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Inleiding
Jong zijn in een wereld zonder snaps, tweets, tags, memes, vlogs … lijkt
prehistorisch. KSA surft mee op de digitale stroom! Dit werkjaar des te meer, want
we gaan voluit geniaal digitaal!
We willen geen digigeeks worden, want daarvoor staan we te graag met onze
voeten in de speelse natuur. Toch zeggen we geen nee tegen wat digitalisering in
onze spelen of tegen het gebruik van sociale en digitale media in onze
communicatie.
We checken ons in de digitale wereld in. Op onze tocht kruipen we samen met
onze Mediamaatjes over hashtags, gooien we een boomerang, vangen we tweets,
steken we onze duim omhoog, hangen we in de cloud … want de digitale wereld
biedt speelse uitdagingen. De Mediamaatjes wijzen ons de weg om spelen op te
leuken met digitale tools. Zo kan de smartphone of tablet hier en daar wel een
plaats krijgen binnen een KSA-spel.
Ook om de communicatie naar leden, ouders en de rest van je netwerk vlotter te
laten verlopen, krijgen sociale media binnen KSA de nodige speelruimte. Je neemt
je volgers op sleeptouw door de avonturen van je groep te delen en digitale
promo voor acties en evenementen te posten. Allerlei digitale platformen bieden
de leidingsgroep nieuwe mogelijkheden om te communiceren, zowel naar buiten
toe als binnen de groep.
Toch willen we erover waken dat het digitale gebeuren niet allesbepalend wordt
binnen KSA. We zijn ons bewust van extra drempels en van nieuwe gevaren.
Daarom werpen we onze kritische blik over bepaalde schaduwzijden of valkuilen
van het digitale gegeven. Denk maar aan privacyregels, cyberpesten of te veel
schermtijd van kinderen en jongeren.
Kortom, we smijten ons al spelend en communiceren nog steeds offline, maar we
pimpen onze werking met online tricks! Als dat niet geniaal digitaal is!
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Wie zijn wij?
Hallo vrienden en vriendinnen!
Wij zijn KSA Pius X, dé jeugdbeweging waar je moet zijn om je elke zaterdagnamiddag
van 14u tot 17u goed te amuseren met een heleboel vrienden! Wekelijks komen wij
op zaterdagnamiddag samen om een fantastische namiddag te beleven. Afspraak in
ons heem in de Koolkappersstraat 27A!
Om 14u begint de formatie (dit is ons startmoment waarbij nog enkele mededelingen
worden gedaan), dus ben je best 5 à 10 minuten op voorhand aanwezig. Toch is het
niet de bedoeling dat je vroeger bent dan 13u45, want dan zijn wij met de leiding nog
druk in de weer.
Na de formatie gaan de activiteiten per groep van start. Deze vinden soms plaats in
onze lokalen, maar van zodra het weer het toelaat, spelen wij buiten! Vergeet dus
niet om indien nodig een regenjas mee te brengen. De activiteiten kunnen heel
uiteenlopend zijn, van kringspelletjes tot een bosspel, tochten, sport, knutselen…
Kortom, er is altijd wel iets leuks te doen. Trek dus niet je mooiste kleren aan om naar
KSA te komen!
Om ons overal te kunnen herkennen dragen wij een uniform. We vragen om
wekelijks minstens één stuk uit het uniform (sjaaltje, hemd, T-shirt…) te dragen. Over
het uniform vind je verder meer.
De activiteiten gaan voor iedereen door op
zaterdag van 14u tot 17u!
Tijdens het jaar doen we ook enkele speciale activiteiten. We gaan op weekend, de
Sint komt op bezoek, een activiteit van KSA West, eens gaan zwemmen… Sommige
van deze activiteiten vinden jullie verder in het boekje terug bij de kalender. Wij
kennen natuurlijk nog niet alle data, bv. voor activiteiten als zwemmen, schaatsen…
