Joro Deinze

Naar jaarlijkse gewoonte komt er weer een wat ongebruikelijke periode aan. De feestdagen
staan voor de deur en voor de meesten van de leiding betekent dit ook dat ze volop in de
boeken zitten. Januari is de eerste maand van het jaar en voor de studenten betekent dit
examens.
Wij proberen onze studies en de KSA te combineren, maar moeten hiervoor de rondes
meestal wel op een ander uur leggen. Wij zijn ons bewust dat voor vele leden dit andere uur
niet ideaal is, aangezien ze in de voormiddag andere activiteiten gepland hebben, maar op
deze manier kunnen we elke zaterdag nog een ronde houden in plaats van de KSA tijdelijk
stil te leggen. Vanaf februari zullen de rondes weer op de gebruikelijke tijdstippen doorgaan.
Wij hopen op jullie begrip.
Wij willen jullie ook nog eens helpen onthouden om zeker warme kleren aan te doen, want
we spelen ook in de winter vaak buiten.
Hopelijk kunnen jullie toch nog talrijk op de rondes aanwezig zijn, tot dan!
06/01 – GEEN RONDE
Mamamia het is er weer aan te zien geweest dat het
Italiaans nieuwjaar gepasseerd is... La mama heeft in
de keuken weeral magische wonderen verricht... als
voorgerecht 5 verschillende soorten pizza... van
bolognese tot Quattro fromaggi. Als hoofdgerecht 10
soorten pasta met 15 verschillende soorten saus om
dan met een grote kom tiramisu te eindigen. Bij elk
gerecht ook aangepaste rode en witte vino? Jullie
kunnen het al raden, de maffiozi kan je nu wel rollen.
We hebben besloten om nog eventjes uit te rusten en jullie nog een weekje met rust te laten!
We zien jullie volgende week!
13/01 – Palaestra – 10 uur tot 12 uur - €2 meebrengen
Ciao, Ciao!
Jullie weten het misschien niet, maar Italië, ons thuisland,
is omringd met water. Daarom moet elk lid van de maffia
een uitstekende zwemmer zijn. Voor vandaag mogen jullie
allemaal jullie mooiste zwempak of zwembroek
aantrekken, want we gaan jullie vaardigheden in het

water testen! Hiervoor spreken we niet af aan ons lokaal, het Brielhof, maar aan de Palaestra
om 10 uur. Vergeet zeker geen handdoek, zwembroek of zwempak, andere dingen om te
spelen, mogen jullie eventueel ook meenemen. Dit moet natuurlijk ook betaald worden, dus
vragen wij jullie om €2 mee te brengen. Tot in het zwembad!
20/01 – ’t Brielhof - 9 uur tot 12 uur
Fjuw, vorige week zijn alle kilootjes er weer afgezwommen en zijn we dus weer fit en klaar
voor een nieuw avontuur. Deze week is het wat onrustiger dan gewoonlijk.. er is namelijk
iets aan de hand. 1 van onze beste maffialeden is ernstig gewond geraakt tijdens een missie.
Hij werd naar het schijnt gevolgd, beslopen en aangevallen. Jullie weten hoe belangrijk
teamwork en vriendschap is binnen de maffia en we zullen er dan ook alles aan doen om
onze vriend te wreken. Helpen jullie mee met het vinden van het monster die dit gedaan
heeft? Hopelijk tot zaterdag
27/01 (zaterdag) – ’t Brielhof – 11 uur 45 tot 13 uur 30 - €1 meebrengen
28/01 (zondag) – ’t Brielhof – 12 uur 35 tot 14 uur 15 - €1 meebrengen
Dit weekend is het filmfestival, dat wil zeggen dat jullie dit
weekend niet één, maar twee keer naar de ksa mogen
komen. Jullie kunnen zowel op zaterdag als op zondag (let
wel op de uren, want deze verschillen) naar een film komen
kijken bij ons in het lokaal. Welke films het zullen zijn,
verklappen wij nog niet. Daarvoor zullen jullie zelf moeten
komen kijken.
Voor €1 krijgen jullie een zakje chips en een drankje. Tot dan!
03/02 – ’t Brielhof - 14 uur tot 17 uur

Beste leden
Jullie zitten ondertussen al over de helft van jullie mafiaopleiding en daarom willen we jullie toch eventjes
proficiat wensen! Vind je ook niet dat jullie al wat vlotter
iemand kunnen oplichten? Of dat je het direct in de mot
hebt wanneer er iemand met verkeerde bedoelingen
voor jou staat? Naar aanloop van jullie eindopdrachten
willen we nu toch ook al eventjes testen wat jullie in
jullie mars hebben. Lukt het jullie om als team de zware
opdracht die wij voor jullie in petto hebben te
volbrengen? We zullen het zien
Tot dan

