februari 2018

Nieuwjaarsreceptie
De examens zijn ein-de-lijk gedaan en dit wil zeggen dat nu ook de leiding eens kan klinken
op het nieuwe jaar, zoals het hoort. Zowel ouders als kinderen heten we dan ook van harte
welkom op onze nieuwjaarsdrink om samen met ons te proosten en te toosten met een
glaasje cava of een fruitsapje in de hand. Deze gezellige receptie vindt plaats in het heem
op 16 februari, vanaf 18u30. Tot dan!

inschrijven
Met de inzet van het nieuwe jaar, mogen ook enkele goede voornemens niet ontbreken.
Onze belofte om er opnieuw een schitterend jaar van te maken is nog altijd van kracht. En
een schitterend KSA-jaar schreeuwt natuurlijk om een geweldige editie van weekend OUD
en weekend JONG! Om dit te kunnen verwezenlijken is het echter belangrijk dat alle leden
op tijd ingeschreven zijn. Hier nog een kort overzicht met de verschillende deadlines voor
het inschrijven van de weekends (overschrijven = inschrijven):
• Weekend JONG: voor 14 februari
• SIM-weekend: inschrijving afgerond
• X-peditie (+16): info van leiding

Kalender
16 februari ‘18
23-25 februari ‘18
23-25 februari ‘18
03 maart ‘18
9-11 maart ‘18
24 maart ‘18
02-08 april ’18
21 april ‘18
28 april ‘18
17 mei ‘18
29 juni ‘18
20/21 - 29 augustus ‘18

Nieuwjaarsreceptie
SIM-weekend
Weekend JONG (Geen activiteit)
Start paaseierenverkoop
Weekend OUD (Geen activiteit)
Pius Pils Fuive VIII
X-peditie
Kaart- en Streekbierenavond
Gouwdag
Laatste activiteit
Kampvoorstelling
Kamp

Weekend JONG
Lancering in 7…6…5…4…3 weken! Op vrijdag 23 februari vertrekt JONG namelijk naar
“oneindig ver, en verder”! Zoals elk jaar staat het weekend garant voor 3 dagen vol plezier,
en daarnaast is het ook voor de jongsten al een goeie voorbereiding op het jaarlijkse kamp
eind augustus. Zeker allemaal meegaan dus, wij hebben er alleszins al galactisch veel zin
in. De raketten met de piusnauten in, mogen vertrekken vanaf 18u aan ons heem, waar
jullie een plannetje kunnen vinden naar het ruimtestation ‘De Pannenhoeve’, dat zich
bevindt te Groenestraat 76, 8691 Leisele (Alveringem). Vergeet vooral jullie lunchpakket
en ook, naast het gewoonlijke KSA-uniform, jullie ruimtepakken (verkleedkledij) niet mee
te nemen. De jeugdige astronautjes mogen op zondag 25 februari omstreeks 14u
opgehaald worden ter plaatse.

Wist je dat…
… Als je gedurende 8 jaar, 7 maanden en 6 dagen schreeuwt, je genoeg
geluidsgolven produceert om een tas koffie op te warmen?
… De leiding op leidingsweekend beslist wat de weekendthema’s zullen worden en
dit zo lang mogelijk proberen geheim te houden voor de leden?
… Er onlangs een super-blauwe-bloedmaan aan de hemel stond? Supermaan want
het staat het dichtst bij de aarde, blauwe maan omdat het de 2de volle maan is van
de maand en bloedmaan omdat er een maansverduistering is!

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

