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Leider zijn is echt fijn!

Als leiders van deze jeugdbeweging spenderen wij een groot deel van
onze vrije tijd aan vergaderen, decors opbouwen, leiding geven, de lokalen proper houden en dergelijke meer. Gelukkig krijgen we heel veel
appreciatie van de leden en vriendschap van de medeleiders, wat alles
heel plezant maakt en heel graag staan wij dus elke zaterdag paraat. Wat
echter ook een bron van blijdschap en gigantische lachbuien is, zijn uitspraken van sommige leden en leiders. Hieronder kunnen jullie enkele van
de betere lezen van afgelopen maand. Geniet! :-)

Slechts één quote deze maand, maar wel een hele mooie! Een schets van
een prachtige conversatie tussen leider Jonas en Ian (KNA) tijdens een
match van de Essevee:
E Ian: “Wat gebeurt er eigenlijk wanneer de ploegen 0-0 gelijk spelen?”
E Jonas: “Dan krijgen ze elk 1 punt in plaats van 0 punten voor de
verliezer en 3 punten voor de winnaar.”
E Ian: “Ah, dus dan is het in feite 1-1 en niet 0-0?”
E Jonas: (…)
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tekst: Liza callens
in samenwerking met alle leden en leiders van KSA Waregem
lay-out: Mira Sabbe
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KSActua is het maandelijkse krantje van KSA Waregem. Het wordt meegegeven aan de leden elke laatste zaterdag van de maand en verder wordt
het naar alle ouders doorgemaild. Kom alles te weten over aankomende
evenementen en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes! Wij zijn steeds op
zoek naar leuke verhalen en mooie tekeningen, dus twijfel zeker niet om
leidsters Mira en Liza aan te spreken, wij appreciëren alle medewerking en
tips!

Feit van de maand

Dit is de laatste nieuwsbrief van dit werkjaar. Onze tweede jaargang zal van
start gaan vanaf september 2014, tot dan!

Aankomende evenementen

3
17

op zaterdag 3 mei na de activiteit is er een vrijblijvend
infomoment over het kamp. Heb je nog vragen, kom dan
zeker langs! Dit kan handig zijn voor nieuw ingeschreven
leden.

We hebben een oude traditie van onder het stof gehaald en
op 17 mei vindt eindelijk onze zeedag plaats! Dit vormt
meteen de afsluiter van het derde trimester, daarna moeten
alle leiders immers hard beginnen studeren voor de
examens. Maar, niet getreurd, want begin juli vindt het
mei
kamp plaats, dus lang hoeven jullie ons niet te missen! Meer
details over de zeedag zullen heel snel volgen, we kunnen wel al
verklappen dat het een topdag wordt, vol spel en plezier, met alle leden
en leiders samen! Duimen jullie mee voor stralend weer die dag?

Er is er één jarig, hoera, hoera!

Leider Mathias werd op 22 april 18 jaar en leider Mathieu werd gisteren
reeds 19 jaar!
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Raadsel van de maand
Raadsel van de maand
Hoe vang je een wild konijn?

¡ɐu ןǝʇɹoʍ uǝǝ uɐʌ pınןǝƃ ʇǝɥ ʇǝop uǝ ɯooq
uǝǝ ɹǝʇɥɔɐ ǝɾ ʇdoʇsɹǝʌ ǝɾ

KSA op z’n kop!

Tijdens de laatste activiteit voor de paasvakantie gebeurde er iets
speciaals! Er vond immers een grote leiderswissel plaats. Elke ban kreeg
andere leiders dan gewoon toegewezen en alle leiders werkten samen
met een andere ploeg dan gewoonlijk. Dit was een enorm leuke ervaring
voor zowel de leden als de leiders. Zoals ze immers zeggen, verandering
van spijs doet eten. Het was een uitdaging voor de leiders om een
activiteit voor te bereiden voor een andere leeftijdsgroep, maar dit is zeer
positief uitgedraaid! Voor herhaling vatbaar!

