december 2017

wijndegustatie
Aan allen die gekomen zijn, proficiat! Het was een gezellige avond met een mooie
opkomst aan fijnproevers en ook de leiding heeft ervan genoten. Aan allen die niet
gekomen zijn, ook proficiat! Maar geen nood. Als u toch nog graag enkele flesjes wijn in
huis wilt halen voor de feestdagen (of de gewone dagen?) dan kan u nog enkele dagen
wijn bestellen en zo ook uw favoriete jeugdbeweging steunen. Stuur een mailtje naar
isaure.dewitte@ksapiusx.be en we sturen u het bestelformulier op. Dit kan u dan ingevuld
terugmailen of afgeven, morgen (2 december) voor of na de activiteit aan de leiding. De
wijnverkoop eindigt zondag 3 december dus wees er snel bij!

Kalender
2 december ‘17
16 december ‘17
13 januari ‘18
20 januari ‘18
16 februari ‘18

Sinterklaasactiviteit
Laatste activiteit 2017
Eerste activiteit 2018
Schaatsen
Nieuwjaarsreceptie

Sinterklaas
Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan, hij brengt ons Sint-Nicolaas naar de
KSA! Op zaterdag 2 december brengen de Sint en zijn vrolijke pieten weer een bezoekje
aan ons heem. We willen onze eregast een warm en groot KSA-onthaal geven, daarom
mogen ook vriendjes en vriendinnetjes meekomen! Sinterklaas verwacht de jongste leden
om 14u, en zal ze uitzwaaien om 16u30. Het grote Sinterklaasspel voor de oudere leden
gaat door van 17u tot 19u.

kerstvakantie
Met al die vallende sneeuw de laatste tijd, raakt ook KSA in kerstsfeer. Tijdens de
kerstvakantie komen we weer even op adem aan het haardvuur van nonkel Patrick en
genieten we van het heerlijke feestmaal van tante Mia. De reden dat we in de
kerstvakantie geen activiteit geven is dat de leiding dan flink kan blokken om te slagen
voor hun examens om zo een fantastisch kamp voor te bereiden en mee te maken.
Duimen maar! Vanaf 13 januari staat de leidingsfamilie echter weer klaar om jullie zalige
zaterdagnamiddagen te laten beleven! Als dat geen mooie nieuwjaarsresolutie is! Maar
vóór die kerstvakantie er is, hebben de oudste leden eerst nog enkele examens af te
leggen. Als goeie ontspanning tussen al dat studeren door, zullen sommige activiteiten
daarom ’s avonds vallen. Leiding oud zal de leden hiervan op de hoogte houden.

Schaatsactiviteit
Met de vrieskou in zicht, verlangt de ene om een sneeuwman te maken, terwijl de andere
dan weer naar die lekkere warme chocomelk verlangt. Waar iedereen echter op zit te
wachten, is de schaatsactiviteit! Op zaterdag 20 januari zullen we ons warm gaan
schaatsen in Finlandia, te Gullegem. Zoals gewoonlijk worden de jongste groepen (1&2,
3&4, 5&6) aan de schaatsbaan Finlandia (Driemasten 39, 8560 Gullegem) verwacht om
14u, waar ze als besneeuwde yeti opgehaald kunnen worden om 16 uur. Met de oudste
leden spreken we af om 14u aan het heem met de fiets om samen te vertrekken. Deze
groepen zullen om 17u terug zijn aan het heem. Breng die dag zeker 5 euro inkom, warme
handschoenen, een muts en dikke kousen mee, en haal de meest sierlijke schaatser in je
naar boven. Voor de beginnelingen onder ons, staat onze professionele schaatsploeg van
leiding klaar!

Nieuwjaarsreceptie
Haal je agenda boven en save the date! Op vrijdag 16 februari zijn ouders en eventueel
kinderen uitgenodigd in ons heem voor een hapje en een drankje, aangeboden door de
leiding. Zo hopen we met een positieve toon en een gezellige babbel het nieuwe KSA-jaar
in te zetten. Verdere info volgt nog.

Wist je dat…
… We nog sponsors zoeken voor onze jaarlijkse fuif op 24 maart?
… Dolfijnen met hun ogen open slapen of alleen met 1 oog open.
… Alle leiders en leidsters samen Nieuwjaar vieren? Over groepsgevoel gesproken!
… Ze in Nederland de meest rare plaatsnamen hebben? Had jij al gehoord van
Kijkuit, Nooit gedacht of Doosje?

Tot volgende maand!
Emma, Viktor, Charlotte, Kevin, Sies, Warre,
Tom
Lander, Alicia, Matthias, Ruben, Thomas,
Margo, Noor
Melchior, Marie, Isaure, Niels, Seppe,
Elisabeth, Isabeau
Loic, Mattice, Siebe, Nicolas, Marie, Cedric,
Ine