We zullen jullie steeds tijdig op de hoogte houden, ten laatste een week op
voorhand. Dit met onze maandelijkse nieuwsbrief en per e-mail.
Eén keer per maand hebben we een nieuwsbrief. Daarin staan alle geplande
activiteiten of mededelingen voor de komende maand(en). Daarom vragen wij ook
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om bij inschrijving je huidig e-mailadres op te geven. Zo kunnen we jullie ook digitaal
op de hoogte houden. Want papieren nieuwsbrieven kunnen al eens zoek raken…
Om ervoor te zorgen dat de nieuwe ouders zo snel mogelijk alle informatie
doorkrijgen en vertrouwd raken met onze werking, hebben we met de leidingsploeg
besloten om, indien jullie dit wensen, persoonlijk op huisbezoek te komen. Als je
graag hebt dat we eens langskomen, kan je dat op de startdag aan de
inschrijvingsstand vragen.
Als jullie toch ergens niet van op de hoogte zijn, aarzel dan niet om iemand van de
leiding aan te spreken, te bellen of te mailen. De gegevens van de leiding van je
kind(eren), vind je verder in dit boekje. Je kan ook altijd terecht op de algemene emailadressen leiding@ksapiusx.be, en hoofdleiding@ksapiusx.be (afhankelijk van wie
je wilt bereiken).
Bij vragen of problemen, aarzel dus niet, wij helpen jullie graag!
Met stevige KSA-groet,
De leiding!
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De leidingsverdeling
Welke leiding staat voor welke groep? We stellen iedereen even voor!
Sloebers: 1ste en 2de leerjaar
Matthias Vandoorne
Kuurnsesteenweg 46, 8500 Kortrijk
0474/422958 ; 056/362140
matthias.vandoorne@ksapiusx.be
4de jaar leiding
Hoofdleiding, EHBO-verantwoordelijke, groepsverantwoordelijke
Ine Claeys
Gouden Rivierlaan 36, 8500 Kortrijk
0478/887589 ; 056/371313
ine.claeys@ksapiusx.be
3de jaar leiding
Charlotte Vandoorne
Kuurnsesteenweg 46, 8500 Kortrijk
0491/202520 ; 056/362140
charlotte.vandoorne@ksapiusx.be
3de jaar leiding
Siebe Dewulf
Bessenlaan 5, 8500 Kortrijk
0493/255026
siebe.dewulf@ksapiusx.be
1e jaar leiding, nieuwsbriefverantwoordelijke
Loïc Bulcaen
Godfried Devreeselaan 27, 8500 Kortrijk
0479/564265; 056/372305
loïc.bulcaen@ksapiusx.be
1e jaar leiding
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Springers: 3de en 4de leerjaar
Emma Stockman
Zonnekring 24, 8500 Kortrijk
0498/412098 ; 056/371413
emma.stockman@ksapiusx.be
3de jaar leiding, groepsverantwoordelijke
Margo Duyck
Kapelhoekstraat 50, 8511 Aalbeke
0470/306910 ; 056/371953
margo.duyck@ksapiusx.be
3de jaar leiding
Marie Dewulf
Bessenlaan 5, 8500 Kortrijk
0493/255024
marie.dewulf@ksapiusx.be
1e jaar leiding
Melchior Mertens
Vogelzanglaan 25, 8500 Kortrijk
0479/522253 ; 056/371215
melchior.mertens@ksapiusx.be
1e jaar leiding
Cedric Vanneste
Warande 123, 8501 Heule
0479/613886 ; 056/354661
cedric.vanneste@ksapiusx.be
1e jaar leiding
Roodkapjes: 5de en 6de leerjaar
Lander Mertens
Simon Stevinstraat 29, 8500 Kortrijk
0478/067968 ; 056/373733
lander.mertens@ksapiusx.be
4de jaar leiding, nieuwsbriefverantwoordelijke,
groepsverantwoordelijke
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Isabeau Vandevelde
Grote Heerweg 182, 8791 Beveren-Leie
0491/367263 ; 056/726022
isabeau.vandevelde@ksapiusx.be
3de jaar leiding
Warre Deweerdt
Drieshoek 3, 8501 Bavikhove
0472/837375 ; 0475/ 205792
warre.deweerdt@ksapiusx.be
1e jaar leiding
Seppe Vandevelde
Koolkapperstraat 44, 8500 Kortrijk
0470/525043 ; 056/372611
seppe.vandevelde@ksapiusx.be
1e jaar leiding
Nicolas Vlieghe
Edgar Tinellaan 22, 8500 Kortrijk
0471/487278 ; 056/373414
nicolas.vlieghe@ksapiusx.be
1e jaar leiding

