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 WEEKEND joNG 
HO, HO, HO! Onlangs troffen we een brief aan in onze brievenbus, waarin de Kerstman (met de 
hand geschreven!) alle leden van JONG uitgenodigt om samen met hem op weekend te gaan! 
Welke tijd van het jaar het ook is, het is nooit een slecht moment om Kerst te vieren; de leiding 
heeft daarom volmondig toegestemd op deze uitnodiging! Het weekend gaat van start op vrijdag 
22 maart. De kostprijs bedraagt 35 euro voor het eerste lid van het gezin en 30 voor de tweede, 
derde, … lid. Dit bedrag dient overgeschreven te worden vóór 11 maart op het rekeningnummer 
BE64 4667 6232 7152 met vermelding ‘naam- en voornaam kind + weekend JONG’. De lichtjes in 
de kerstboom worden gedoofd op zondag 24 maart. Meer informatie volgt in de brief voor 
weekend. 

 X-Peditie  
En ook X-peditie zit er weer aan te komen. De leden van +16 krijgen daarbij de kans om in de 
paasvakantie een animatorcursus te volgen, die uitgaat van KSA West. Daarbovenop is dit ook 
nog eens een leuke manier om je KSA-netwerk uit te breiden. Schrijf jullie dus maar snel in via 
Digit, graag tegen 15 maart. Voor meer informatie kan je terecht bij de leiding van +16 (Isaure, 
Isabeau en Margo).  

 Pius PILS FUIVE (PPF)  
Dit jaar staat er opnieuw een supermegafantastische editie van Pius Pils Fuive op de planning… 
Whoop whoop! We hopen met de inkomsten onze KSA-kas wat bij te spijzen om vervolgens nog 
meer leuke dingen te doen met onze leden!  

 Paaseierenverkoop 
En met de paasvakantie in zicht, staat ook de verkoop van onze megalekkere paaseitjes om de 
hoek. Smijt dat dieet voor een keertje over boord en bestel in de plaats daarvan maar een pakje 
genot. In de paasperiode kan deze kleine zonde je wel vergeven worden. Traditiegetrouw vind je 
alle  informatie  in het bestelformulier dat we later zullen meegeven. Geniet ervan! 
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 Kaart- en streekbierenavond 
Al lang niet meer het competitiebeest in je naar boven gehaald? Of gewoon zin in een gezellige 
avond? Dan is onze Kaart- en Streekbierenavond de ideale gelegenheid daarvoor! Deze avond 
vindt plaats op zaterdag 27 april in ons heem vanaf 19u. In toernooivorm zoeken we het beste 
manilduo van de avond; dat team gaat met een prachtige trofee naar huis en verkrijgt eeuwige 
roem onder ons manilers! Ondertussen kan je de stress onderdrukken en de dorst lessen met het 
ruim assortiment aan streekbieren.  
Inschrijven voor het toernooi per duo is gratis en kan door een mailtje te sturen naar 
ruben.nys@ksapiusx.be. 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 talrijk aanwezig te zien! 

 Wist je dat… 
 … De kleur rood, wit en blauw het vaakst voorkomt op vlaggen? 
 … Je achterin het veiligst zit in een trein of vliegtuig? 
 … We met de oudste leden van KSA PIUS er een geweldig weekend op hebben zitten!  
 … De vrouw meestal een punt achter de relatie zet? 
 … 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! 
 

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 


