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Voorwoord
Dag allerliefste Molenveldgrietjes!
Na een fantastisch kamp is er na
deze rare periode eindelijk een
nieuw KSA-jaar begonnen! De
leidingsploeg is er 200% klaar voor
en heeft er ongelofelijk veel zin
in, hopelijk jullie ook!!!
Dikke kussen van jullie liefste,
leukste en tofste leiding van de
hele planeet!
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kwakjes

Zaterdag 24 april 14-17u:

Zaterdag 1 mei 14-17u:

Zaterdag 8 mei 14-17u:

Zaterdag 15 mei 14-17u:

Zaterdag 26 juni:

Zo allerliefste kwakjes, dit was het dan voor dit schooljaar. Maar niet getreurd want we
zien jullie allemaal super graag terug op ons kei cool KAMP!!! Verdere info volgt zo snel
mogelijk! Wij hebben er alvast MEGA veel zin in!!!
Dikke kusjes van jullie leiding :)))

Guppies

24/04: 14u – 17u
Wie is er sterker? Stoerder? Sneller?
Kom het allemaal te weten tijdens leiding versus leden!

VS

01/05: 14u – 17u
Vandaag trekken we al fietsend, steppend,
rolschaatsend, … door het Fort tijdens de
alles op wieltjes – vergadering!
Kom dus zeker op wieltjes!

08/05: 14u – 17u
Vandaag staat er een heus spel op de
planning dat KSA-Nationaal speciaal voor
ons gemaakt heeft. Dit is de vervanging van
het evenement Triangel. Wij zijn alvast
reuzebenieuwd!

15/05: 14u – 17u
Om dit leuke KSA-jaar af te sluiten gaan we
heerlijk ravotten in het Meihof!
We spreken af om 14u aan de petanque in
het Fort, om 17u mogen de ouders jullie
komen ophalen aan het Meihof
(Hovestraat 110, 2650 Edegem)!
Hopelijk tot op kamp lieve guppies, bedankt voor het leuke jaar!!
Kusjes van Margaux, Fem, Astrid en Beva ♥ ♥ ♥

Jippers

24/04 van 14-17u: Citytrip
T’is feest in New-York en in Sain-Trope, Baaarcelona en
LA, Akapulko, Santa Fé … iedereen doet mee!
T’is feest in New York en in Tokyo, Kaapstad en in Mexico,
Rio De Janairo, overal op aarde is het feest!

01/05 van 14-17u: Op rolletjes
Neem je gekste wieltjes mee, want we rollen er op
los!

08/05 van 14-17u: Triangel
Triangel is dé buitenspeeldag voor al de -12-jarigen
en hun leiding van KSA Antwerpen-Brabant!
Vandaag worden jullie helemaal ondergedompeld in een
fantasierijke omgeving vol spelplezier, verwondering en animatie!

15/05 van 14-17u: Megaverrassingseindvergadering
Voor deze vergadering zal je een week op voorhand een mail krijgen, houd
zeker je mail in de gaten!

Kusjes van de jipperleiding
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Jim

Maandprogramma JIM
Zaterdag 24/4 14-17u:

Zaterdag 1/5 14-17u:

Zaterdag 8/5 14-17u:

Zaterdag 15/5 !!!12-14u!!!

Sim

Maandprogramma Sim
Zaterdag 24 april 14u-17u
Zie dat je niet te veel gegeten
hebt vandaag want het is een
super de luxe party snack
quizzzz :))
Zaterdag 1 mei 14u-17u
Vandaag spelen we een super
leuk spel in de Edegemse
bergen, kom dus zeker allemaal
met de fiets .
Zaterdag 8 mei 14u-17u
De vergadering van vandaag is nog een grote verrassing :))
dus kom zeker om te weten wat deze verrassing is !
Zaterdag 15 mei 14u-17u
Vandaag is het de laatste vergadering ;( we gaan ons
super leuke jaar afsluiten met een super leuke
dessertjes namiddag , iedereen mag een dessertje
koken en meebrengen naar ksa zodat we lekker
kunne smullen :))

26 juni daguitstap !!!! info volgt nog

+16

za 24 april: 14u-16u:
Jullie mogen elks in groepjes van 2 (eentje van 3)
een spel voorbereiden van max. 1 uur. Jullie spel
wordt door de andere leden (en leiding) zaterdag
gespeeld waarna jullie een beoordeling zullen
krijgen.
Wees origineel, creatief en maak er
iets leuk van! Denk aan alle tips & tricks die we
eerder hebben gegeven!

🔎🔟

za 1 mei 14u-17u: carwash

za 8 mei: 14u-17u: teambuilding
Zorg dat jullie er allemaal zijn! We gaan een
megaleuk teambuilding-spel spelen!

vr 14 mei & za 15 mei: Zomerbar (uren volgen nog)

26 juni: DAGUITSTAP
Hou deze dag zeker vrij! Meer info volgt

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, Astrid, 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.

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!
★ 26/06 2021

○ Einduitstap

★ 21/07 - 31/07 2021

○ Kamp jim en sim

★ 24/07 – 31/07 2021
○ Kamp Jippers

★ 12/07 - 18/07 2021
○ Kamp guppies

★ 19/07 - 25/07 2021
○ Kamp kwakjes

LET OP DIT IS EEN UITZONDERING OP
VORIG JAAR!!!

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 in de
vuilbak 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. 40 cm breed)
 Opklapbare tafels
 Campingstoelen
 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 KSA of laat ons zeker
iets weten zodat wij het kunnen komen ophalen.
Indien u twijfelt of wij het kunnen gebruiken,
kan u het altijd vragen aan één van onze
leidsters
of zet het even in onze facebookgroep: KSA
Molenveld.

