
  

 

 

 

 Bedankt! 
De maand oktober zit er al weer op en de Stoverijfeesten waren opnieuw een groot 
succes! Dit was natuurlijk niet gelukt zonder de vele helpende handen die opnieuw 
meegewerkt hebben aan deze knallende editie. Bedankt aan iedereen die zijn 
steentje bijgedragen heeft en tot volgend jaar! We maken van november weer een 
maand boordevol KSA! 

 Kalender 
17 november 2018 Kaas- en wijnavond 

1 december 2018  Sinterklaasactiviteit 
22 december 2018 

12 januari 2019 
Laatste activiteit van 2018 
Eerste activiteit van 2019 

15-17 februari 2019 Jimweekend  
22-24 maart 2019 

22-24 februari 2019 
Weekend jong 
Weekend oud 

 belangrijk! 
Aandacht, aandacht! Weekend jong is verplaatst van 15-17 maart naar 22-24 maart. 
Dit komt doordat de musical in de Pius X lagere school ook doorging in dat 
weekend, oeps! Een weekend zonder leden zou helemaal niet zo leuk zijn, dus 
daarom is het een weekje verlaat!  

 Sinterklaasactiviteit 
Hij komt, hij komt… Ook al liggen Sinterklaas en zwarte piet nu nog onder de 
Spaanse zon en is het nog een beetje wachten tot hij met zijn stoomboot naar ons 
land komt, kondigen we de sinterklaasactiviteit graag al aan. De Sint brengt een 
bezoekje aan de brave KSA-Piussertjes in ons heem op 1 december. Voor JONG 
gaat deze activiteit door van 14u-16u30 en voor OUD van 17u tot 19u. De kabouters 
zijn natuurlijk ook welkom als Sint en Piet een bezoekje komen brengen. Hopelijk 
zijn er net als vorig jaar weer geen stoute kindjes in de KSA, maar daar twijfelen wij 
niet aan ☺  
 
 

  

februari 2017 

November 2018 



 Kaas en w ijnavond 
Bonjour à tous! De wijndegustatie is in een nieuw jasje gegoten!  
Op 17 november toveren we het heem voor een avondje om in La Douce France. 
Iedereen is welkom vanaf 19u om te genieten van heerlijke kazen en wijnen…  
We voorzien een uitgebreid assortiment aan kazen en wijnen. Je waant je een 
avondje in de Franse wijngaarden voor een schappelijke prijs van €15 voor 
volwassenen en €8 voor kinderen.  
Zijn kazen toch niet echt je ding? We voorzien ook een aanbod aan charcuterie, 
voor iedereen wat wils!  
Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar leidster Isabeau op 
isabeau.vandevelde@ksapiusx.be en door over te schrijven op onze rekening 
“evenementen” op het rekeningnummer BE04 7380 3273 8431.  
Au revoir!  

W ist je dat… 

 … we weer een top leidingsweekend achter de rug hebben? We zijn helemaal 
klaar voor de evenementen die georganiseerd zullen worden dit werkjaar.  

 … vrouwen het vaak kouder hebben dan mannen? Meisjes, kleed jullie maar 
lekker warm aan de komende (koude) zaterdagmiddagen!  

 …het binnen 45 dagen Kerstmis is en binnen 52 dagen Nieuwjaar? Denk maar 
al aan goede voornemens voor 2019… 
 

 

 

 

T ot 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 
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