
  

 

 

 

 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 
16 november 2019 Leidingsweekend 

                                            30 november 2019  Sinterklaasactiviteit 
1 januari 2020 Eerste activiteit van 2020 

6-8 maart 2020 Weekend OUD  
20-22 maart 2020 Weekend JONG 

 LEIDINGSWEEKEND 

Joepie joepie, omdat ook de leiding graag nog eens lid wil zijn, gaan we samen op 
weekend van 15 tot 17 november! 3 dagen vol plezier, activiteiten en ook wat serieus 
vergaderen staan op onze planning. Dit betekent jammer genoeg wel dat er op 
zaterdag 16 november geen activiteit is en dat jullie lieve kindjes thuis het kot op 

stelten mogen zetten. 

 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.1 De Sint brengt een 
bezoekje aan de brave KSA-Piussertjes in ons heem op 30 november. 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 ☺  
 

 

 
1 Bergh, Misschaert, and Walschot, Het grote Sinterklaasboek. 

februari 2017 

November 2019 



Wist je dat… 
 ... de leiding een brandcursus gevolgd heeft die georganiseerd werd door Stad 

Kortrijk? Wie heeft een brandweerman/vrouw nodig als je gewoon naar een 
leider kan gaan met al je brandproblemen!  

 … spaghetti, confetti en graffiti de meervoudsvormen zijn van deze woorden? 
Het enkelvoud is spaghetto, confetto en graffito ... 

 ... maanden die beginnen op zondag altijd een vrijdag de 13de hebben? 

 …het binnen 53 dagen Kerstmis is en binnen 60 dagen Nieuwjaar? Denk maar 
al aan goede voornemens voor 2020… 
 

 

 

 

Tot volgende maand! 

Abdelouarete, Merel, Andreas, Manon, Maud, Jasper, Gust, Loïc, Manon, 

Maxim, Emma, Cédric, Isaure, Melle, Amke, Ward, Bjarne, Emma, Warre, 

Lars, Lowie, Alexander, Billy, Febe, Elisabeth, Cédric, Bruno, Thibault, 

Nicolas, Thomas, Ine, Anso, Ruben en onze lieve Seppe in Hongkong 


