februari 2017

Mei 2017

Weekend jong
Onze laatste KSA-maand gaat van start en dat wil ook zeggen dat dit weer de laatste
nieuwsbrief van het werkjaar is. De activiteiten zelf gaan gelukkig nog door tot en met
zaterdag 20 mei. Daarna moet de leiding beginnen ‘blokken’ om mee te kunnen op kamp.
We hopen dat jullie ons niet te hard zullen missen in de vakantie want bij ons zal dat wel
het geval zijn… Gelukkig hebben we een extra activiteit ingepland om dit gemis tegen te
gaan. De vakantieactiviteit gaat dit jaar door op 8 juli en jullie kunnen de praktische
informatie hieronder vinden. Voor de laatste keer: een dikke merci aan alle leden, leiding
en ouders om ons dit fantastisch jaar mogelijk te maken. Een stevige KSA-groet en in
september staan we met de nieuwsbrief weer paraat!

Kalender
20 mei ‘17
30 juni ‘17
8 juli ‘17
20/21 - 29 augustus ‘17

Laatste activiteit
Kampvoorstelling
Vakantie activiteit
Kamp

Pius pils fuive vii
Via deze weg willen we jullie en alle medewerkers nog eens bedanken voor de tijd en
enthousiasme die jullie in onze fuif staken. We kunnen met trots zeggen dat het een
succeseditie was! Er waren namelijk meer dan 700 mensen aanwezig. Naast pintjes aan 1
euro voor de dorstigen onder ons, konden de hongerigen ook van een Bickyburger of
frietjes smullen bij Chez Laurens en Casa di Negro. Volgend jaar gaat ons jaarlijkse feest
door in de nieuwe(!) fuifzaal van stad Kortrijk. Wij kijken er alvast naar uit en hopen jullie
daar ook te zien! Tot volgend jaar!

Fiscale attesten
De leden jonger dan 12 jaar die vorige jaar mee waren op weekend en/of kamp, mogen
hun fiscaal attest afhalen bij hun groepsleiding of de hoofdleiding aan het einde van de
activiteit.

Renovatiewerken
Vanaf 15 mei zal Stad Kortrijk verbouwingen uitvoeren in het heem. We krijgen namelijk
een nieuw, asbestvrij dak! Aangezien het niet mogelijk is om activiteit te geven op een
bouwwerf, zal de formatie eenmalig niet doorgaan aan de lokalen maar op het pleintje
aan het heem.

Vakantieactiviteit
Met de trein naar Zeebrugge tjoeke tjoeke tuut! Of gaan we eens ergens anders naartoe?
We houden nog eventjes geheim op welke locatie we de boel onveilig gaan maken met de
KSA. Jullie krijgen hiervoor nog een extra brief met de onthulling en verder informatie.
Schrijf alvast 8 juli in je agenda!

Kampvoorstelling
Een ander geheim dat we nog even niet verklappen is het befaamde kampthema! Je kan
dit te weten komen op vrijdag 30 juni. We verwelkomen jullie, leden en ouders, met
plezier om extra info te geven rond het hele kampgebeuren. We overlopen de
dagindeling, de soorten activiteiten en hoe alles in zijn werk gaat. Deze avond is dus
warm aanbevolen voor zowel jong als oud en begint omstreeks 19u30.

Wist je dat…
-

-

De naam van leidster Ine al enkele maanden ontbrak op het einde van de
nieuwsbrief? We hebben het proberen goed te maken in deze editie. Hopelijk
vergeef je ons!
Een mannelijke inktvis soms de gedaante aanneemt van een vrouwtje om een
vrouwtje te veroveren?
We bijna nieuwe hoofdleiding verkiezen?
Verdrinking het grootste gevaar is in de woestijn?
Je nog altijd flapjes van Joyvalle en Appelsientje mag afgeven aan leidster Emma
(JIM) ? Voor Lotus kan je de codes ingeven op de website voor “KSA Pius X”. De
uitgebreide instructies vindt u op onze facebookpagina KSA Pius X

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

