januari 2017

Tweeduizendzeventien
De muziekwereld leed zware verliezen en een zekere Trump werd de Amerikaanse
president. Het werd dus tijd dat 2017 er aan kwam om er een beter jaar van te maken. in
KSA Pius X hebben we dezelfde mening! Hieronder vinden jullie de volledige jaarkalender
zodat jullie het hele KSA-jaar al kunnen plannen. Verder rest ons enkel nog om jullie een
fantastisch 2017 toe te wensen. Hopelijk zien jullie dit nieuwe jaar even hard zitten als wij!

Kalender
14 januari ‘17
21 januari ‘17
17 februari ‘17
17-19 februari ‘17
24-26 februari ‘17
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

Eerste activiteit 2017
Schaatsen
Nieuwjaarsreceptie
JIM-weekend
Weekend OUD (Geen activiteit)
Weekend JONG (Geen activiteit)
Pius Pils Fuive VII
JONG: paaseitjes verkopen
Joepie (SIM & SKIM)
Kaart- en Streekbierenavond
Vriendjesactiviteit
Pius X Run (Geen activiteit)
Laatste activiteit
Kampvoorstelling
Vakantie activiteit
Kamp

Schaatsactiviteit
De ene verlangt alweer om sneeuwmannen te maken terwijl de ouders de aankomende files
door de sneeuwval alweer vervloeken. Hoe dan ook, januari wordt een koude maand en dan
kunnen we er maar beter van profiteren! Daarom gaan we ons warm gaan schaatsen in
Finlandia, te Gullegem, op 21 januari. Zoals gewoonlijk worden de JONGSte groepen (1&2,
3&4, 5&6) aan de schaatsbaan Finlandia (Driemasten 39, 8560 Gullegem) verwacht om
14u, waar ze als ijsblokjes met blauwe plekken kunnen opgehaald worden om 16 uur. Met
OUD (JIM-SIM-SKIM-HERNIEUWERS) spreken we af om 14u aan het heem met de fiets,
zodat we ons samen ecologisch kunnen verplaatsen. Deze groepen zullen om 17u terug zijn
aan het heem. Breng die dag zeker warme handschoenen (verplicht!), een muts, dikke
kousen en 5 euro mee. Indien je niet kan schaatsen, niet getreurd, onze professionele
schaatsploeg (aka de leiding) helpt de beginnelingen!

Nieuwjaarsreceptie
Een nieuw jaar zorgt voor een nieuwe feestgelegenheid. Graag nodigen we jullie, de ouders,
leden en sympathisanten, uit om 2017 samen met ons in te zetten. Op 17 februari, vanaf
18u30, bieden wij jullie dan ook met plezier een glaasje Cava aan in ons heem.

Weekend OUD & JONG
In het tweede semester gaan zowel de oudste als de jongste groepen op weekend. Eerst is
het de beurt aan OUD, zij gaan van 24-26 februari naar “De Scheve Villa” in Berlare
(Donklaan 7). Zoals gewoonlijk verwachten we jullie vrijdag om 18u aan het heem met
bagage om te carpoolen naar het weekendhuis. De praktische informatie (zoals de
inschrijving, wat je moet meenemen en het speciale einduur op zondag) volgt volgende
week in een aparte brief.
Voor JONG is er ook een extra brief op komst. Voorlopig is het voldoende om te weten dat
het weekend doorgaat van 17-19 maart. Net als bij weekend OUD spreken we af om 18u
aan het heem. Het huis noemt “Ter Elven” en bevindt zich in Poperinge (Bethunestraat 11).
Op zondag zijn de ouders welkom vanaf 14u.
Belangrijk: Er is geen activiteit voor de leden die niet mee zijn op weekend. Vergeet jullie
lunchpakket niet voor de vrijdagavond (de kokjes voorzien soep).

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

