December 2015

Kalender
26 december 2015
2 januari 2016
23 januari
19 februari
19-21 februari
26-28 februari
11 maart
18-20 maart

2e Kerstdag; geen activiteit
2e nieuwjaarsdag; geen activiteit
Schaatsen
Nieuwjaarsreceptie
SIM-weekend
Weekend OUD
Kaart- en streekbierenavond
Weekend JONG

Van oud naar nieuw
WOW?! 2015 is alweer bijna gedaan! Wat gaat de tijd snel… 2015 was een jaar vol met
schitterende KSA-activiteiten, talrijke evenementen, fantastische ledenweekends en
uiteraard een subliem kamp. In 2016 komt er meer van dat goeds! De leiding wil iedereen
een zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar wensen. Op vrijdag 19 februari willen we
deze wensen graag nog eens herhalen op onze nieuwjaarsreceptie, waar er de kans is om
een babbeltje te slaan met de leiding van jullie kinderen, en met elkaar, bij een natje en
een droogje.
Nog even herhalen: zowel op zaterdag 26 december als op zaterdag 2 januari houden wij
geen activiteit.

Wijnverkoop
Traditiegetrouw verkopen wij ook dit jaar weer enkele overheerlijke wijntjes. Witte, rode,
of rosé wijn, wij hebben voor elk wat wils in de aanbieding. Naast het feit dat je dankzij
onze wijnverkoop talloze liters wijn in huis zult hebben om de feestdagen goed te vieren,
is er nog een tweede voordeel! Een jeugdbeweging financiert (jammer genoeg) zichzelf
niet, en om onze werking op rolletjes te laten blijven verlopen, is het nodig dat wij van tijd
tot tijd acties als deze inlassen. Je hebt dus de kans om 2 vliegen in 1 klap te slaan! De
dorst lessen, en je favoriete jeugdbeweging steunen. Alles wordt geregeld door Margaux
(margaux.tanghe@ksapiusx.be) dus daar kan je terecht voor al je praktische vragen!
Daarnaast wacht het gezin dat het meest wijn koopt een mooie prijs!

Wist je dat…
In tegenstelling tot wat veel mensen denken, wij op 6 december niet de
verjaardag van de goedheilig man herdenken, maar zijn sterfdatum? SintNicolaas van Myra stierf op 6 december 343 na Christus.
Sinterklaas uit Turkije afkomstig is, en niet uit Spanje? Deze ‘fout’ in
kinderliedjes is waarschijnlijk ontstaan omdat vroeger alle luxegoederen zoals
speelgoed en bijzonder fruit door Spaanse handelaars tot bij ons gebracht
werden.
Alle leiding in de maand december bij de hoofdleiding op evaluatiegesprek
moet? Dit om onze werking te blijven verbeteren en bij te sturen waar nodig.
KSA dit jaar 88 kaarsjes mag uitblazen? KSA nationaal werd opgericht in 1928
KSA Pius X daarentegen, of toch de voorloper ervan, werd in 1942 opgericht
door Godelieve Lambrecht, van wie enkele van de leiding een interview hebben
afgenomen.

Tot volgende maand!
Lore, Kevin, Lisa, Isaure, Elisabeth, Sies, Bram, Tom
Mattice, Lander, Noor, Alicia, Emma, Matthias, Ruben,
Lukas, Wouter, Niels, Isabeau, Wout, Margo, Domi, Viktor
Tim, Margaux, Charlotte, Thomas, Laurens, Hannah, Ine, Victor

