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Schouders eronder! Dat is de slogan van jaarthema 2020-2021 waarmee we het 

engagement van KSA’ers in de kijker zetten. 

Engageren is je vrijwillig inzetten voor KSA. Zo leren we verantwoordelijkheid dragen 
en keuzes maken, waardoor we met volle goesting elke KSA’er een zinvolle vrije tijd 
bezorgen. 

Als jonge KSA’er engageer je je om er elke week te staan op de activiteit, en speel je 
vol enthousiasme mee om een prins te helpen of een land te veroveren. Steeds meer 
groei je verder in je engagementen. Je zet je in om pesten in je groep tegen te gaan 
en helpt de leiding bij het opruimen van het lokaal. Stap voor stap krijg je steeds 
meer verantwoordelijkheden zoals zorg dragen voor andere leden of helpen op een 
evenement. 

Als leiding span je je week in week uit in voor KSA. Naast het verzorgen van spel en 
plezier voor de leden sla je met je medeleiding de handen in elkaar om een geslaagde 
spaghettiavond of een grote fuif te organiseren. Dankzij het engagement van leiding 
kunnen kleine ideeën groeien tot een prachtig evenement of spel, met aandacht voor 
elk individu. 

Ook na(ast) de algemene werking van je KSA-groep kriebelt het engagement. Je 
steekt je handen uit de mouwen als provinciaal of nationaal vrijwilliger, zetelt in de 
jeugdraad of helpt mee op een evenement van de gemeente. Als oud-leiding help je 
een handje op het eetfestijn, als ouder stap je in het bouwcomité. 

Misschien zamel je zelfs geld in voor een goed doel, doneer je met de hele 
leidingsgroep bloed of help je samen met de leden het rusthuis in je buurt een 
handje. Engagement kent vele vormen, en elk engagement is waardevol! 

We leren in KSA verantwoordelijkheid te dragen en een mening te vormen. We kijken 
kritisch naar onze beweging en naar de maatschappij en zetten jeugdige ideeën om in 
krachtige acties. Via engagement en participatie gaan we op zoek naar een 
meerwaarde voor onszelf en bepalen we de koers van onze groep. Zo zetten we 
allemaal onze schouders onder KSA! 

Ook wij, 

Cédric, Loïc, Melchior, Ruben, Seppe, Abdelouarete, Alexander, Amke, Andreas, Anso, 
Billy, Bruno, Febe, Gust, Jasper, Lars, Lowie, Emma, Merel, Manon, Manon, Maud, 
Mauro, Maxim, Nicolas, Cédric, Thibault, Ward en Warre, 

Zijn klaar om ook dit jaar onze schouders terug onder KSA Pius X te zetten! 
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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 om alles klaar te zetten voor de leukste namiddag van de week.  

 

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, er is een activiteit van KSA West, we gaan eens gaan 

zwemmen… Sommige van deze activiteiten vinden jullie verder in het boekje terug bij 

de kalender. Dit jaar zijn al deze activiteiten nog onder voorbehoud, aangezien we 

niet weten wat het coronavirus ons nog allemaal brengt dit jaar.  

 

Eén keer per maand hebben we een nieuwsbrief. Daarin staan alle geplande 

activiteiten of mededelingen voor de komende maand(en). Daarom vragen wij ook 

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… 
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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 het algemeen e-

mailadres: info@ksapiusx.be. Ook via leiding@ksapiusx.be, en 

hoofdleiding@ksapiusx.be kan je nog mails sturen (afhankelijk van wie je wilt 

bereiken schrijf je zijn/haar voor en achternaam in het e-mailadres, bv: 

voornaam.achternaam@ksapiusx.be).  

 

Bij vragen of problemen, aarzel dus niet, wij helpen jullie graag! 

 

Met stevige KSA-groet, 

De leiding! 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@ksapiusx.be
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 Coronavirus  

 

Op 2 september 2020 communiceerde Minister van Jeugd Benjamin Dalle dat de 
jeugdwerkregels net als de scholen met kleurcodes zullen werken. De kleurcode 
wordt bepaald door de Vlaamse overheid (voor Vlaanderen) in overleg met experten 
en kan lokaal afwijken o.w.v. lokaal andere cijfers. Die afweging wordt lokaal, 
regionaal, en ook met experten gemaakt. In een stad of gemeente kunnen er dus 
andere regels gelden dan op Vlaams niveau. 

 
Voorlopig blijven we in de huidige, gele, kleurcode. 

 
Code geel: Jeugdwerkregels blijven behouden 
 

- Jeugdactiviteiten mogen plaatsvinden in bubbels van 50 waarbinnen er vrij 
gespeeld kan worden. 

- Social distancing en mondmaskers zijn niet nodig binnen de bubbel. 
- Tussen verschillende bubbels wordt er wel afstand gehouden. 
- Waar de geldende samenlevingsnormen wél een masker vragen, voegen we 

ons naar deze regels. Blijf dus waar/wanneer het kan, op je KSA-terrein.  
 

Code oranje: er wordt een onderscheid gemaakt tussen -12-jarigen en +12-jarigen 
 
-12: alles blijft hetzelfde zoals bij code geel 
 
+12: 
 

•  Jeugdactiviteiten mogen plaatsvinden in bubbels van 50 wanneer de 
activiteit buiten plaatsvindt. 

• Jeugdactiviteiten mogen plaatsvinden in bubbels van 20 wanneer de 
activiteit binnen plaatsvindt. 

