
  

 Kalender 
 

11 maart 
18-20 maart 

9 april 
16 april 
23 april 

7 mei 
21-29 augustus 

Kaart- en Streekbierenavond 
Weekend JONG 
Zwemmen 
Pius Pils Fuive  
Gouwdag XL 
Pius Run 
Kamp 

 

 Kaart- en streekbierenavond 
 
Doordat het vorig jaar zo’n groot succes was, organiseren we dit jaar opnieuw een Kaart- en 
Streekbierenavond! Deze avond vindt plaats op vrijdag 11 maart in ons heem om 19u. 
In toernooivorm zoeken we het beste manilduo van de avond; dat team gaat met een prachtige 
trofee aan de haal! Ondertussen kan je de stress onderdrukken en de dorst lessen met ons ruim 
assortiment aan streekbieren. 
Inschrijven voor het toernooi per  duo dient ten laatste tegen 9 maart te geburen door een mail te 
sturen naar bram.deweerdt@ksapiusx.be. Wacht a.u.b. niet te lang met inschrijven! 
Ben je niet zo een kaartfanaat? Laat je niet afschrikken en kom genieten van een gezellige babbel, 
een lekker biertje of een glaasje wijn, terwijl je voor je favoriete duo supportert! We hopen jullie 
allen talrijk te ontvangen! 

 GOUWDAG XL 
 
Op zaterdag 23 april organiseert KSA West een fantastische Gouwdag XL (nieuwe naam voor de 
vroegere Buiteling)!  Dit jaar wordt nog leuker, zotter, spectaculairder, … De Gouwdag gaat door 
van 8u15 tot 18u. Er wordt een goed gevuld programma voorzien vol spel, plezier en amusement! 
Gelieve voor 18 maart in te schrijven voor deze leuke dag. Meer info kun je vinden op een aparte 
brief die uw zoon/dochter bij de nieuwsbrief mee kreeg. 

 Paaseierenverkoop 
 
Naar oude traditie en gewoonte komt de jaarlijkse paaseierenverkoop er weer aan. Heeft de 
paashaas dit jaar geen tijd om de eitjes te komen verdelen? Geen paniek, je kan er gewoon bij ons 
bestellen zonder eeuwig te blijven wachten op die ene haas. Traditiegetrouw vindt u  
alle  informatie  in het meegegeven bestelformulier. Naar hartenlust chocolade kopen is de 
boodschap! 
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 Zwemmen 
Beste ouders, gelieve op 9 april niet te gaan zwemmen in het Magdalenazwembad, want  
KSA Pius X gaat het daar onveilig maken. 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 waterrat komen halen om 16u30 aan het zwembad.  
De oudste groepen worden om 14u aan het heem verwacht met fiets, zwemgerief en €1. Zij zullen 
rond 17u terug aan het heem staan. 

 Wist je dat… 
 … De kleur rood, wit en blauw het vaakst voorkomt op vlaggen? 
 … Je achterin het veiligst zit in een trein of vliegtuig? 
 … De vrouw meestal een punt achter de relatie zet? 
 … Je niet kunt voelen dat iemand naar je kijkt? 
 … Een gedetineerde 217 euro per dag kost voor de overheid? 
 … In visschubben jaarringen zitten zoals bij bomen? 
 … We nog nooit met zoveel leiders en leidsters zijn geweest tot nu toe om spannende 

activiteiten te maken voor de leden? Onze ploeg telt maar liefst 31 leiding! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 


