
  
 
 
 
 

 Diavoorstelling en Stoverijfeesten  

Beste vrienden, kennissen, parochianen, ouders, ... 
Naar jaarlijkse traditie organiseert KSA Pius X op 9 oktober ook dit jaar hun groots ouder-
/buurtfeest: de STOVERIJFEESTEN! Met enkele nieuwe elementen zoals de gin tonic-bar, 
wijnbar van Wijnen De Clerck, optredens van de leden,... beloven we de gemiste kans van 
het afgelopen jaar zeker in te halen!  

Hoe zal de dag verlopen? We beginnen de festiviteiten in ons heem (Koolkappersstraat 
27A) om 14:00 met een diashow van het kamp van de afgelopen zomervakantie. Daar 
kunnen de leden en ouders de sfeer van afgelopen kamp nog eens herbeleven en genieten 
van mooie foto’s!  
Aansluitend worden alle leden om 16u30, volledig uitgedost in uniform, verwacht in de 
Pius X-kerk. Om 17u start de starteucharistie van het werkjaar, waarin we onder andere de 
nieuwe leiding officieel inwijden in de leidingsgroep en de leden hun zangtalent eens 
boven kunnen halen. Ouders en andere sympathisanten, allen welkom!  

Na de eucharistie begint het heuse festijn! De deuren van de Open School (Liga) gaan 
open en de avond kan van start gaan. Er kan genoten worden van een aperitiefje, vanaf 
19u kan u aanschuiven voor een groot bord met overheerlijke stoverij, zelfgemaakte 
mayonaise en frietjes. Ook is er om af te sluiten een heus dessertbuffet voorzien,  
gemaakt door alle bakkers onder ons! 
Een de buikjes gevuld zijn, kunt u zich wagen aan de tombola, opnieuw met origineel 
concept. Ook voor de kinderen is er een kindertombola voorzien. Later op de avond 
schuiven we de tafels aan de kant en maken we plaats voor een grote dansvloer, waar we 
tot in de vroege uurtjes onze benen kunnen uitsmijten. 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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 Warme oproep!!!  

Beste mama’s, papa’s, opa’s, oma’s, tantes, nonkels en alle sympathisanten van de KSA! 
Wij hebben uw 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 
onder ons om een dessertje te maken. Als u dit ziet zitten, stuur een mailtje naar 
noah.tanghe@ksapiusx.be met daarin wat je zal maken en voor hoeveel personen. Alvast 
een dikke merci!  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tot dan ! 

Manon,	Amke,	Maud,	Julien,	Ruben,	Tristan,	Bruno,	Anne-Sophie,		
Gust,	Lars,	Noah,	Valentine,	Emma,	Ruben,	Merel,	Janne,	Jasper,	Luca,	Olivia,	Loïc,	
Alexander,	Thibault,	Arthur,	Felix,	Merijn,	Febe,	Cédric,	Jasper,	Lowie,	Warre,	Ward,	

Manon,	Melchior,	Andreas,	Billy,	Maxim,	Abdel	en	Mauro	

 
 
 
 
 


