
  
 
 
 
 

 Kalender      
 18 oktober  Dag van de Jeugdbeweging 
 19 oktober Stoverijfeesten 
 26 oktober Vriendjesactiviteit 
 6-8 maart Weekend OUD 
 20-22 maart Weekend JONG 

 nieuwsbrieven 
Met de start van het nieuwe werkjaar vliegen wij, de nieuwsbriefredacteurs, er weer met 
volle vaart in! Na vele nieuwsbrieven en nog veel meer wist-je-datjes neer te pennen 
moesten wij op kamp helaas afscheid nemen van Siebe, en dus ook van onze 
nieuwsbriefverantwoordelijke. Maar niet getreurd! Abdel neemt de fakkel over en zal zijn 
beste beentje voorzetten om zijn taak samen met mij, Merel, even goed te doen als Siebe!  
 

 Warme oproep!!! 
Beste mama’s, papa’s, opa’s, oma’s, tantes, nonkels en alle sympathisanten van de KSA! 
Wij hebben jullie hulp nodig! Om ook dit jaar weer een heerlijk buffet aan desserts te 
kunnen uitstallen op de Stoverijfeesten vragen we aan de keukenprinsen en prinsessen 
om een dessertje te maken. Als je dit ziet zitten, stuur een mailtje naar 
merel.cuvelier@ksapiusx.be met daarin wat je zal maken en voor hoeveel personen. 

Alvast een dikke merci! Misschien halen jullie inspiratie uit Bake Off Vlaanderen? 😉  

 Stoverijfeesten 
Bij deze grijp ik nog maar eens de kans om reclame te maken voor de Stoverijfeesten! Met 
enkele nieuwe elementen zoals de gin tonic-bar, wijnbar van Wijnen De Clerck, optredens 
van de leden,… belooft het nog onvergetelijker te worden dan vorig jaar! Hoe zal de dag 
verlopen? Om 14u30 start de diashow van afgelopen (machtig) kamp in de turnzaal van de 
Pius X-school in Kortrijk. Om 16u30 worden alle leden volledig uitgedost in uniform 
verwacht in de Pius X-kerk. Om 17u start dan de starteucharistie van het werkjaar. Ouders 
en andere sympathisanten allen welkom! Na de eucharistie begint het festijn! Er kan 
genoten worden van een aperitiefje en vanaf 19u kan je beginnen aanschuiven voor de 
heerlijkste stoverij met frietjes. Het belooft weer een mooie avond (en nacht) te worden!  
Inschrijven kost 12 euro voor kinderen en 17 euro voor volwassenen. Dit doe je door het 
bedrag over te schrijven op BE04 7380 3273 8431 met vermelding “familie…+ 
Stoverijfeesten + aantal volwassenen/kinderen” 
Allen daarheen!!! 
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 uniformverkoop 
Aan alle kersverse KSA-ertjes, sloddervossen die hun uniformstukken wel eens kwijtraken 
en groeispurters waarvan hun uniform te klein geworden is: goed nieuws! De 
uniformverkoop gaat weer van start! Er kunnen weer sjaaltjes, T-shirts, truien, hemden en 
nog veel meer andere KSA-gadgets aangekocht worden. Hoera! Wij moedigen zeker aan 
om voor je kind een uniformstuk te kopen, zo wordt de verbondenheid in de KSA nog 
sterker. Zo stralen we de plezante groep KSA’ers uit die we zijn! 

 Vriendjesdag 
Wil je je vriendjes en vriendinnetjes graag eens ten lijve laten ondervinden hoe leuk KSA 
Pius X wel niet is? Dat kan! Op 26 oktober is er een vriendjesactiviteit! Aarzel zeker niet 
om iemand mee te nemen! Na de activiteit is er mogelijkheid tot inschrijven voor vriendjes 
die meteen overtuigd zijn, kan bijna niet anders! 
 

 Wist je dat… 
…… KSA Pius X al 77 jaar bestaat? Bijna tijd voor ons eiken jubileum dus! 
…….gnoes per jaar meer dan 3200 kilometer afleggen op zoek naar gras? 
…….pasgeboren koala’s de drollen van hun moeder eten? Jakkes! 
 

Tot volgende maand! 
 

Abdelouarete, Alexander, Amke, Andreas, Anso, Billy, Bjarne, 

Bruno, Cédric, Cédric, Elisabeth, Emma, Emma, Febe, Gust, Ine, Isaure 

Jasper, Lars, Loïc, Lowie, Manon, Manon, Maud, Maxim, Merel, Melchior, 

Nicolas, Ruben, Seppe, Thibault, Thomas, Ward en Warre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


