Oktober 2018

Welkom
Joepie! Met de start van het nieuwe werkjaar is ook de nieuwsbriefredactie weer van de partij!
Met deze eerste nieuwsbrief willen wij onze trouwe lezers onmiddellijk uitnodigen om er opnieuw
een geweldig jaar van te maken. Graag vragen wij ook een klein applausje voor Lander die
jarenlang deel uitmaakte van de nieuwsbriefredactie. We zijn hem enorm dankbaar voor de vele,
leuke schrijfsels. Tegelijkertijd verwelkomen wij onze nieuwste aanwinst Merel. Met haar vlotte
pen staat zij samen met mij, Siebe, klaar om jullie elke maand jullie portie KSA infotainment te
bezorgen.

Kalender
13 oktober 2018
20 oktober 2018
3 november 2018
1 december 2018
22 december 2018

Stoverijfeesten
Vriendjesactiviteit
Leidingsweekend; geen activiteit
Sinterklaasactiviteit
Laatste activiteit voor de kerstvakantie

Oproep!
Aandacht, aandacht! Wij hebben jullie hulp nodig! Voor de Stoverijfeesten (zie hieronder) zoeken
we nog lieve mama's, papa's, leden en sympathisanten... die een dessertje willen bakken. Indien
je dit ziet zitten, kun je leidster Siebe (5&6) contacteren via het e-mailadres
siebe.dewulf@ksapiusx.be. Laat daarbij zeker weten wat je zal maken en voor hoeveel personen.

Stoverijfeesten
Iedereen is er natuurlijk al van op de hoogte dat onze heerlijke Stoverijfeesten dit jaar doorgaan
op 13 oktober. 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 14u is er een terugblik naar ons schitterend kamp in Dilsen-Stokkem voorzien met een
ontroerende diashow (traantjes wegpinken is toegelaten). Dit gaat door in ons gezellig heem.
Daarna vieren we de eucharistie in de Sint-Pius X-kerk om 17u. We verwachten álle leden in
uniform om 16u30 om de liedjes in te oefenen. Hopelijk zorgen jullie als ouders er ook voor dat dit
wordt nageleefd, de eucharistie is namelijk het officiële startmoment van ons werkjaar en dus is
het belangrijk dat iedereen daarbij is! Daarna start dan ons heerlijk stoverij- en drankfestijn!
Wij zijn er alvast klaar voor en hopen op een massale opkomst! Voor €12 per kind en €17 per
volwassene kan iedereen zijn buikje rond eten. Overschrijven kan nog tot zondagavond 7 oktober
op het rekeningnummer BE04 7380 3273 8431, met vermelding “Inschrijving Stoverijfeesten
Familie .... Met x kinderen en x volwassenen”. Tot dan!

Inschrijven
Ons werkjaar is nu al zo’n drie gezellige weken op gang en daar zijn wij superblij mee! Voor de
kindjes die nog niet ingeschreven zijn, is het belangrijk om dat zo snel mogelijk te doen omdat ze
anders niet verzekerd zijn. Dus spoed jullie achter die laptop. Vergeet ook geen mailtje te sturen
naar emma.stockman@ksapiusx.be met vermelding van naam en voornaam, geboortedatum,
adres, telefoonnummer en e-mail. Je kan dit nog doen tegen 7 oktober.

Uniformen
‘KSA da zin wudder, ma wie zijt gudder?!’ In KSA PIUS X zijn we fier op onze leutige bende
vrienden, waarmee we elke week samen plezier maken. En om dat te uiten dragen we dan ook
graag ons uniform. Wie nog geen modieus hemd, sjaaltje, trui of t-shirt heeft, kan dit nog
aankopen op de Stoverijfeesten en de week daarna (20/10). Daarnaast is er ook nog de
mogelijkheid om superdeluxe, megahippe KSA-gadgets aan te kopen, naast enkele KSAmouwschildjes. Vergeet dus zeker geen bezoekje te brengen aan het uniformstandje tijdens de
diashow!

Dag van de jeugdbeweging
Vergeet Kerstmis, Nieuwjaar of Valentijn! Vrijdag 19 oktober is het een hoogdag voor KSA,
namelijk Dag van de Jeugdbeweging! Op deze dag dragen de leden met trots hun uniform naar
school om te tonen hoe leuk hun jeugdbeweging wel niet is. Voor de oudste leden is er vaak ook
een gezamenlijk ontbijt, georganiseerd door Stad Kortrijk. Omcirkel deze dag dus maar al vast in
jullie kalender!

Vriendjesactiviteit
Wil je je vriendjes en vriendinnetjes er eens van overtuigen hoe leuk KSA PIUS X wel niet is? Dan is
de vriendjesactiviteit hier de ideale gelegenheid voor! Op zaterdag 20 oktober opent KSA haar
deuren voor iedereen die wil! Voor diegenen die onmiddellijk overtuigd zijn, voorzien we na de
activiteit de mogelijkheid tot inschrijven.

Wist je dat…
… het Schots maar liefst 421 woorden heeft voor “sneeuw”!?
… ouders die de kamphanddoeken terugwillen, ze dit gerust mogen vragen aan de leiding
na de activiteit.
… 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.
… de kampkaartjes getekend werden door één van onze eigen leden?

Tot volgende maand!
Isaure, Elisabeth, Siebe, Merel,Gust, Loïc,
Seppe,
Mattice, Alicia, Emma, Ruben,
Niels, Isabeau, Margo, Viktor
Thomas, Ine, Nicolas, Melchior,
Eline, Ann-Sophie, Warre, Alexander, Cedric,
Thibault, Andreas, Maxim, Abdel, Billy,
Bruno, Febe