JIM: 1ste middelbaar
Isaure Dewitte
Dreef ter Walle 47, 8560 Gullegem
0491/328838 ; 056/425747
isaure.dewitte@ksapiusx.be
3de jaar leiding, Groepsverantwoordelijke
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Marie Vlieghe
Edgar Tinellaan 22, 8500 Kortrijk
0495/130210 ; 056/373414
marie.vlieghe@ksapiusx.be
2e jaar leiding
Noor Hubeau
Berkenlaan 81, 8530 Harelbeke
0470/826694 ; 056/372315
noor.hubeau@ksapiusx.be
2de jaar leiding
Verantwoordelijke uniformen

SJIM: 2de en 3de middelbaar
Ruben Nys
Sint-Elooisdreef 13, 8500 Kortrijk
0487/106142 ; 056/351547
ruben.nys@ksapiusx.be
4de jaar leiding, Hoofdleiding
Tom Goddaer
Kuurnsesteenweg 23, 8500 Kortrijk
0497/870841 ; 056/356830
tom.goddaer@ksapiusx.be
4de jaar leiding, Financiën
Alicia Schietgat
Iepersestraat 161, 8500 Kortrijk
0477/071830
alicia.schietgat@ksapiusx.be
4de jaar leiding, Groepsverantwoordelijke, verantwoordelijke
uniformen
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Niels Mergan
Koolkappersstraat 38, 8500 Kortrijk
0475/531800 ; 056/358953
niels.mergan@ksapiusx.be
4de jaar leiding
SIM: 4de middelbaar
Kevin Kagubari
Katrienwiel 2, 8520 Kuurne
0495/646431 ; 056/326980
kevin.kagubari@ksapiusx.be
4de jaar leiding
Mattice Meuleman
Vogelzanglaan 2, 8500 Kortrijk
0472/883470 ; 056/350777
mattice.meuleman@ksapiusx.be
3de jaar leiding, Groepsverantwoordelijke
Elisabeth Stockman
Zonnekring 24, 8500 Kortrijk
0492/781413 ; 056/371413
elisabeth.stockman@ksapiusx.be
3de jaar leiding
+16: 5e middelbaar
Viktor Tanghe
Vogelzanglaan 28, 8500 Kortrijk
0470/838676 ; 056/354659
viktor.tanghe@ksapiusx.be
4de jaar leiding, Groepsverantwoordelijke
Sies Vandevelde
Koolkappersstraat 44, 8500 Kortrijk
0498/467624 ; 056/372611
sies.vandevelde@ksapiusx.be
4de jaar leiding, Materiaal en verhuur
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Materiaalmeester
Thomas Demeulemeester
Evarist Carpentierlaan 40, 8500 Kortrijk
0471/837851 ; 056/530250
thomas.demeulemeester@ksapiusx.be
3de jaar leiding, Materiaalmeester

11

Jaarthema ‘Geniaal Digitaal’

2017-2018

Uniformen
Opdat we overal herkend zouden worden en iedereen zou weten dat we van KSA Pius
X zijn, dragen we met trots ons uniform! Dat bestaat uit de hoofdkleuren blauw en
rood. Wij vragen om elke week minstens één uniformstuk te dragen. Voor de
jongsten is dat het sjaaltje, voor de oudsten het hemd. Maar hoe meer, hoe beter!
Een echte KSA’er die trots is op zijn jeugdbeweging, draagt zijn uniform zo volledig
mogelijk elke activiteit! Er is een ruim assortiment waaruit je heel veel kan kiezen.
Het voornaamste voor onze jeugdbeweging is:





Sjaaltje (€2.5)
Hemd (vanaf de JIM) (€21 / €25, afhankelijk van de maat)
KSA PIUS X-trui (€15 / €20, afhankelijk van de maat)
KSA PIUS X-T-shirt (€7)

Het uniform kan besteld worden op zaterdag 7 oktober, zaterdag 14 oktober (ons
jaarlijks eetfestijn, dat sinds vorig jaar in een nieuw jasje gestoken is, nl. de
Stoverijfeesten) en op zaterdag 21 oktober bij de uniformverantwoordelijken (Alicia
Schietgat & Noor Hubeau). Zij geven de bestelling dan zo snel mogelijk door en van
zodra die aankomt, delen we de stukken uit.
Naast de uniformen kunnen nog tal van accessoires van KSA West, onze
overkoepelende organisatie, aangekocht worden. Ook schoolgerei is te verkrijgen.
Voor alle info omtrent de uniformen kan je terecht bij onze
uniformverantwoordelijken (alicia.schietgat@ksapiusx.be) en
(noor.hubeau@ksapiusx.be).

