oktober 2016

Welgekomen
Aan allen die al ingeschreven zijn: proficiat. Aan allen die nog niet
ingeschreven zijn: haast je naar mama of papa en laat hen voor 5 oktober
een mailtje sturen naar margaux.tanghe@ksapiusx.be. Dit terzijde, laat
ons ons even voorstellen. Wij zijn Lander en Hannah, uw
nieuwsbriefschrijvers van dienst. Samen doen wij ons uiterste best om u
op de hoogte te houden van alle praktische info omtrent alle activiteiten,
evenementen en initiatieven die wij met KSA organiseren. Vergeet niet
dat de gehele leiding tot uw beschikking staat om alle vragen, twijfels en
suggesties te ontvangen. Al onze gegevens vindt u terug in het jaarboekje
met thema “Magnifiek Energiek”.

Kalender
8 oktober ‘16
15 oktober ‘16
21 oktober ‘16
22 oktober ‘16
5 november ‘16
25 november ‘16
3 december ‘16

Vriendjesactiviteit + Uniformverkoop
Stoverijfeesten + Uniformverkoop
Dag van de jeugdbeweging
Uniformverkoop
GEEN activiteit (leidingsweekend)
Wijndegustatie
Sinterklaasactiviteit

uniformverkoop
Dat je een KSA’er in hart en nieren bent, weten we natuurlijk al. Maar helaas is de
buitenwereld daar nog niet van op de hoogte. Daarom is het heel belangrijk (ook
verzekeringsgewijs) dat we elke zaterdagmiddag met trots tonen van welke fantastische
jeugdbeweging we zijn. Iedereen, zowel jong als oud, is verplicht minimum één deel van
het uniform te dragen maar natuurlijk geldt: hoe meer, hoe beter. Dit gaat van een rood
sjaaltje of donkerblauw hemd tot een kakigroene T-shirt, trui en kousen. Ook schildjes,
schoolgerief en zonnebrillen in KSA-thema zijn verkrijgbaar. Al deze kleren en gadgets
kan je enkel bestellen van 8 oktober tot 22 oktober, telkens voor en na de activiteit aan
onze verkoopstand. (Op de Stoverijfeesten is dit van 14u30-16u tijdens de diashow.) We
werken met het “eerst betalen, dan afhalen” systeem en eenmaal de bestelling
aangekomen is, delen we alles uit aan de leden. Bij eventuele vragen kan je terecht bij de
uniformverantwoordelijken
Alicia
(alicia.schietgat@ksapiusx.be)
en
Noor
(noor.hubeau@ksapiusx.be).

Vriendjesactiviteit
Op 8 oktober is het van 14u tot 17u vriendjesdag. Die dag staat helemaal in teken van de
vriendschap en worden alle leden verwacht om een vriendje of vriendinnetje mee te

nemen van dezelfde leeftijd. Nadien is er nog een mogelijkheid tot inschrijven om zo toch
nog een jaar vol speel- en spelplezier te beleven in de KSA.

Stoverijfeesten
Bye beenhesp, hello stoofvlees met frietjes! Binnenkort, op 15 oktober, is het tijd voor een
KSA-oktoberfest waar de Duitsers nogal naar zullen opkijken. KSA PIUS X presenteert u
met veel trots: Stoverijfeesten 2016. Een mix van audiovisueel beeldmateriaal (Diashow,
14u30, heem), het zangtalent van de leden (Eucharistie, 16u30 (leden) / 17u (ouders), Pius
X Kerk) en een culinaire avond (Stoverijfeesten, 19u, Open School) met o.a. een show,
volksdans, tombola en een dansvloer die u en uw kinderen tot in de vroege uurtjes in
vervoering zullen brengen. Tijdens de diashow zullen de kamp cd’s met alle leuke kiekjes
van op kamp verkrijgbaar zijn aan 5-tal euro. Wegens groot succes van de voorbije jaren,
is het belangrijk de felbegeerde plaatsen voor het eetfestijn voor 6 oktober te reserveren.
Voor kinderen tot 12 jaar vragen we 12 euro en voor een volwassene komt op 15 euro. Dit
kan door over te schrijven op het rekeningnummer BE04 7380 3273 8431 (KSA Pius X
Evenementen)
met
vermelding:
“familie….+
Stoverijfeesten
+
aantal
volwassenen/kinderen”. Als je een dessert maakt, vergeet dan zeker niet door te geven
aan Hannah (hannah.bulcaen@ksapiusx.be) wat je maakt en voor hoeveel personen dit is.

Dag Van De Jeugdbeweging
KSA-ers aller lande, verenigt u! Op 21 oktober is het onze feestdag en dat mag geweten
worden. Die dag paraderen alle leden met trots rond in hun uniform. Op school, in de
sportclub of gewoon thuis? Alles kan en mag! Voor de oudste groepen (SKIM en
Jonghernieuwers) is er voor de schooluren een ontbijt op de Grote Markt van Kortrijk
voorzien. We zien jullie daar!

Wist je dat…
… De leiding er altijd van uit gaat dat de kledij van de kinderen heel vuil mag
worden? Doe dus kledij aan die tegen een stootje kan.
… Een zeester geen hersenen heeft?
… De jongste groepen (1e-6e leerjaar) een gezond vieruurtje mogen meenemen?
… Meisjes twee keer zoveel met hun ogen knipperen dan jongens?

Tot volgende maand!
Emma, Viktor, Charlotte, Kevin, Sies, Bram, Tom
Lander, Alicia, Matthias, Ruben, Thomas, Margo, Noor

Lukas, Wouter, Isaure, Niels, Wout, Elizabeth, Isabeau
Tim, Mattice, Margaux, Laurens, Hannah, Marie, Victor

