
 

 Kalender 
7 november 2015 

20 november 
Leidingsweekend; geen activiteit 
Wijndegustatie  

5 december 2015 Sinterklaasactiviteit 
26 december 2015 2e Kerstdag; geen activiteit 

2 januari 2016 
23 januari 

19-21 februari 
26-28 februari 

2e nieuwjaarsdag; geen activiteit 
Schaatsen 
SIM-weekend 
Weekend OUD 

18-20 maart Weekend JONG 

 Wijndegustatie 
De leiding presenteert u zoals elk jaar de enige echte Wijndegustatie! Deze gaat door in de winkel 
van Bossuyt&Co (Brugsesteenweg 223) op vrijdag 20 november 2015. Een gezellige avond in een 
unieke omgeving waar u kunt proeven van verschillende soorten wijn en porto. Om dit alles mee 
te mogen maken, heeft u slechts 5 euro nodig. De snelle beslissers, die de avond zelf 6 flessen of 
meer bestellen, krijgen dit bedrag gewoonweg terug! Graag inschrijven door een mailtje te sturen 
naar Margaux Tanghe: margaux.tanghe@ksapiusx.be. Wie niet aanwezig kan zijn op deze 
spetterende avond kan alsnog wijn bestellen bij leidster Margaux (+16) en dit nog tot 9 januari. 
Hiervoor geven we binnenkort bestelformulieren mee. We roepen de leden op om wijn te 
verkopen bij vrienden, familie… Het gezin dat het best wijn verkoopt, krijgt een toffe verrassing! 
 

 Leidingsweekend 
Nog even een herinnering dat er geen activiteit is op 7 november omdat wij er als leiding een 
weekendje op uitgaan. Door vergadering en teambuilding hopen wij onze jeugdbeweging  nog 
beter te maken. Maar niet getreurd, de week erna zijn we er weer met een leuke activiteit! 
 

 Weekend  oud 
In het weekend 26-28 februari trekken we erop uit met de oudste leden  van de  
leukste jeugdbeweging van het land (JES, JIM, SIM, +16). Aangezien de leiding van  
JONG de kookmutsen aantrekt, betekent dit dat er geen activiteit is voor de jongsten. Meer info 
volgt! Schrijf alvast de datum in jullie agenda! 

 Weekend jong 
En na weekend OUD... komt weekend JONG! We trekken er met de jongste leden (1&2, 3&4, 5) 
op uit van vrijdag 18 maart tot zondag 20 maart. We zullen jullie nog even in spanning houden 
wat betreft het thema van dit fantastische weekend. Ook dan is er geen activiteit en dit dan voor 
de oudsten. Alle praktische info geven we in de loop van volgende maanden! 
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 Sinterklaasactiviteit 
Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint! De belangrijkste man uit Spanje komt ons persoonlijk een  
bezoekje brengen op zaterdag 5 december 2015. Aangezien hij een drukke agenda heeft, 
worden de kinderen van de jongste groepen (1ste – 5de leerjaar) verwacht van 14u tot 16u30. 
Neem gerust je vriendje of vriendinnetje mee maar vertel hen ook dat ze €1 meebrengen (voor de 
verzekering). De oudste groepen weten ondertussen al hoe hij er van dichtbij uit ziet dus hebben 
we voor hen, ter compensatie, een spannende avondactiviteit georganiseerd! Deze gaat door van 
17u tot 19u. Benieuwd in welk voertuig hij ons dit jaar komt verrassen!  
 

 Wist je dat… 
 … na 3 maanden gemiddeld 7 miljoen bacteriën op je tandenborstel aanwezig zijn? Vervang 

je tandenborstel dus bij elk nieuw seizoen!  
 … je 50.000 geuren kunt herkennen en vrouwen beter kunnen ruiken dan mannen! 

 … een olifant het enige zoogdier is op aarde dat niet kan springen? 

 … een vierde van je beenderen dat je lichaam bevat in de tenen zitten? 
 … een kakkerlak om het kwartier een scheet laat? 
 … dat de opkuis van de Hespefeesten tot zondagmiddag geduurd heeft? 
 … de meest voorkomende naam ter wereld Mohammed is? 
 … het pak van de kerstman oorspronkelijk groen (en soms ook bruin en wit) was. Het rode 

pak werd pas gemeengoed toen coca-cola die kleur hanteerde voor de reclames van het 
merk. 
 
 

 

 

 
 

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 


