
 

Hebben jullie al een gehoord van Circus Antbralius? 

Het is een groot circusgezelschap dat heel de wereld 

rondtrekt om te laten zien wat ze allemaal kunnen. 

Circus Antbralius strijkt zondag 26 februari 2017 

neer op Belgische gronden. Dit op de velden van JC 

Stroppen te Halle. Maar het circus heeft vijanden… 

Wat zouden ze deze keer in petto hebben? 

Wat? 

Triangel is een fantastische speldag voor alle -12 
jarige leden van KSA Antwerpen-Brabant. Samen met 
ongeveer 300 leeftijdsgenoten worden de 6 tot 12-
jarigen ondergedompeld in spel en plezier. Per 

leeftijdsgroep zorgen onze medewerkers voor een reeks originele, actieve, 
indrukwekkende, gekke, originele, wilde en minder wilde spelen. Touwenparcours of 
vlottengevecht, paintball of strandpret. Da's echt Triangel! 

Praktisch: 

Triangel gaat dit jaar door in Halle. Halle is jammer genoeg niet bij de deur en 
daarom hebben wij beslist om met de trein te gaan. Wij verwachten iedereen die 
meegaat zondag 26 februari perfect in uniform om 8u30 in de inkomhal (kant van 
de Panos en het plein) van het station Antwerpen-Berchem. Wees zeker op tijd 
zodat we onze trein niet missen! ’s Avonds keren we weer terug met de trein en 
zullen we rond 18u15 terug zijn in de inkomhal van het station Antwerpen-Berchem. 

Wat moet er allemaal in je rugzak zitten: 

- Middageten      -Koekje 
- Drinken      -Kids ID 
- Regenkledij voor moest het slecht weer zijn 
 

Inschrijven: 

Als je net als wij al veel zin hebt om mee te gaan, stuur dan voor 30 januari een 

mail naar lotteverhaegen@hotmail.be met vermelding van naam en tak. En stort je 8 
euro op BE84 408-8023931-59 met melding van Triangel naam en tak. 

Wij hebben er alvast ontzettend veel zin in en hopen met zoveel mogelijk kwakjes en 
jippers naar het circus te gaan! 

Ps: Je mag je altijd verkleden in een echte circusartiest (uniform moet hieronder wel 
gedragen worden) 
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