Wist je dat…
- de guppies super veel snoep tegelijk in hun
mond kunnen steken?
- de guppies met 5 in een springzak kunnen?
- de guppies het lied 'kamperen is de mooiste
zomersport' bijna vanbuiten kennen? Nog een
beetje oefenen voor op kamp!
- de guppies heel veel paaseitjes kunnen
opeten?
- Emma (+16) niet verhuisd is, omdat ze dan te
ver van KSA zou wonen?
- Megan (+16) dacht dat een dennenappel een
denneneikel heet?
- De kwakjes en guppies een echte paashaas op
bezoek hadden?
- De kwakjes de leiding hebben verslagen
tijdens touwtje trek?
- Alle kwakjes dierenvrienden zijn?
- Colette (kwakjes) 9 grote snoepjes in haar
mind krijgt en daarmee de grootste mond heeft
van alle kwakjes en guppies?
- Ite (kwakjes) een echte beerschotsupporter
is?
- Emilia G (kwakjes) de leiding graag massages
geeft?

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
hebben we Febe erbij gehaald, die na het leiding geven van 1 enthousiast jaar,
jammer genoeg gestopt is.
Vertel eens, Febe, hoe is het met jouw zwarte gat? Hoe vul jij je zaterdagmiddag op nu je geen
leiding meer geeft?
Aangezien we nog altijd voorzichtig moeten zijn met corona breng ik mijn zaterdagen vaak nog
steeds buiten door. Ik ga wandelen met vrienden of familie en soms doen we ook een spelletje
natuurlijk! (zoals kubb bijvoorbeeld). Ik zit nu ook op de universiteit dus jammer genoeg moet ik mij
op zaterdag ook af en toe bezig houden met werken voor school �
Hoe spendeer je de rest van je vrije tijd die nu vrijgekomen is?
Ik ben dit jaar schacht van de studentenvereniging VPPK (Vlaamse Psychologische en Pedagogische
kring). Ik doe dus veel mee aan evenementen die zij organiseren (bijna altijd online) en heb zo al veel
leuke mensen leren kennen. Ook moeten we als schachten vaak opdrachtjes doen dus daar houd ik
me dan ook veel mee bezig. Daarnaast volg ik nog steeds online dansles en Yoga en speel ik nog
steeds heel graag drum �).
Zie je de rest van de oud-leiding nog vaak?
Met de MOC hebben we al heel leuke evenementjes gedaan zoals een online kaas en wijn avond en
ons kerstfeestje waarbij we secret santa hebben gedaan. Maar onlangs hebben we elkaar ook nog
eens gezien in het park om samen naar de diashow van EDM te kunnen kijken. Super gezellig!!! Ik
voel me heel welkom in de MOC-familie <3
Wat mis je het meeste aan KSA?
Het gek doen op zaterdag met de leden en de medeleiding!!! (Ook mis ik de evenementen van KSAmolenveld heel hard! Hopelijk kan er snel weer een startdag, EDM, oud-leidingsavond, kinderfuif…
georganiseerd worden)
Heb je stiekem toch geen klein beetje spijt dat je gestopt bent?
Ja hoor! Maar niet zo stiekem �)
Wat is de mooiste herinnering aan KSA die je zeker zal bijblijven?
Elk kamp dat ik meegedaan heb heeft een speciaal plaatsje in mijn hartje!
BKV ga ik ook nooit vergeten denk ik! Ik heb daar heel veel geleerd en vrienden gemaakt waar ik nog
steeds contact mee heb.

Het sim weekend naar Zoutelande is ook een van mijn mooiste herinneringen aan de KSA. Dat was
één van de eerste activiteiten die ik mee heb gedaan en toen merkte ik in wat voor een fantastische
groep ik terecht was gekomen <3.
Wij vinden het heel jammer dat je gestopt bent, misschien zien we je nog terug als kokkin op
kamp?
Heel graag, ik ga nu al beginnen oefenen met koken! (want eerlijk gezegd ben ik daar nu nog niet zo
goed in)

Voor alweer een nieuwe Blub trokken we naar het kot van Ceuleers Daar gingen we eens
kijken of ze als goedlachse leiding, helemaal klaar is voor de rest van dit spetterende jaar en
of haar kamer dan wel helemaal KSA-proof is. Samen met haar kotgenoten en visjes (Frank
en Chantal) woont ze in Mechelen.
Met veel trots opent Ceuleers de deur van haar kamer, die ze zojuist nog netjes had opgeruimd.
Haar kamer in 3 woorden!
Plantjes, plantjes en nogis plantjes �
Vroege vogel of lange slaper?
Zoooowizo lange slaper!
Wat zijn belangrijke spullen op je kamer?
Mijn plantjes (hoe had je het kunnen raden)
Muziekboxje want een hele dag zonder muziek kan toch niemand??
Veeeeel foto’s van vrienden en familie

Hoe komt KSA voor?
Ik heb heel veel foto’s op mijn kamer hangen en minstens de
helft bestaat uit fototjes van mij allerliefste vriendinnetjes van KSA Molenveld
Wil je nog iets speciaals kwijt over je kamer?
Ik heb de leukste kotgenoten van heel Mechelen!!
Onze conclusie… Is deze kamer KSA-proof?

VOOR DE VOLLE 100% !!!

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.

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!

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!

Ook dit verzekeringsbedrijf en
computerconsultancy- activiteiten kantoor
willen we graag nog even bedanken!

Ithaca Quest (BVBA)

→

https://www.companyweb.be/bedrijf/ITHACA%20QUEST/BVBA/6489
46628

