
  
 
 
 
 

 Kalender      
 3 oktober Diashow kamp 
 23 oktober  Dag van de Jeugdbeweging  
 27-29 november Weekend JONG 
 26-28 februari Weekend OUD 

 nieuwsbrieven 
Met de start van het nieuwe werkjaar vliegen wij, de nieuwsbriefredacteurs, er weer met 
volle vaart in! Ook dit jaar zullen Merel en Abdel weer hun beste beentje voor zetten om 
ervoor te zorgen dat jullie, de ouders, elke maand op de hoogte zijn van wat er gebeurt in 
KSA PIUS X. Zoals elk jaar zal jullie oudste zoon/dochter elke eerste zaterdag van de 
maand een nieuwsbrief meekrijgen en het is ook enorm belangrijk dat alle ouders deze 
aandachtig lezen, aangezien het een werkjaar is dat anders – maar daarom niet minder 
leuk – wordt dan de andere jaren. 
 

 Stoverijfeesten 
Het viel misschien te verwachten, maar helaas zullen onze jaarlijkse stoverijfeesten dit 
jaar niet in oktober kunnen vallen. De Covid 19-maatregelen betreffende evenementen 
laat ons niet toe om de bezoekers dezelfde onvergetelijke ervaring als de vorige jaren te 
geven. WEES ECHTER NIET GETREURD, want omwille van die reden hebben we besloten 
om de festiviteiten uit te stellen naar de lente van 2021. Uiteraard volgt hier nog verdere 
informatie over. Opdat jullie deze maand niet te veel met jullie vingers zouden draaien 
vanwege het gemis naar een KSA-feest, hebben we iets anders in petto voor jullie, de 
KSA-sympathisanten. De kaas- en wijnavond, die normaal in het voorjaar van 2021 zou 
doorgaan, vervangen we dit jaar door een verkoop van kaas- en wijnpakketten. Concreet 
zal het gaan om een aperitiefmandje met kaasjes in alle geuren en kleuren, verschillende 
overheerlijke wijnen en andere aperitiefhapjes. De verkoop zal in de loop van de maand 
oktober starten, maar ook daarover volgt nog meer verduidelijking. Houd dus maar zeker 
een avond vrij om samen met je bubbel te genieten van dit heerlijk pakket! 
 

 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! 

februari 2017 

Oktober 2020 



 Dag van de jeugdbeweging 
Deze zomer hebben we met alle Vlaamse jeugdbewegingen getoond dat we niet klein te 
krijgen zijn door het coronavirus en deze maand krijgen alle KSA’ers weer de kans om te 
tonen hoe sterk ze samen staan. Op 23 oktober is het weer de Dag van de Jeugdbeweging, 
dus roepen we alle leden op om die dag in volledig uniform naar school te gaan en te 
tonen hoe hard ons KSA-hart klopt. Stad Kortrijk organiseert nog steeds een (coronaproof) 
ontbijt, dus hou zeker hun facebookpagina in de gaten. 
 
 

 Wist je dat… 
…… de grootse cactus ter wereld 25 meter hoog is ? 
……. 29 mei de officiële “Leg een kussen op je frigo-dag” is? 
……. Wanneer je de staart van een kangoeroe optilt van de grond, het niet kan springen? 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


