April 2016

Kalender
9 april
16 april
23 april
7 mei
21 mei
9 juli
20/21-29 augustus

Zwemmen
Pius Pils Fuive
Gouwdag XL
Pius Run – geen activiteit
Laatste activiteit van het werkjaar
Vakantie-activiteit
Kamp

Zwemmen
Nog even ter herinnering dat we met onze waterratten op 9 april gaan zwemmen in het
Magdalenazwembad. De jongsten onder ons worden om 14u aan het Magdalenazwembad in
Kortrijk (Sint-Martens-Latemlaan 1) verwacht met hun zwemgerief en €1 voor de inkom. Mama
en papa mogen hun oogappels komen ophalen om 16u30 aan het zwembad. De oudste groepen
worden om 14u aan het heem verwacht met fiets, zwemgerief en €1. De oudsten gaan tegen 17u
dan op hun beurt naar het heem.

GOUWDAG XL
De inschrijvingen voor Gouwdag zijn afgerond! Het dagje
boordevol plezier en vertier gaat door op 23 april 2016 van 8u15
tot 18u00 te Torhout. Zoals je uit de affiche kan afleiden heeft
deze Gouwdag een Oosters tintje gekregen. Er wordt verwacht
dat alle leden een picknick meehebben, hun volledig uniform
dragen en eventueel een verkleedattribuut in thema China
meenemen. Meer informatie kun je vinden op de brief. Vind je
deze brief niet meer? Vraag er één aan de leiding!

Paaseierenverkoop
Nu iedereen zijn buikje rond heeft gegeten met de vele paaseitjes, is de paashaas opnieuw in de
weer met het maken van nieuwe paaseieren voor volgend jaar. We willen iedereen graag
bedanken die ons gesteund heeft en er de extra kilootjes met plezier bijnam! Acties zoals deze
zorgen ervoor dat wij als jeugdvereniging financieel gezond blijven en bv. ons kamp kunnen
blijven bekostigen. We kunnen alweer aftellen tot volgend jaar!

Pius pils fuive
Net zoals ieder jaar, organiseert de leiding een fuif. En niet zomáár
een fuif! Neen, dé Pius Pils Fuive! Intussen zijn we aan onze 6de
jaargang toe, dus belooft het een zwaar feestje te worden. Leden
vanaf de SIM zijn welkom, maar uiteraard schenken we geen alcohol
aan -16-jarigen. Ook jullie, de ouders, zijn welkom om de beentjes
eens goed los te zwieren! Kaarten zijn te koop bij de leiding. Ben je
niet zo’n fuifbeest, maar wil je onze werking toch steunen, dan kan
je steeds een steunkaart kopen voor €4.

Wist je dat…
… De +16’ers deelnamen aan de animatorcursus Bonsaï van KSA West? Wij vinden vorming
zeer belangrijk en staan steeds open voor nieuwe impulsen!
… Er dit jaar op beide ledenweekends samen maar liefst 118 leden mee waren?! Dit is een
record in de geschiedenis van de jeugdbeweging! Gaan jullie ook allemaal mee op kamp? ☺
… De grootte van je ogen je hele leven lang gelijk blijft, maar je neus en je oren blijven
groeien tot je sterft?
… Enkele leiders in de Paasvakantie op kamptournee naar Limburg trokken? Doel van deze
uitstap: mogelijks toekomstige kampplaatsen bezoeken!
… We elk jaar na onze fuif als beloning met heel de leiding in de Colmar gaan eten?
… De langste plaatsnaam ter wereld te vinden is in Wales,
namelijk Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch. Deze plaatsnaam
telt 58 letters.
… De leiding nu reeds begonnen is met de eerste voorbereidingen van ons jaarlijkse kamp?

Tot volgende maand!
Lore, Kevin, Lisa, Isaure, Elisabeth, Sies, Bram, Tom
Mattice, Lander, Noor, Alicia, Emma, Matthias, Ruben,
Lukas, Wouter, Niels, Isabeau, Wout, Margo, Domi, Viktor
Tim, Margaux, Charlotte, Thomas, Laurens, Hannah, Ine, Victor

