
 



 

Beste ouders, 

De maand oktober is weer voorbijgevlogen. We willen u ook nog graag bedanken 

voor uw steun indien u een (of meerdere) doosje(s) truffels gekocht heeft! We 

hopen dat ze gesmaakt hebben. 

November breekt aan en dat wilt zeggen dat de temperatuur begint te dalen. 

Daarvoor doen we een oproep om je kinderen hiernaar te kleden met een warme 

jas, we kunnen namelijk niet elke week in de turnzaal spelen. Dus geef uw 

zoon/dochter zeker een regenjas mee als ze regen voorspellen. 

Op 4 november zal er geen ronde zijn, aangezien het herfstvakantie is. De hele 

leidingsploeg wenst jullie wel een enorm fijne week toe! 

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we opnieuw onze Pensenkermis. Deze zal 

doorgaan op 18 november. We nodigen jullie dan ook allemaal uit om lekkere 

pensen, verse soep of heerlijke croque’s te komen eten in ons restaurant en daarna 

een lekker speciaal biertje of een cocktail te komen drinken in onze bar. De kinderen 

kunnen zich uitleven in de turnzaal! Meer informatie kan je verder in de brabbel 

vinden. 

Aarzel niet om de leiding te contacteren indien je vragen hebt. Je kan hun gegevens 

terugvinden op een van de volgende pagina’s van de brabbel! 

Tot op KSA! 

 

De leiding 



Naar jaarlijkse traditie organiseren we dit jaar weer onze pensenkermis. Dit jaar zal 

hij plaatsvinden op zaterdag 18 november en zal alles in thema staan van de 

middeleeuwen.                    

We nodigen jullie dan ook van harte uit om lekkere pensen, verse soep of heerlijke 

croque’s te komen eten in ons restaurant en daarna te genieten van een speciaal 

biertje of een lekkere cocktail in onze bar, waar we u zullen terugkatapulteren naar 

de middeleeuwen.  

Terwijl je geniet van onze lekkere pensen of een koud biertje kan je de mooie  

creaties bewonderen die uw kapoen samen met zijn/haar leiding geknutseld heeft. 

Ze kunnen zich ondertussen hellemaal laten gaan in de turnzaal waar ze zich kunnen 

laten omtoveren tot stoere ridders of prachtige prinsessen!  

Via deze weg nodigen we jullie van harte uit! Niet alleen familie, ook collega’s, 

vrienden…. zijn welkom vanaf 17u om onze heerlijke pensen te komen proberen. 

 

Tot op pensenkermis! 

 

 



Algemeen e-mailadres: info@ksatienen.be 

LEIDING 

Leeuwkes Sloebers 

Wies Torsin 0471/70 71 76 Mats Tuerlinckx 0484/38 53 88 

Lotte Beelen 0496/48 80 37 Cis Lagae 0491/52 72 63  

Lise Billen 0471/32 81 15 Marie Denruyter 0468/26 23 73 

Matthijs Kempeneers 0470/52 70 06 Wim Vanparijs 0499/74 59 27 

Joro’s Knapen 

Lotte Smets 0471/32 57 02 Brecht Rome 0485/22 96 08 

Floris Verbiest 0472/69 93 36 Bo Betrains 0474/09 91 82 

Myrthe Logist 0470/25 95 81 Senne Roovers 0476/33 96 63 

Tuur Bolleire 0471/36 32 45 
 

Sjo +16 

Seppe Vanhoudt 0474/11 91 35 Philippe Van Lierde 0471/11 47 35 

Fee Amer 0491/25 04 44 Niels Moureau 0495/06 58 34 

Louise Hobin 0492/85 41 23 
  

Banverantwoordelijke 
Bondsteam: contacteer hen bij eventuele vragen of opmerkingen.  

 

 

 VOLWASSENBEGELEIDING 

Christa Motton 0477/32 26 04 Pierre Debroux 016/81 60 49 

Leentje Lambrechts  0494/23 85 09 Tom Roovers 0479/21 34 60 

 

 



 

 11/11 Dierendag op 

KSA! Kom verkleed 

als je lievelingsdier! 

Van 14u tot 17u 

04/11 GEEN 

RONDE 

(Herfstvakantie) 

25/11 

Help jij de dieren om te 

ontsnappen uit de zoo? 

Van 14u tot 17u 

18/11 

PENSENKERMIS 

(meer info in 

brabbel) 



Sloebers 
                        

 

 

                                                             

4 november 

Vakantie !!!!!!!!! Maar wel geen ronde ☹  

11 november 

Wie is de slimste sloeber??? 

 Kom het ontdekken tussen 2-5 

18 november 

Pensenkermis !!! kom lekkere 

pensen eten. Meer info van voor 

in de brabbel 

25 november 

Wie zijn de sterkste, de stoerste,…. Kom naar 

ksa en ontdek het van 2-5 







XXX LY WVA NWLY BFFE XXX  littleprinsesfee, hotboySep04, Loulouforallyoupleasures voeg toe op 
snapchat x 

4 november geen ronde want het is herfstvakantieeeeeeeeeee. Verzamel zo veel mogelijk 

bladeren  

 

11 November van 14-17 

Dit is Seppe. Seppe ziet er altijd heel stoer uit. Hij is een ruige 

jongen die houdt van metal. Zijn hobby’s zijn kick box en op zijn 

Harley Davidson rijden. Daarnaast is hij lid van een bende die  

internationaal gezocht wordt voor het plegen van meerdere feiten. 

Wauw, wat een kerel…  

Wie kan Seppe overtreffen? 

 

 

 

18 November: PENSENKERMIS!!! Doe jullie mooiste afwas-

outfit aan. Diegene die het hardst op Nancy (uit Thuis) lijkt 

krijgt een gratis dessertje!!!!! En duizend respect xxx 

Nodig ook al jullie vrienden uit om een culinaire maaltijd te 

verorberen. Meer info vooraan in de Brabbel  

IEDEREEN KOMEN !! 

 

 

Wie Heeft de grootste mond? Kom 

op 25 november van 14-17 

 



VLOGGERDIEVLOGVLOG

BLACKVLOG

- 4 november: geen ronde (herfstvakantie)
- 11 november: VLOGGERDIEVLOGVLOG RONDE 2->5
- 18 november: pensenkermis (meer info in brabbel)
- 25 november: BLACKVLOG RONDE 2->5

+16



 

 

 

 

 

 

 

 

 


