november 2017

Leidingsweekend
Joepie joepie, omdat ook de leiding graag nog eens lid wil zijn, gaan we samen op
weekend van 3 tot 5 november! 3 dagen vol plezier, activiteiten en ook wat serieus
vergaderen staan op onze planning. Dit betekent jammer genoeg wel dat er deze
zaterdag 4 november geen activiteit is, en dat jullie lieve kindjes thuis het kot op stelten
gaan moeten zetten!

Kalender
4 november ’17
11 november ’17
24 november ’17
2 december ’17
16 december ’17
20 januari ‘17

Leidingsweekend: geen activiteit
WEL activiteit (op wapenstilstand)
Wijndegustatie
Sinterklaasactiviteit
Laatste activiteit eerste semester
Schaatsen

Wijndegustatie
Aan al wie graag eens een wijntje lust (of 2, of 3 of …): proficiat! Speciaal voor jullie
organiseren we op 24 november vanaf 19:30 naar jaarlijkse traditie onze wijndegustatie.
Deze vindt plaats in de zaak Bossuyt&Co Wijnen en Sterke Dranken in de Brugsesteenweg
223, 8500 Kortrijk, waar jullie met een woordje uitleg mogen komen proeven van enkele
heerlijke wijntjes. Natuurlijk is er ook de gelegenheid om enkele flessen wijn te kopen.
Deze kunnen jullie bestellen de avond zelf of in de loop van de week erna door een mail te
sturen naar isaure.dewitte@ksapiusx.be, waarna wij in de dagen/weken erna de wijn bij
jullie thuis komen leveren. Wat een service!

Sinterklaasactiviteit
♫ Hoor wie klopt daar kinderen, hoort wie klopt daar kinderen? ♫ Dat is niemand anders
dan de goedheilige man natuurlijk! Leden van KSA Pius X zijn de braafste kinderen van het
hele Westelijk halfrond, dus daarom verblijdt de Sint ook ons met een bezoek (en wat
lekkers)! Op 2 december maakt hij zijn blijde intrede, voor jong van 14u tot 16u30, en voor
oud tussen 17u en 19u. De Sint is er voor iedereen, dus daarom mag iedereen ook een
vriendje of vriendinnetje meenemen.

Wist je dat…
… we op 6 december eigenlijk niet de verjaardag van Sinterklaas vieren, maar zijn
sterfdag?

… Zeeschildpaden hun eigen ingebouwde GPS hebben?
… Er dit jaar al wel 175 leden ingeschreven zijn?

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

