
  
 
 
 
 

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

 Kalender      
 12-14 november  Leidingsweekend, geen activiteit 
 4 december Sinterklaasactiviteit 
 25-27 februari Weekend OUD 
 11-13 maart Weekend JONG 

 Datum weekends JONG en OUD 
Twee weken geleden kregen jullie een extra brief in verband met de 
datumverwisseling van weekend JONG en OUD. Dit omdat weekend JONG 
samenviel met de bosklassen van Pius X. Ook na deze wissel ondervinden we echter 
wat problemen. We zagen over het hoofd dat de leden van OUD die periode 
examens heeft, we zijn dus genoodzaakt de de weekends weer, zoals voorheen 
gepland, door te laten gaan. Om 5&6 wat rust na de bosklassen te gunnen, besloten 
we als oplossing dat ook zij al eens mogen proeven van een weekend met OUD. 
Eenmalig gaat 5&6 dus niet mee met weekend JONG, maar met OUD. Hopelijk 
komt dit niet te ongelegen voor jullie en zijn er nog niet te veel dingen gepland die 
nu toch niet meer goed uitkomen. Doordat de weekendhuizen voortdurend 
moesten verzet worden door COVID zijn de nieuwe data helaas niet ideaal gepland 
kunnen worden.  
 
Nieuwe datums: 
 
 25-27 februari Weekend OUD + 5&6 
 11-13 maart Weekend JONG 

 Leidingsweekend 

Joepie joepie, omdat ook de leiding graag nog eens lid wil zijn, gaan we samen op 
weekend van 12 tot 14 november! 3 dagen vol plezier, activiteiten, vergaderingen 
voor de komende evenementen en weekends… staan op de planning. Dit betekent 
dat er op zaterdag 13 november geen activiteit is.  

februari 2017 

 November 2021 



 

 Sinterklaasactiviteit 

aHij komt, hij komt... De Sint is sinds dit weekend in Kortrijk! Zoals altijd brengt de 
Sint een bezoekje aan de brave KSA-Piussertjes in ons heem op 4 december. Voor 
JONG gaat deze activiteit door van 14u-17u en voor OUD van 17u30 tot 19u30. 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         

 

 

 

 Wist je dat… 

…… een krokodil zijn tong niet kan uitsteken? 
…… het Hawaiiaanse alfabet maar 12 letters heeft? 
…… verdrinking het grootste gevaar is in de woestijn? 

 

 

 

 

Tot dan! 

Manon, Amke, Maud, Julien, Ruben, Tristan, Bruno, Anne-Sophie, 
Gust, Lars, Noah, Valentine, Emma, Ruben, Merel, Janne, Jasper, Olivia, Loïc , Alexander, 

Thibault, Arthur, Felix, Merijn, Febe, Cédric, Jasper, Lowie, Warre, Ward, Manon, 
Melchior, Andreas, Billy, Maxim, Abdel en Mauro 

 

 

februari 2017  

November 2019  

 

 

 



 

 

 

 

 

 