Kalender
Noteer de volgende evenementen alvast in je agenda! Deze kalender wordt
aangevuld in de nieuwsbrieven naarmate het jaar vordert.
 16 september:
Startactiviteit in ons heem (Koolkappersstraat 27A)
 16 september:
Barbecueworsten en bar na startactiviteit
 7 oktober:
Vriendjesactiviteit
 14 oktober:
Stoverijfeesten
 20 oktober:
Dag van de Jeugdbeweging
 2 december:
De Sint komt naar KSA!
 eind augustus:
Kamp
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Stoverijfeesten
Zoals het al vele jaren de gewoonte is, viert KSA Pius X feest in oktober!
Na jarenlang de traditie van ‘Hespefeesten’ in ere te hebben gehouden, besloten we
vorig jaar een nieuw concept te introduceren, namelijk ‘Stoverijfeesten’. Omwille van
het overdonderende succes dat de Stoverijfeesten vorig jaar waren, stappen we niet
af van dit concept, en zijn jullie allemaal uitgenodigd op zaterdag 14 oktober om een
biertje/wijntje te drinken, je buik vol te stoppen met heerlijke stoverij, en om wat
later op de avond je eventueel aan een stapje op de dansvloer te wagen.
Wat staat er die dag allemaal op de planning?
14u30
We beginnen met de diavoorstelling van het veel te vlug voorbijgegane kamp. Ook als
je er niet bij was, ben je van harte welkom! Je kan al eens de sfeer opsnuiven om zo al
uit te kijken naar het volgende kamp. Deze voorstelling gaat door in het heem van
KSA Pius X (Koolkappersstraat 27A). In de pauze en na de voorstelling kunnen jullie
aan de verkoopstand alle nodige uniformstukken en/of accessoires bestellen. De CD
of DVD met alle foto’s van het kamp kan dan ook aangekocht of besteld worden.
16u30
Alle leden en leiding worden in uniform in de kerk verwacht. We oefenen nog even
de liedjes in en warmen onze stem op om er samen met priester Geert weer een
vrolijke eucharistie van te maken!
17u00
De startmis van ons nieuwe werkjaar. We staan weer even stil bij het mooie voorbije
werkjaar, het voorbije kamp en het beloftevolle nieuwe jaar. Iedereen is welkom en
alle leden worden verwacht.
Na de eucharistie
Na de eucharistie is iedereen welkom in de Open School voor een aperitiefje. Vanaf
19u00 kan je aanschuiven voor het stoofvlees met friet, het koud buffet en de
desserttafel.
Voor de kleinsten hebben we nog steeds de kindertombola, maar ook de
volwassenen kunnen hun kans wagen op de tombola met dit jaar alweer een
vernieuwd concept!
Na het eten wagen we ons nog aan een danspasje, voor ieder wat wils dus! Het
belooft alvast een onvergetelijke dag te worden!
 Maar dit alles kan niet zonder jullie hulp…
Wij zoeken ouders en leden die bereid zijn de desserts te voorzien. Een taart, een
cake… Laat jullie creativiteit maar de vrije loop! Gelieve te laten weten aan Siebe
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Dewulf (siebe.dewulf@ksapiusx.be) wat jullie maken en hoeveel personen ervan
kunnen genieten. Zo hebben wij een zicht op de hoeveelheid desserts.
Samengevat:
14u30
Diashow en verkoopstand
16u30
Alle leden in uniform aanwezig in de kerk
17u00
Eucharistie
Vanaf 19u00
Stoverijfeesten in Open school
De prijs voor de Stoverijfeesten bedraagt €12 voor kinderen en €17 voor volwassen.
Inschrijven gebeurt best voor donderdag 6 oktober. Zo kunnen we voorkomen dat er
te weinig eten is en kunnen we genoeg en op tijd bestellen.
Overschrijven = inschrijven, je kan op voorhand dus enkel via overschrijving betalen.
Het rekeningnummer (KSA Pius X Evenementen) is BE04 7380 3273 8431 (met
vermelding: “familie….+ Stoverijfeesten + aantal volwassenen/kinderen”, LET OP, dit
is een ander rekeningnummer dan voor de betaling van het werkjaar!).

