februari 2017

Februari 2017

Weekend jong
Nog nagenietend van het fantastische weekend OUD, is de leiding al weer bezig met de
laatste voorbereidingen voor weekend JONG te treffen. De kampplaats ligt vast, de
activiteiten zijn haast helemaal voorbereid, het menu kennen we al en de leiding is al
helemaal enthousiast. Om mee te kunnen op dit fantastische weekend, graag inschrijven
voor 7 maart. Meer info vinden jullie op de brief.

Kalender
17-19 maart ‘17
25 maart ‘17
25 maart ‘17
11-14 april ‘17
22 april ‘17
29 april ‘17
13 mei ‘17
20 mei ‘17
30 juni ‘17
8 juli ‘17
20/21 - 29 augustus ‘17

Weekend JONG (Geen activiteit)
Pius Pils Fuive VII
JONG: paaseierenverkoop
Joepie (SIM & SKIM)
Kaart- en Streekbierenavond
Vriendjesactiviteit
Pius X Run (Geen activiteit)
Laatste activiteit
Kampvoorstelling
Vakantie activiteit
Kamp

Paaseierenverkoop
De veertigdagentijd is begonnen, en of je nu meedoet aan de vasten of niet, iedereen houdt
van chocolade-eitjes. Daarom verkoopt KSA Pius X ook dit jaar weer overheerlijke
paaseieren. Vanaf volgende week (11 maart) worden de bestelformulieren uitgedeeld en
kunnen jullie naar hartenlust beginnen bestellen.

Pius pils fuive vii
Dit jaar zijn we reeds aan de zevende (!) editie van de jaarlijkse Pius Pils Fuive toe. De
werkgroep, onder leiding van leider Tim, is al maandenlang in de weer om ervoor te
zorgen dat de fuif ook dit jaar weer een knaller van formaat wordt. Wie graag eens de
beentjes los gooit, of wel eens een pintje, colaatje, jenevertje,… lust, mag op dit feest echt
niet ontbreken! Vanaf deze week worden de voorverkoopkaarten verkocht, dus wie
interesse heeft, moet zeker een leider of leidster aanspreken voor kaarten.

Kaart- en streekbierenavond
Nog een streepje (verre) toekomstmuziek: op zaterdag 22 april is al wie al eens graag een
kaartje legt uitgenodigd in ons heem, waar die avond de legendarische Kaart- en
streekbierenavond doorgaat, want, van al dat gekaart kan een mens al eens dorst krijgen,
en wat is beter om de dorst te lessen, dan een heerlijk streekbiertje (of 2, of 3 ;-) ) uit onze
brede selectie.

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

