
 

 Kalender 
16 april 
30 april 

7 mei 
7 mei 

20-29 augustus 
21 – 29 augustus 

Deadline fiscale attesten 
Zwemactiviteit 
Gouwdag 
Kaart- en Streekbierenavond 
Kamp OUD 
Kamp JONG 

 

 Fiscale attesten 

Voortaan hebben we een nieuw systeem om de fiscale attesten van de weekends, kamp 
en andere leuke activiteiten in de KSA in te vullen. Om ons en jullie als ouders heel wat 
tijdrovend werk te besparen, hebben we nu een Google Docs opengesteld waar jullie per 
kind kunnen invullen aan wat het deelnam. De deadline hiervoor is 16 april, dus klap maar 
snel die laptop open! Dit is de link, maar die wordt ook nog eens doorgestuurd via mail: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdd9qHe0HfY7gF3M_gZ4Y9bSDZnQflT_5w
EiWLZBwKu4duV-A/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 

 

 Gouwdag 
Gouwdag komt er weer aan, dit jaar op 7 mei in Torhout! Voor zij die denken: huh, Gouwdag, 
wat is dat nu weer?, volgt hier wat verdere info. Gouwdag is een tweejaarlijkse speldag voor 
alle leden van KSA West die jonger zijn dan 12 jaar. Het is een volledige dag met een goed 
gevuld programma vol uitdagende spelen. Met de nodige inkleding zorgt KSA West ervoor 
dat elke KSA'er meegenomen wordt op avontuur en zo ten volle kan genieten van het 
thema. Ook onze KSA zal hieraan deelnemen, maar een brief om in te schrijven volgt nog! 
Houd de datum dus zeker vrij voor de leden van JONG! 

 
 
 
 

Januari 2020 
 

April 2022 



 Kaart- en Streekbierenavond 
 

Eindelijk, na een denderende Kaas- en wijnavond is het tijd voor alle bierfanaten om zich 
een avond te laten onderdompelen in gouden streekbiertjes van bij ons. Schuif aan tafel 
met je kaartpartner en waag je kans in ons maniltoernooi. Deuren openen om 19:00 in ons 
heem (Koolkappersstraat 27a, 8500 Kortrijk) en het maniltoernooi gaat van start om 19:30. 
Opgelet! Teams die er dan nog niet zijn, verliezen automatisch hun eerste match! Je kan 
jouw team gratis inschrijven voor het toernooi door een mailtje te sturen naar 
ruben.nys@ksapiusx.be met de twee namen en eventueel een teamnaam. 

 Zwemactiviteit 
Op 30 april gaan we weer met z’n allen zwemmen, JOEPIEEEEE!!!! De leden mogen 
hun zwempak weer van onder het stof halen en die dag hun beste humeur 
meenemen naar de KSA. Verdere info over de zwemactiviteit volgt in een volgende 
brief. 

 Paasvakantie 
Zoals jullie weten is de leidingsploeg een groep zeer ijverige studenten en ook zij 
hebben eens nood aan vakantie. Maar naast hun liefde voor de schoolboeken hebben 
ze ook een enorme passie voor hun leden, dus daarom gaan de activiteiten gewoon 
door doorheen de vakantie. Schrap dus maar al jullie plannen, want we gaan er 
helemaal tegenaan!  
 

 Wist je dat … 

 De maan maanbevingen heeft? 

 De eerste naam van de planeet Uranus George was? 

 Anatidaefobie de angst is om in de gaten gehouden te worden door een eend? 
 
 

 Tot volgende maand!  
Manon, Amke, Maud, Julien, Ruben, Tristan, Bruno, Anne-Sophie, 

Gust, Lars, Noah, Valentine, Emma, Ruben, Merel, Janne, Jasper, 

Loi ̈c, Alexander, Thibault, Arthur, Felix, Merijn, Febe, Cédric, Jasper, Lowie, 

Warre, Ward, Manon, Melchior, Andreas, Billy, Maxim, Abdel en Mauro 
 


