Oktober 2015

Kalender
10 oktober 2015
24 oktober 2015
7 november 2015
5 december 2015
26 december 2015
2 januari 2016

Hespefeesten
Vriendjesactiviteit
Leidingsweekend; geen activiteit
Sinterklaasactiviteit
2e Kerstdag; geen activiteit
2e nieuwjaarsdag; geen activiteit

Oproep voor desserts
Wij hebben jullie hulp nodig! Voor de Hespefeesten (zie hieronder) zoeken we nog lieve

mama's/papa's/leden/ sympathisanten... die een dessertje willen maken. Indien je dit ziet
zitten, kun je leidster Lisa (JIM) contacteren (0475/619021). Laat dan zeker weten wat je
zal maken en voor hoeveel personen.

Hespefeesten
Iedereen weet natuurlijk al dat op 10 oktober onze heerlijke Hespefeesten doorgaan, maar indien
u toch nog niet helemaal overtuigd bent om mee te komen vieren met ons, dan kun je hier al zien
wat voor leuks er jullie allemaal te wachten staat.
Om 14u30 is er een terugblik aan ons schitterend kamp in Eigenbilzen voorzien aan de hand van
een diashow met prachtige foto’s. Genieten bij die beelden kan natuurlijk met een natje en een
droogje. Dit gaat door in ons heem in de Koolkappersstraat 27a.
Daarna vieren we de eucharistie in de Sint-Pius X-kerk om 17u. We verwachten álle leden in
uniform om 16u30 om de liedjes te oefenen. Hopelijk zorgen jullie als ouders er ook voor dat dit
wordt nageleefd; de eucharistie is nl. het officiële startmoment van ons werkjaar en dus is het
belangrijk dat iedereen daarbij is!
Om 19u start ons heerlijk hesp- en drankfestijn eindelijk! Wij zijn er alvast klaar voor en hopen op
een massale opkomst! Inschrijven kan dit weekend nog: voor €12 per kind en €15 per volwassene
kan iedereen zijn buikje rond eten. Overschrijven tot zondagavond op het rekeningnummer BE04
7380 3273 8431, met vermelding “Inschrijving Hespefeesten Fam. .... Met x kinderen en x
volwassenen”. Tot dan!

Inschrijven
Ons werkjaar is al enkele weken op gang en iedereen amuseert zich vast te pletter. Om van al
deze geneugten te blijven genieten, is het belangrijk om zo snel mogelijk in te schrijven, onder
andere voor de verzekering. Dit kan nog altijd aan de laptop vooraan de oprit, maar liefst zo snel
mogelijk. De inschrijving is pas in orde als je langs geweest bent bij de laptop én overgeschreven
heb!

Leidingsweekend
Om als KSA te kunnen blijven draaien, moeten we als leiding natuurlijk van tijd tot tijd een
reflectiemomentje inlassen. Dit doen wij op van 6 tot 8 november, en aangezien KSA zonder
leiding geen KSA is, gaat er jammer genoeg geen activiteit door op zaterdag 7 november.

Uniformen
Wij zijn in KSA één leutige bende vrienden, die elke week samen plezier maken, en om dat te
uiten dragen we elke week met diepe trots ons uniform. Wie nog geen schitterend hemd, sjaaltje,
trui of t-shirt in zijn bezit heeft, kan dit nog aankopen op de Hespefeesten en de weken daarna
(17/10 en 24/10). Daarnaast is er ook nog de mogelijkheid om superdeluxe, megahippe KSAgadgets aan te kopen, naast enkele KSA-mouwschildjes. Vergeet dus zeker geen bezoekje te
brengen aan de uniformstandjes tijdens de diashow!

Vriendjesactiviteit
Zijn jullie vriendjes en vriendinnetjes, neefjes en nichtjes, … ook altijd zo jaloers als jullie praten
over KSA? Hier hebben wij de oplossing voor! Op zaterdag 24 oktober is iedereen welkom in KSA!
Neem dus allemaal een vriendje of vriendinnetje mee. Voor diegenen die direct overtuigd zijn,
voorzien we na de activiteit de mogelijkheid tot inschrijven.

Wist je dat…
… onze leidingsgroep dit jaar uit 31 enthousiaste leiders en leidsters bestaat? Wij staan elke
week klaar om jullie lieve kindjes een schitterende activiteit te geven, maar ook voor
vragen over allerlei KSA-zaken kan je steeds bij ons terecht.
… het Schots maar liefst 421 woorden heeft voor “sneeuw”!? Dit komt omdat ze een
onderscheid maken tussen elk soort sneeuw. Zo betekent “Unbrak” sneeuw die aan het
smelten is, terwijl “Skelf” gebruikt wordt voor sneeuw die uit dikke vlokken bestaat.
… samen met de naamsverandering, ook onze site in een nieuw kleedje is gestoken? Het
adres van de site is vanaf dit jaar “www.ksapiusx.be”. Ook de mailadressen zijn veranderd!
Wil je iemand van de leiding bereiken, mail dan naar
*voornaam*.*familienaam*@ksapiusx.be
… insecten geen pijn kunnen voelen? De volgende keer dat je die vervelende bromvlieg een
flinke mep geeft met een krant, moet je je dus niet meer zo schuldig voelen.

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

