
  
 
 
 
 

 Nieuwsbrieven 

Met de start van het nieuwe werkjaar vliegen wij, de nieuwsbriefredacteurs, er weer met 
volle vaart in! Ook dit jaar houden wij, Abdel en Mauro, jullie elke maand op de hoogte zijn 
van wat er gebeurt in KSA PIUS X. Zoals elk jaar zal jullie oudste zoon/dochter de eerste 
zaterdag van de maand een nieuwsbrief meekrijgen.  

 Diavoorstelling en stoverijfeesten 
Beste vrienden, ouders, kennissen, buurtbewoners en alle anderen.  
Jullie favoriete jeugdbeweging, KSA Pius X, organiseert dit jaar op zaterdag 8 oktober 
opnieuw zijn ouder/buurtfeest: de Stoverijfeesten! KSA Pius X bestaat dit jaar 80 jaar, om 
dit te vieren maken we er een extra speciale editie van! 
 
Op de planning: 
 
- 14:30 - 
Diashow in ons heem (Koolkappersstraat 27a) met een selectie van de foto's van het 
voorbije kamp. Hier kan je uniformen en allerhande KSA-merch aankopen, alsook de 
volledige verzameling aan kampfoto's. 
 
- 17:00 - 
Misviering om het werkjaar goed in te zetten en de nieuwe leiding officieel in te wijden in 
de leidingsgroep. Alle leden worden hier verwacht! 
 
- 18:30 - 
Opening stoverijfeesten in Ligo (Sint-Elooisdreef 56a)! 
Geniet van de overheerlijke stoverij met frieten gemaakt door onze geliefde koksploeg, 
doe mee met onze tombola (zowel voor kinderen als volwassenen), bekijk de mooie actjes 
van al onze groepen en smijt je benen uit later op de avond op onze dansvloer! 

Inschrijven: 

Om in te schrijven volstaat het om het juiste bedrag over te schrijven naar KSA Pius X 
Evenementen op BE04 7380 3273 8431 met vermelding van je naam, het aantal 
volwassenen en aantal kinderen. Dit kostprijs van een ticket bedraagt 13 euro voor een 
kind en 20 euro voor een volwassene.  
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 Warme oproep!!! 
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 dan een mailtje naar 
jade.vanhauwaert@ksapiusx.be met daarin wat je zal maken en voor hoeveel personen. 
Alvast een dikke merci!  
 
 
 
 

Tot dan! 
 

Merijn, Hector, Jasper, Tristan, Arthur, Andreas, Beau 
Billy, Bruno, Cédric, Emma, Remi, Felix, Jade, Gust, Janne, 
 Jasper, Sasha, Marte, Julien, Lars, Lowie, Manon, Maud, 

Melchior, Ruben, Ruben, Manon, Valentine, Ward, Abdelouarete en Mauro 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


