
  

 Wissel van wacht 
Beste leden en ouders, ook dit jaar zullen jullie op de hoogte gehouden 
worden van alle nodige weetjes door de KSA-nieuwsbrief. Binnen de 
redactie echter vindt er een wissel van wacht plaats. Wij zwaaien Hannah 
uit, die we erg dankbaar zijn voor haar lange dienst, en verwelkomen Siebe. 
Samen met Lander, zullen ze jullie met hun creatieve schrijfsels 
maandelijks infotainen. Voor verdere vragen kunt u altijd terecht bij de 
leidingsploeg, maar vergeet ook zeker niet af en toe eens een kijkje te 
nemen op onze Facebookpagina. Want KSA gaat volledig GENIAAL 
DIGITAAL!  

 Inschrijving 
Nog niet ingeschreven? Vraag dan aan je ouders of ze dat zo snel mogelijk willen doen, 
zodat jij zeker bent van je plaatsje binnen onze KSA. Bij inschrijving wordt er 40 euro voor 
het eerste kind en 35 voor volgende kinderen betaald aan KSA Algemeen op het 
rekeningnummer BE64 4667 6232 7152. Ben je de vorige activiteiten nog niet langs 
geweest bij de laptops, graag ook een mailtje sturen naar leidster Emma via 
emma.stockman@ksapiusx.be met de nodige gegevens, d.i. adres, geboortedatum, e-
mail en telefoonnummer. Eenmaal ingeschreven, kan het nieuwe KSA-jaar voor jou nu 
officieel beginnen! 

 Kalender    
 14 oktober ‘17 Stoverijfeesten + Uniformverkoop 
 20 oktober ‘17 Dag van de jeugdbeweging 
 21 oktober ‘17 Vriendjesactiviteit + Uniformverkoop 
 4 november ‘17 GEEN activiteit (leidingsweekend) 
 17 november ’17 Wijndegustatie     
 2 december ‘17 Sinterklaasactiviteit 

 uniformverkoop 
In de KSA zijn we trots op wie we zijn en wat we als jeugdbeweging doen. Dat tonen we niet 
enkel door onze pauwenveren uit te slaan, maar vooral door dat blauw-rood uniform aan te 
trekken. Iedereen, zowel jong als oud, is verplicht minimum één deel van het uniform te 
dragen. Voor de diehard KSA’er geldt natuurlijk: hoe meer, hoe beter. Naast het uniform 
zijn dan ook schildjes, schoolgerief en zonnebrillen in KSA-thema verkrijgbaar. Kleren en 
gadgets zijn enkel te bestellen van 7 oktober tot 21 oktober, telkens voor en na de 
activiteit aan onze verkoopstand. Bij eventuele vragen kan je terecht bij de 
uniformverantwoordelijken Alicia (alicia.schietgat@ksapiusx.be) en Noor 
(noor.hubeau@ksapiusx.be).  
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 Vriendjesactiviteit 
In KSA PIUS X staan we altijd open om nieuwe mensen te leren kennen en onze 
vriendengroep uit te breiden. Neem dus op zaterdag 21 oktober je vriendje of vriendinnetje 
mee zodat ook zij eens proeven van al dat speel- en spelplezier. Mochten zij uit laaiend 
enthousiasme ook KSA’er willen worden, is er nadien nog mogelijkheid tot inschrijven. 

 Stoverijfeesten 
Komt dat zien! Komt dat zien! KSA PIUS X houdt op 14 oktober weer haar jaarlijkse 
Stoverijfeesten! Ze rekent niet enkel op de komst van al haar leden, maar ook op de steun 
van de ouders. Daarom nog eens een warme oproep aan alle ouders om mee met ons te 
genieten van wat een heerlijke avond zal worden, met in de aanbieding: de leukste kiekjes 
van kamp 2017 (Diashow, 14u30, heem), het zangtalent van de leden (Eucharistie, 16u30 
(leden) / 17u (ouders), Pius X Kerk) en een culinair festijn (Stoverijfeesten, 19u, Open 
School) met o.a. volksdans, tombola en een grote dansvloer. Kortom: voor elk wat wils! 
Tijdens de diashow zullen de kamp dvd’s verkrijgbaar zijn aan 5-tal euro. Geen zin om te 
ver te moeten gaan voor dat heerlijke potje stoofvlees? Of liever zo dicht mogelijk bij de 
dansvloer om het zweet van onze danssterren te kunnen opvangen? Reserveer dan voor 7 
oktober jouw plaats. Voor kinderen (1 keer aanschuiven) vragen we 12 euro en voor een 
volwassene (2 keer aanschuiven) komt het op 17 euro. Dat 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 Siebe (Siebe.Dewulf@ksapiusx.be) wat je maakt 
en voor hoeveel personen. 

 Dag Van De Jeugdbeweging 
Vergeet Kerstmis, Valentijn of zelfs je eigen verjaardag. Voor KSA is er maar één feestdag 
die telt, nl. Dag van de Jeugdbeweging! Op 20 oktober vieren wij die feestdag. Draag dus 
met trots je uniform waar je ook komt, niets is uitgesloten! Voor de oudste groepen is er 
voor de schooluren een ontbijt op de Grote Markt van Kortrijk voorzien. Tot dan! 

 Wist je dat… 
 … Wist je dat de leidingsploeg ook spontane bedankingsbrieven ontvangt van de 

ouders en dat deze elke kampavond voorgelezen worden in de vergadering? 
 … Er niet één normaal Nederlands woord rijmt op twaalf? Probeer zelf maar eens.  
 … De jongste groepen (1e-6e leerjaar) een gezond vieruurtje mogen meenemen?  
 … Als je op kamp gestoken wordt, dat enkel door vrouwelijke muggen kan zijn? 

 

Tot volgende maand! 

Emma, Viktor, Charlotte, Kevin, Sies, Melchior, 
Tom, Lander, Alicia, Matthias, Ruben, Thomas, 
Margo, Noor, Seppe, Marie D, Isaure, Niels 

Cédric, Elisabeth, Isabeau, Warre, 
Nicolas, Mattice, Loïc 
Siebe, Marie V, Ine 


