
 

 BESTE wensen 

 
Met de start van een nieuw jaar wensen we iedereen 
een gelukkig nieuwjaar vol liefde, geluk en een 
blakende gezondheid! 
 

 Kalender 
23 januari 

19 februari 
19-21 februari 
26-28 februari 

11 maart 

Schaatsen 
Nieuwjaarsreceptie 
SIM-weekend 
Weekend OUD 
Kaart- en streekbieravond 

18-20 maart 
16 april 

Weekend JONG 
Pius Pils Fuive 

 Schaatsen 
Op zaterdag 23 januari gaan wij schaatsen met KSA! Kostprijs bedraagt €5 (cash mee te 
brengen). Voor JONG spreken we af aan Finlandia (Driemasten 39, 8560 Gullegem) om 
14u. Het is dus de bedoeling dat de jongste leden daar met de auto afgezet worden. Om 
16u kan je jullie spruiten komen halen aan de schaatspiste.  
Alle leden van OUD worden om 14u stipt verwacht in het heem met de fiets. Van daaruit 
vertrekken we richting de schaatspiste. Rond 17u zijn we terug in het heem. 

 Nieuwjaarsreceptie 
Zoals elk jaar heffen we graag het glas op het nieuwe jaar. Daarom nodigen wij jullie uit voor een 
hapje en een drankje op vrijdag 19 februari vanaf 18U30 in ons heem. Hopelijk zijn jullie  (leden, 
ouders, oud-leiding, sympathisanten, buren…) massaal aanwezig zodat we er gegarandeerd een 
gezellige avond van kunnen maken met zijn allen. Tot dan! 

 KSA Pius X valt in de prijzen 
In de zomer van 2015 hebben we als KSA Pius X de strijd aangegaan tegen de 280 andere 
jeugdbewegingen van KSA Nationaal voor het winnen van verschillende prijzen m.b.t. onder meer 
decor, kampverhaal, kamplied, massaspel... We bleven in de running en mogen nu met trots 
meedelen dat we maar liefst 3 prijzen in de wacht hebben gesleept. Voor ons decor haalden we 
een zilveren medaille (2de plaats) binnen. Voor ons kampverhaal behaalden we de bronzen 
medaille (3de plaats), en voor het spel konden we tenslotte nog eens een bronzen medaille 
binnenhalen (3de plaats). We kunnen dus concluderen dat we goed bezig zijn! 
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 Wist je dat… 
 … Iedereen een unieke lichaamsgeur heeft, behalve tweelingen, wiens geur identiek is? 
 … Het onmogelijk is om jezelf te kietelen. Als je dit toch probeert, weet je waar en hoe je 

jezelf kietelt, wat het effect van kietelen geheel teniet doet? 
 … Leidster Hannah bijna terugkomt van erasmus? 
 …Mensen de enige dieren zijn die tranen produceren naar aanleiding van emotie? 
 … We als leiding weer vele leuke spelen gemaakt hebben, zodat 2016 alweer een topjaar 

zal worden? 
 … Rechtshandige mensen gemiddeld negen jaar langer leven dan linkshandigen? De reden 

hiervoor is dat de meeste machines en werktuigen die we gebruiken gemaakt zijn voor 
rechtshandigen. Dit maakt ze net een tikkeltje gevaarlijker voor mensen die links zijn, wat 
op jaarlijkse basis leidt tot duizenden ongelukken met fatale gevolgen. 

 … “KSA Pius X” maar liefst 13 keer in het leidingstijdschrift van Nationaal vermeld werd? 
 

 

 
 
 

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 


