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Weekend oud
Van vrijdag 9 tot zondag 11 maart gaan alle KSA-beauty’s en –nerds samen op weekend.
Dat is immers het thema voor weekend OUD. Kleed je dus als een oppernerd of topmodel,
en kom om vrijdag 18u naar het KSA-heem, waar een routebeschrijving ligt te wachten, om
op tijd te vertrekken voor 3 dagen plezier en vertier. Alle info over inschrijvingen, locatie en
wat je zeker mee moet nemen is te vinden in de brief over weekend OUD. Aangezien de
leiding van JONG meegaat om ervoor te zorgen dat alle buikjes gevuld raken, is er jammer
genoeg geen activiteit voor JONG.

Kalender
2 maart ’18
9 – 11 maart ’18
24 maart ’18
21 april ‘18

Start paaseierenverkoop
Weekend OUD: geen activiteit voor JONG
PIUS PILS FUIVE
Kaart- en streekbierenavond

PIUS PILS FUIVE
Men zegge het voort, op 24 maart vindt alweer de achtste editie van de schitterende PIUS
PILS FUIVE plaats, dit jaar in de gloednieuwe Depart-zaal. Iedereen welkom om de benen
eens los te dansen of een pintje te consumeren.

Paaseierenverkoop
Bij deze is het officiële startschot gegeven voor de paaseierenverkoop! Een doosje van 250
gram kost 5 euro en je steunt er een goed doel mee: KSA Pius X. Bestellingen zijn te
plaatsen bij Isaure (isaure.dewitte@ksapiusx.be), maar we geven eerst nog een
bestelformulier mee.

Paasvakantie
Om alle twijfel uit de wereld te helpen: ook tijdens de paasvakantie zijn alle leden welkom
om te komen genieten van leuke activiteiten. De activiteiten gaan dus – zoals elk jaar –
door! ☺

Kaart- en streekbierenavond
Op zaterdag 21 april vindt het jaarlijkse, immer succesvolle kaarttoernooi van KSA Pius X
weer plaats. Inschrijven gebeurt door te mailen naar ruben.nys@ksapiusx.be met je eigen
naam en de naam van je kaartpartner. Inschrijven in volledig gratis! We houden naar
goede gewoonte een manillecompetitie. Bij dat kaarten past zeker ook een streekbiertje,
maar dat wil niet zeggen dat je mee moet kaarten om te komen genieten van een lekker
biertje, iedereen is welkom!

Wist je dat?…
… De werkgroep rond de Pius Pils Fuive al bijna een jaar lang aan het voorbereiden
is, om van deze fuif weer een schitterende avond te maken? Dit jaar zien we het zelfs
nóg groter, en verwachten we nóg meer volk.
… Zeeschildpaden hun eigen ingebouwde GPS hebben?
… Leider Thomas een grote fan is van nootmuskaat? De leden van JONG wel wat
minder, jammer genoeg…

Tot volgende maand!
Emma, Viktor, Charlotte, Sies, Warre, Tom
Lander, Alicia, Matthias, Ruben, Thomas, Margo, Noor
Melchior, Marie, Isaure, Niels, Seppe, Elisabeth, Isabeau
Loic, Mattice, Siebe, Nicolas, Ine, Marie, Cedric

