstaand 

adres: Strijdersstraat 18, 2650 Edegem.
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Ben je naar een bloemetje op zoek? Dan moet je 

zeker eens bij Scabiosa langsgaan. Deze 

bloemenbinderij heeft al jaren een vast plekje 

in het centrum van Edegem en levert leuke 

boeketjes voor leuke gelegenheden!
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Pita Millennium. Deze naam is niet voor niks 

gekozen. Vanaf het jaar 2000 is dit pita - 

restaurant de trouwe vriend van vele mensen.  

 

 

 

De winkel Zwart uit Mortsel is een hobbywinkel voor jong 

en oud. Zoek je een bezigheid voor je kind of wil je 

juist graag zelf een workshop volgen, het kan daar 

allemaal!  
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Ook dit verzekeringsbedrijf  en 

computerconsultancy- activiteiten kantoor willen 

we graag nog even bedanken! 

 

 

Ithaca Quest (BVBA)  → 
https://www.companyweb.be/bedrijf/ITHACA%20QUEST

/BVBA/648946628 

  

https://www.companyweb.be/bedrijf/ITHACA%20QUEST/BVBA/648946628
https://www.companyweb.be/bedrijf/ITHACA%20QUEST/BVBA/648946628
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Contactgegevens 

Naam gsm e-mail tak 

Griet De Nys 0470457940 griet-denys@hotmail.com +16 

Sofie Meulders 0475577513 sofie.meulders1@gmail.com Jim 

Femke Verhaegen 0487462094 femke.verhaegen99@gmail.com Guppies 

Silke Verhaegen 0474204608 silke.verhaegen13@gmail.com +16 

Hanne Verhaegen 0487412949 hanneverhaegen13@gmail.com Jippers 

Saar Notteboom  0491228593 saar.notte123@gmail.com Sim 

Marie Verhaert 0472508229 marie.verhaert@telenet.be Kwakjes 

Julie Eyckmans 0491361806 julie.eyckmans@hotmail.com Kwakjes 

Margaux Christiaen 0491633036 margauxchristiaen@hotmail.com Guppies 

Floor de Geus 0484564548 floor.degeus@gmail.com Jim 

Margot Ceuleers 0494995039 margot.ceuleers@gmail.com Jippers 

Eva Van Cappellen 0471801167 eva.vancappellen@telenet.be Sim 

Eva Van Beurden 0496935877 eva.vanbeurden@telenet.be Guppies 

Enid Durt 0483208572 eniddurt@hotmail.com  Kwakjes 

Fleur Eyckmans 0491595071 fleur.eyckmans@hotmail.com Jippers 

Astrid Peeters 0498232981 peeters.astrid13@gmail.com Guppies 

 

 

mailto:eniddurt@hotmail.com

