
 
 
 

Dolfijntjes 
 

Dag liefste dolfijntjes! 
 
Dit jaar draait alles rond Mario en zijn vriendjes. Ze zullen ons elke week meenemen 
op avontuur en heel veel toffe spelletjes met ons spelen.  
Wij hebben er alvast heel veel zin in en kijken er naar uit om jullie (een beetje beter) 
te leren kennen. Tot zaterdag! 
 
Rondes 
 
Zaterdag 5 november                           14-17u                                  Las Vegas

 
 
Oh neee, prinses peach is niet toegekomen op het 
verjaardagsfeestje van mario. Daarom zijn we eens in haar 
kasteel gaan kijken, maar ook daar was ze nergens te 
bespeuren… Ze zal toch niet meegenomen zijn door 
bowser?! Helpen jullie mee om haar te vinden? 
 
 
 

 
Zaterdag 12 november                           14-17u                                  Las Vegas

 
 
 
Gisteren was het wapenstilstand. Ook in de wondere wereld van 
Mario en zijn vriendjes. Iedereen was lief tegen elkaar en ze vieren 
allemaal samen feest. Maar… De volgende ochtend bleek dat alle 
muntjes van Mario waren verdwenen!! Hoe kon dit gebeuren? 
Helpen jullie Mario zijn muntjes zoeken en de dader te vinden? 
 
 
 
 



Zaterdag 19 november                           14-17u                                  Las Vegas
 

Zaterdag is er geen gewone ronde, maar het is 
kerstrozenverkoop! Dat wil zeggen dat we allemaal 
samen van huis tot huis zullen gaan om kerstrozen te 
verkopen. Als je een KSA-hemd hebt, vergeet dit zeker 
niet aan te doen. Je kan ook zelf al kerstrozen in 
voorverkoop kopen op de site! Je kan kiezen uit 
rode en witte kerstrozen. Deze kan je kopen voor 
elk 6,50 euro. 
 
 
Zaterdag 26 november                           14-17u                                  Las Vegas

 
 
Er is feest in de stad van de Toads. Er vindt er namelijk 
een grote wedstrijd plaats om de strijd van de beste Toad. 
De Toads hebben ons ook uitgenodigd om deel te nemen 
aan deze grote wedstrijd. Zo kunnen wij dolfijntjes ons ook 
bewijzen hoe goed we zijn. Hopelijk komen jullie allemaal 
meedoen met deze grote wedstrijd. 
 
Zaterdag 3 december                          14-17u                                  Las Vegas

 
 
Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Jaja, jullie 
horen het goed, Sinterklaas is weer in het land en hij komt bij ons 
langs! Wij denken dat jullie dit jaar al heel braaf zijn geweest, dus 
wij zullen alvast een brief sturen naar de lieve Sint dat hij jullie 
zeker niet vergeet! We hopen hierbij dat jullie met veel aanwezig 
zullen zijn, want we hebben al gehoord dat hij lekkere cadeautjes 
gaat voorzien! 
 
 
Bij vragen kan je ons altijd bereiken via dolfijntjes@ksadeinze.be of je kan terecht bij 
de hoofdleiding via hoofdleiding@ksadeinze.be. Als je ons liever telefonisch 
contacteert, kan dit via onderstaande telefoonnummers. 
Sander:  0479/39.68.80 
Fenne:  0473/58.93.06 
Margaux:  0478/95.70.60 
Emma:  0473/68.88.16 
 
Jullie kunnen ons ook zeker volgen op facebook: KSA Deinze-Astene, en op 
instagram: KSA_Deinze_Astene om leuke foto’s van de rondes te zien. 
 



Wij willen jullie ook nog eens aansporen om online aankopen zoveel mogelijk via onze 
Trooper (https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/ksadeinzeastene) pagina te 
doen. Op deze manier geven jullie onze vereniging een klein extra (financieel) duwtje 
in de rug, zonder 1 cent meer uit te geven! TIP: de ‘Trooper bot’ is een extensie op 
Google Chrome die je hier automatisch mee helpt. 
(https://www.trooper.be/nl/trooperbot) 


