
 

 Gelukkig nieuwjaar!!! 
Het afgelopen KSA-jaar is weer met de vaart van een sneltrein voorbij 
gevlogen, en wij willen toch even terugkijken op een schitterend werkjaar. 
Er waren de twee prachtige weekends in maart, de tot nog toe succesvolste 
editie van onze KSA PIUS PILS FUIVE, de tweede editie op rij van de 
overheerlijke stoverijfeesten en nog veel meer van dat moois. Ook dit jaar 
staan er weer tal van schitterende evenementen aan te schuiven om de 
revue te passeren in dit nieuwe werkjaar. Zoals naar gewoonte organiseren 
we weer elke zaterdag activiteit tot eind mei, met enkele speciallekes zoals 
het weekend JONG van 23 tot 25 februari en weekend OUD van 9 tot 11 
maart. Om het nieuwe jaar met een hapje, een babbeltje en een bubbeltje 
in te zetten zijn jullie allemaal uitgenodigd voor onze NIEUWJAARSRECEPTIE op vrijdag 16 
februari in ons heem.   

 Kalender    
 20 januari Schaatsen 
 16 februari Nieuwjaarsreceptie 
 23 tot 25 februari Weekend jong 
  SIM-weekend 
 3 maart Start paaseierenverkoop 
 9 tot 11 maart Weekend oud 
 24 maart PIUS PILS FUIVE 
 21 april Kaart- en Streekbierenavond 
 19 mei Laatste activiteit 2017-2018 
 29 juni Kampvoorstelling 
 20/21-29 augustus Kamp    

 SChaatsen 
Op 20 januari kan iedereen weer zijn beste beentje voorzetten! Nee nee, ik hoor jullie al 
denken, we gaan niet dansen, maar wel schaatsen, want zeg nu zelf, dat kan toch niet 
ontbreken in deze winterse periode! De schaatsbaan bevindt zich te Driemasten 39 in 
Wevelgem, waar de kindjes van JONG om 14u naartoe gebracht mogen worden. Ze mogen 
daar dan helemaal voldaan om 16 uur opgehaald worden. OUD verzamelt aan het heem, 
ook om 14u, met de fiets. Zij zijn terug om 17 uur zoals een gewon activiteit. Wat neem je 
zeker mee? Handschoenen, 5 euro, je sportiefste beentjes, en je goed humeur ;) Geen 
zorgen als je twijfelt om je op het gladde ijs te wagen, de leiding zorgt erg goed voor 
kiendjes die nog niet zo goed kunnen schaatsen.  

januari 2018 



 Nieuwjaarsreceptie 
Natuurlijk hebben jullie ons prachtige nieuwjaarskaartje in de bus gevonden, maar wie 
graag nog eens de hoofdleiders onze nieuwjaarswensen persoonlijk wilt horen 
verkondigen, is van harte uitgenodigd op onze nieuwjaarsreceptie. Deze vindt plaats in ons 
heem op vrijdag 16 februari. Tot dan!  

 Wist je dat… 
 … In Amerika momenteel de ergste koudegolf ooit plaatsvindt? Er zijn 

gevoelstemperaturen tot -76° Celcius waargenomen! Denk daar maar eens aan als je 
(of je kind) klaagt dat het te koud is om naar school te gaan ;)  

 … De jongste groepen (1e-6e leerjaar) een gezond vieruurtje mogen meenemen?  
 … De volgende editie van onze PIUS PILS FUIVE plaatsvindt in de gloednieuwe 

‘Depart’-zaal, waar wel 1000 mensen in passen?  
 

tot volgende maand! 

Emma, Viktor, Charlotte, Kevin, Sies, Melchior, Tom, Lander, Alicia, 

Matthias, Ruben, Thomas, Margo, Noor, Seppe, Marie D, Isaure, Niels 

Cédric, Elisabeth, Isabeau, Warre, 

Nicolas, Mattice, Loïc 

Siebe, Marie V, Ine 