Inschrijving werkjaar
Het inschrijvingsgeld voor dit werkjaar bedraag €40 voor het eerst kind en €35 voor
de volgende kinderen. Deze prijzen zijn dezelfde als vorig werkjaar. Van dat bedrag
gaat per kind €19,5 naar KSA Nationaal, onze overkoepelende organisatie, voor de
verzekering. Je bent verzekerd voor lichamelijke ongevallen, burgerlijke
aansprakelijkheid (d.i. schade aan derden) en rechtsbijstand. Het overige geld
gebruiken we voor aankoop van materiaal, knutselgerief, soms ook eens een
snoepje… Betaling kan enkel via overschrijving op KSA Pius X Algemeen, BE64 4667
6232 7152 met de vermelding “familie … + naam kind(eren) + werkjaar”, zo spoedig
mogelijk, liefst voor 1 oktober. Het is wel de bedoeling dat je zeker langs de
inschrijvingsstand passeert – ook al was je vorig jaar lid van de KSA -, zodat wij alle
juiste gegevens hebben over jullie kind(eren). Dit is voor de verzekering.
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De Kabouters
oudste kleuter en ouder(s),

Voor het 7de jaar op rij organiseert KSA Pius X de kabouterwerking! Dit is een
initiatief waarbij de kabouter (lees: kind van 3 de kleuter) zich volledig kan
uitleven in de jeugdbeweging!

De activiteiten gaan telkens door op zaterdag van 14u tot 16u, dit eenmaal
in de maand. De data tot en met december zijn de volgende:
-

Zaterdag 16 september: Startactiviteit
Zaterdag 7 oktober: Vriendjesactiviteit
Zaterdag … november
Zaterdag 2 december: Sinterklaas op bezoek!

De activiteiten vinden telkens plaats in het heem van KSA Pius X.

Waarom is de kabouterwerking een echte aanrader? De kabouters kunnen
zich amuseren bij activiteiten op maat, leren nieuwe vriendjes kennen en
maken ook kennis met de allerleukste jeugdbeweging van de hele wereld en
omstreken, KSA Pius X!

Bovendien wordt de kabouterwerking georganiseerd door ervaren leiding.
Elke leiding heeft verschillende jaren leiding achter de rug en een behoorlijk
deel ook enkele jaren kabouterleiding.
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Enkele praktische zaken:

Hoe kun je nu inschrijven? Op zaterdag 16 september 2017 vindt de
startactiviteit plaats in het heem (Koolkappersstraat 27A). Hier zal de
mogelijkheid zijn tot inschrijven.
Wat is de kostprijs voor een jaar plezier en vertier? De prijs bedraagt 20
euro en dient gestort te worden op het nummer BE46 6762 3271 52 met
vermelding “naam van het kind + kabouterwerking”.
Waar kan ik een sjaaltje kopen? Elk jong lid in KSA Pius X draagt een rood
sjaaltje als herkenning en teken van trots te horen tot de jeugdbeweging.
Dit sjaaltje kost €2.50 (Gelieve te zorgen voor gepast geld, bedankt!).
Hoe kan ik zien wat de kabouters allemaal uitspoken tussen 14u en
16u? Regelmatig zullen foto’s online geplaatst worden via Facebook.
Like de pagina van KSA Pius X.
Hoe blijven jullie op de hoogte van de kabouterwerking? Indien er
belangrijke zaken zijn, worden jullie hiervan op de hoogte gebracht via email. Vergeet dus zéker niet om jullie e-mailadres te noteren bij
inschrijving!
Waar kan ik terecht voor meer informatie?
Gsm-nr Wout Hubeau:
Emailadres:
Adres heem:

0476/021560
kabouters@ksapiusx.be
Koolkappersstraat 27A te Kortrijk

De kabouterleiding ontmoet jullie heel graag op de startactiviteit!
Vele kabouterige groeten en tot dan.
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