Maaseik, 18 maart 2022

Beste leden, beste ouders

Ga jij mee naar Doki Fun Festival?
Tijdens de vorige edities van Doki Fun Festival beleefden meer dan 600 jonge KSA’ers samen met hun
leiding een leuke dag.
Doki Fun Festival is een speel- en doefestival dat spel, leuke attracties en muziek overgiet met een
fantasievol themasausje, zodat elke -12- jarige er zijn gading vindt. Op zaterdag 7 mei trekken we
naar de jungle voor een nieuw avontuur!

Wat valt er te beleven?
Tijdens Doki Fun Festival word je ondergedompeld in een magische wereld. Het onthaal, leuke shows
en bizarre personages nemen je de hele dag op sleeptouw doorheen je fantasie. In de jungle schuilt
er achter iedere hoek een mogelijk nieuw avontuur!
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•
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Zaterdagochtend 7 mei verwachten we ouders en leden om 7.30u aan onze lokalen te
Siemkensheuvel. Wij carpoolen met leiders en ouders naar het festival.
Het festival gaat dit jaar door in Houthalen-Helchteren, Binnenvaartstraat z/n, Houthalen.
’s middags is er een reuzepicknick waar we ons eigen lunchpakket van thuis kunnen opeten.
Doe zeker een T-shirt van de KSA aan zodat jullie herkenbaar zijn.
Voor deze dag vragen we een bijdrage van €12: dit is de prijs van de inkom voor het Doki Fun
Festival.
Het festival eindigt om 17u opnieuw aan de parking Kelchterhoef. Rond 18.00u zijn we
daarna terug in Siemkensheuvel.

Om je in te schrijven klik je op de link op onze website of Facebook. Inschrijven kan tot 10 april.
Je inschrijving wordt definitief als €12 overgeschreven is op de KSA Maaseik rekening:
BE51 3631 6410 6862
Voor meer informatie kan u de infobrochure van het Doki Fun Festival raadplegen of de leiding
contacteren: https://www.ksa.be/sites/default/files/2021-12/DFF_2022_Infoboekje.pdf
Jongknapen: Senne Merken, +32 493140223, senne.merken@gmail.com
Knapen: Senne Vanhamel, +32 476931738, senne.vanhamel@outlook.com
Hopelijk tot dan!
De leiding

