
  

 

 

 

 Happy newyear! 
We wensen iedereen een gelukkig 2019! Moge de zaterdagmiddagen leuk zijn en de 
weekends nog veel leuker! Wij zien het nieuwe jaar alvast super hard zitten en 
hopen dat jullie er hetzelfde over denken. Op een nóg leuker KSA-jaar dan 2018 ☺  
 

 Kalender   
 19 januari Schaatsen 
 15-17 februari Weekend JIM (1e en 2e middelbaar) 
 22-24 februari Weekend oud 
 22-24 maart  Weekend jong 
 27 april Kaart- en streekbierenavond  
 18 mei Laatste activiteit van het werkjaar 
 28 juni Kampvoorstelling 
 6 juli Vakantieactiviteit 
 20-29 augustus Kamp 

 

 Schaatsen 
Op 19 januari trekken we allemaal onze schaatsen aan en zetten we ons beste 
beentje voor op de schaatspiste van Finlandia (Driemasten 39 – 8560 Gullegem). De 
prijs voor dit namiddagje plezier bedraagt per kind 5 euro.  De leden van jong 
worden aan Finlandia verwacht om 14u en kunnen na zich uitgeleefd te hebben op 
het ijs opgehaald worden om 16u. De leden van oud vertrekken met de fiets aan het 
heem om 14u en keren samen terug om 17u. Vergeet zeker je handschoenen niet 
mee te nemen, anders laten ze je niet op de piste! Toon maar eens wat KSA Pius X 
waard is op de schaatsbaan! 
 

 Weekend oud 
Nog 41 keer slapen en dan is het eindelijk weekend oud! Het wordt weer een 
weekend vol leuke spelen en hopelijk geen al te slecht weer! Binnenkort krijgen 
jullie een brief mee met alles wat je moet weten over het weekend. Schrijf het 
alvast maar in jullie agenda, dan kan het aftellen beginnen! 
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 Wist je dat… 
 … Je gemiddeld een halve kilo aankomt na de feestdagen? Ideaal dus voor de 

leden om de kilootjes er af te komen ravotten! 
 … De kwallensoort Turritopsis Nutricula onsterfelijk is?   
 … Vredeseilanden van naam veranderd is? Nu heet de organisatie Rikolto en 

ook dit jaar zetten de leden van OUD zich in om geld in te zamelen voor de 
boeren in het zuiden.  

 … Er op de maan ook aardbevingen zijn? Alleen heten ze daar maanbevingen! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Tot volgende maand! 

 

Isaure, Elisabeth, Siebe, Merel, Gust, Loïc, Seppe, 

Mattice, Alicia, Emma, Ruben,  

 Niels, Isabeau, Margo, Viktor 

Thomas, Ine, Nicolas, Melchior, 

Eline, Anne-Sophie, Warre, Alexander, Cedric, Thibault, Andreas, Maxim, 

Abdel, Billy, Bruno, Febe 

 


