
  
 
 
 
 

 Kalender   
 8-14 april X-peditie (+16)  
  16-19 april Joepie 28 (SIM)  
 27 april Kaart en streekbierenavond 
 11 mei Zwemactiviteit 
 18 mei Laatste activiteit 
 28 juni Kampvoorstelling 
 6 juli Vakantieactiviteit 

 Pius pils fuive IX 
Vanavond gaat de negende editie van onze legendarische Pius Pils Fuive door in de 
feestzaal Depart op het Nelson Mandelaplein. Na lange voorbereidingen om er weer een 
knaller van een feest van te maken is het nu eindelijk zo ver! Hopelijk heeft de Kortrijkse 
jeugd hun ‘kitten’ ingesmeerd en zijn ze klaar om een hele avond te dansen op de muziek 
van onder andere onze hoogsteigen DJ’s Cédric en Bruno. Mede dankzij onze algemene 
sponsors K^st, Meuleman, QP Consult, Stockman en Vastgoed Vandamme is het 
organiseren van deze fuif mogelijk, bedankt! Iedereen, jong of oud is welkom! Het belooft 
weer een mooie avond te worden!  

 paaseierenverkoop 
Samen met de lente, het zonnetje en de pollen in de lucht, is ook de paashaas terug in het 
land! De paashaas bracht ook in het heem een hele lading chocolade die we nu graag 
doorverkopen aan jullie. Tot 10 april kan je nog heerlijke paaseitjes bestellen, die 
afgehaald kunnen worden op 13 en 20 april. Het bestelformulier is onlangs doorgemaild 
naar alle ouders. Dit formulier kan je ingevuld mailen naar ine.claeys@ksapiusx.be. 
Smullen maar! 

 De paasvakantie 
Joepie, leuk, fijn! Het is paasvakantie! Omdat onze leden zich anders toch maar zouden 
vervelen in die laaaaaange vakantie, gaan de activiteiten gewoon door! Hoera! Op 13 en 
20 april is het dus zoals gewoonlijk dolle pret verzekerd in de KSA! 

 Joepie 28 
A ja joepie, joepie joepie jee! Het is bijna zover! De simmers trekken voor 4 dagen hun 
trekrugzak en stapschoenen aan om 100 kilometer te wandelen! De nodige informatie 
voor deze helse staptocht werd al naar alle leden doorgespeeld, de avond voor vertrek is 
er nog een laatste verzamelmoment in het heem voor de laatste informatie. Spannend, 
wij hopen alvast op mooi weer en niet al te veel blaren! 
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 X-peditie 
In de eerste week van de paasvakantie gaan de +16’ers een week naar Zedelgem om daar 
alle kneepjes van het vak ‘leiding geven’ aangeleerd te krijgen. Daar worden ze 
omgevormd tot volwaardige leidsters en leiders, klaar om volgend jaar in onze 
leidingsploeg te stappen. De nodige informatie is al meegegeven met de ingeschreven 
leden. 

 KAART EN STREEKBIERENAVOND 
Op 27 april is er de mogelijkheid om te wedijveren naar victorie door mee te doen aan ons 
maniltoernooi op de kaart- en streekbierenavond. Je kan je inschrijven in een team van 
twee personen. Met wat gaat een potje kaarten meteen tien keer beter? Juist! Een 
streekbiertje natuurlijk! Ons divers assortiment aan streekbieren zal dan ook menig 
bierdrinkers kunnen bekoren. Inschrijven is volledig gratis en kan door te mailen naar 
ruben.nys@ksapiusx.be. Ook op het Facebookevenement en de flyer staat alle informatie 
te lezen. Moge de beste winnen!  

 Zwemactiviteit 
Zwembroek aan? Duikbril mee? Zwemvliezen klaar? Op 11 mei gaan we met z’n allen gaan 
zwemmen in De Treffer in Waregem! De leden worden om 14u verwacht in de Meersstraat 
5 in Waregem, klaar om een namiddag de waterrat uit te hangen in het zwembad! Om 
16u30 kunnen ze terug opgehaald worden. De kostprijs is €3 per lid, graag mee te nemen 
op de zwemactiviteit. Omdat we in KSA Pius X denken aan het klimaat, is het altijd handig 
als ouders carpoolen naar het zwembad ☺  

 Wist je dat… 

 ………we samen met de leiding een cursus volgden over autisme in de 
jeugdbeweging? 

 ……...gemiddeld 1 kilo van ons lichaamsgewicht uit bacteriën bestaat? 

 ………bambi een jongentje is, en geen meisje zoals velen denken? 

 
 

Tot volgende maand! 
Abdelouarete, Alexander, Alicia, Andreas, Anso, Billy, Bruno, Cédric, Eline, 

Elisabeth, Emma, Febe, Gust, Ine, Isabeau, Isaure, Loic, Margo, Mattice, 

Maxim, Melchior, Merel, Nicolas, Niels, Ruben, Seppe, Siebe, Thibault, 

Thomas, Viktor en Warre  
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