
  

 

 

 

 Kaart – en streekbierenavond 
Beste ouders en leden, fervente kaarters of enthousiaste biervrienden, op 22 april 
organiseren we hét evenement van het jaar, speciaal voor jullie. Die avond om 19u30 gaat 
namelijk de Kaart- en Streekbierenavond door in ons heem. Inschrijven voor deze avond 
vol plezier en bier gebeurt per twee door een mailtje te sturen naar 
bram.deweerdt@ksapiusx.be en is gratis. Ook mensen die niet graag kaarten zijn zeker 
welkom om een heerlijk gerstenatje te komen nuttigen! 

 Kalender   
 11-14 april ‘17 Joepie (SIM & SKIM)  
 22 april ‘17 Zwemactiviteit 
 22 april ‘17 Kaart- en Streekbierenavond 
 29 april ‘17 Vriendjesactiviteit  
 20 mei ‘17 Laatste activiteit 
 30 juni ‘17 Kampvoorstelling 
 8 juli ‘17 Vakantie activiteit 
 20/21 - 29 augustus ‘17 Kamp 

 Paaseierenverkoop 
Pasen staat voor de deur, en wat er op Pasen (en de weken erna) zeker niet kan ontbreken 
zijn overheerlijke paaseitjes, die KSA Pius X dit jaar weer verkoopt. Een doosje 
overheerlijke paaseitjes kost €5 en er kan nog besteld worden tot de dag voor Pasen. Wie 
nog een bestelformulier nodig heeft kan een leiding aanspreken die jullie graag zal verder 
helpen! 
 

 Activiteiten Paasvakantie 
 Net als elk jaar gaan onze activiteiten ook dit jaar door tijdens de paasvakantie. We 
hoorden vorige week dat veel leden twijfelden of er activiteit was, maar de gouden regel is 
dat jullie kindjes altijd welkom zijn, tenzij op voorhand meegedeeld via mail, website en 
nieuwsbrief dat er geen activiteit is.   
 

 Joepie 
Joepie! Van 11-14 april is het weer zover! Dan gaan de leden uit het 3e en 4e middelbaar 
samen met duizenden andere KSA’ers uit het hele land op een 4 dagen durende staptocht 
naar stad X. Deze leden uit de SIM en SKIM krijgen nog extra uitleg van hun leiding tijdens 
de activiteit en via Facebook, maar we kunnen alvast zeggen dat het super wordt!  
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 Zwemactiviteit 
Op zaterdag 22 april is het weer tijd voor onze jaarlijkse zwemactiviteit! We verwachten 
alle leden van JONG (1e tot 6e leerjaar) om 14u00 aan zwembad Magdalena, Sint-Martens-
Latemlaan 1, 8500 Kortrijk. De ouders mogen hun kinderen komen halen om 16u00. De 
leden van OUD worden aan het heem verwacht om 14u00 om dan samen met de fiets te 
vertrekken richting Magdalena. Zij zullen terug aan het heem zijn om 17u00 zoals 
normaal. Hopelijk tot dan! 

 Vriendjesactiviteit 
Op 29 april is het tijd voor een vriendjesactiviteit. Wat houdt dit in? Wel, elk lid en elke 
leiding mag een vriendje meenemen naar de activiteit, want ‘hoe meer zielen, hoe meer 
vreugd’ is een mentaliteit die KSA Pius X graag in stand wil houden. We hopen jullie met 
zoveel vriendjes als mogelijk te zien! 

 Wist je dat… 
- Er nog erg veel verloren voorwerpen zijn van zowel weekend JONG als van 

weekend OUD? Als je denkt dat je kind iets is kwijtgeraakt, spreek dan na de 
activiteit gerust een leider of leidster aan! 

- De 7e editie van de Pius Pils Fuive een nog groter succes was dan vorig jaar? Dit jaar 
waren er meer dan 700 aanwezigen, een record!! 

 

 
 

Tot volgende maand! 
Emma, Viktor, Charlotte, Kevin, Sies, Bram, Tom 

Lander, Alicia, Matthias, Ruben, Thomas, Margo, Noor 

 Lukas, Wouter, Isaure, Ine, Niels, Wout, Elisabeth, Isabeau 

Tim, Mattice, Margaux, Laurens, Hannah, Marie, Victor 