• Social distancing en mondmaskers zijn niet nodig binnen de bubbel. 
• Vermijd activiteiten met te fysiek en intens contact. 
• Tussen verschillende bubbels wordt er wel afstand gehouden. 
• Waar de geldende samenlevingsnormen wél een masker vragen, voegen we 

ons naar deze regels. Blijf dus waar/wanneer het kan, op je KSA-terrein. 
 
Code rood: Jeugdwerk kan nog doorgaan maar wel in heel beperkte vorm. Code rood 
is de meeste ernstige situatie. Jeugdwerk blijft mogelijk maar alleen door sterke 
maatregelen te nemen: we werken alleen met bubbels van maximaal 20 personen 
waarbij social distancing binnen de groep ook aan de orde is en bij +12 mondmaskers 
deel uitmaken van de werking. 
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 De leidingsverdeling 

Welke leiding staat voor welke groep? We stellen iedereen even voor! 

 

1&2 (Sloebers): 1ste en 2de leerjaar  

 

Manon Dutrannois (groepsverantwoordelijke) 

Uniformverantwoordelijke, Pius Pils Fuive 

Koolkappersstraat 14, 8500 Kortrijk  

0475/ 59 73 52 

manon.dutrannois@ksapiusx.be  

2e jaar leiding 

 

Melchior Mertens  

Hoofdleider, materiaalmeester, Pius Pils Fuive 

Vogelzanglaan 25, 8500 Kortrijk  

0479/522253 ; 056/371215 

melchior.mertens@ksapiusx.be 

4e jaar leiding 

 

Lars Velghe 

Lossschaardstraat 17, 8550 Zwevegem 

0468/16 59 22  

lars.velghe@ksapiusx.be 

2e jaar leiding 

 

Mauro Decrocq  

Kuurnsesteenweg 15, 8500 Kortrijk 

0471/81 20 03 

mauro.decrocq@ksapiusx.be 

1e jaar leiding 

 

Ward Deschuymere 

Aspirant-materiaalmeester 

Edgar Tinellaan 16, 8500 Kortrijk 

0499/ 74 99 42 

2e jaar leiding  

 

mailto:mauro.decrocq@ksapiusx.be
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3&4 (Springers): 3de  en 4de  leerjaar 

 

Anne-Sophie Vermeersch (groepsverantwoordelijke) 

Pius Pils Fuive 

Leiegalm 4, 8500 Kortrijk 

0471/73 17 30  

annesophie.vermeersch@ksapiusx.be 

3e jaar leiding 

 

Merel Cuvelier 

Ledenadministratie, social media, nieuwsbriefverantwoordelijke 

Simon Stevinstraat 73, 8500 Kortrijk  

0471/31 59 62 

merel.cuvelier@ksapiusx.be 

3e jaar leiding 

 

Seppe Vandevelde  

Hoofdleider  

Koolkapperstraat 44, 8500 Kortrijk  

0470/525043 ; 056/372611 

seppe.vandevelde@ksapiusx.be 

4de jaar leiding 

 

Abdelouarete Benammar  

Nieuwsbriefverantwoordelijke, brouwerverantwoordelijke 

Passionistenlaan 38, 8500 Kortrijk  

0492/92 34 62  

abdelouarete.benammar@ksapiusx.be 

3e jaar leiding 

 

Jasper Dutry  

Materiaalmeester 

P.P. Rubensplein 1, 8500 Kortrijk 

0479/17 23 92 

jasper.dutry@ksapiusx.be  

2e jaar leiding 
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5&6 (roodkapjes) – 5e en 6e leerjaar 

Febe Dewitte (groepsverantwoordelijke) 

Uniformverantwoordelijke 

Dreef Ter Walle 47, 8560 Gullegem 

0496/84 88 27   

febe.dewitte@ksapiusx.be 

3e jaar leiding 

 

Loïc Bulcaen 

Godfried Devreeselaan 27, 8500 Kortrijk  

0479/564265 

loïc.bulcaen@ksapiusx.be 

4e jaar leiding 

 

Lowie Vandenhoeven 

Ivo Vansteenkistestraat 12, 8501 Heule 

0497/27 29 47  

lowie.vandenhoeven@ksapiusx.be 

2e jaar leiding 

 

Alexander Sterckx  

David Tenierslaan 7, 8500 Kortrijk 

0474/60 63 08  

alexander.sterckx@ksapiusx.be 

3e jaar leiding 

 

Maud Derycke  

Fabriekskaai 14, 8500 Kortrijk 

0496/24 17 28 

maud.derycke@ksapiusx.be 

2e jaar leiding  

 

 

 

 

 

 

mailto:febe.dewitte@ksapiusx.be
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JIM (knapen, jimmers, knimmers) – 1e-2e middelbaar 

 

Ruben Nys (groepsverantwoordelijke) 

Verzekeringsverantwoordelijke 

Sint-Elooisdreef 13, 8500 Kortrijk  

0487/106142 ; 056/351547 

ruben.nys@ksapiusx.be   

7de jaar leiding 

 

Bruno Stockman 

Materiaalmeester, Pius Pils Fuive 

Zonnekring 24, 8500 Kortrijk 

0495/92 56 75 ; 056/371413  

bruno.stockman@ksapiusx.be 

3e jaar leiding 

 

Billy Janart 

Brouwerverantwoordelijke, Pius Pils Fuive 

Bellegemstraat 2, 7711 Dottenijs 

0495/78 97 10   

billy.janart@ksapiusx.be  

3e jaar leiding 

 

Amke Verhelst 

Sociale media 

Koolakker 40, 8520 Kuurne 

0471/ 63 52 48  

amke.verhelst@ksapiusx.be  

2e jaar leiding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:billy.janart@ksapiusx.be
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SIM 1 : 3e middelbaar 

 

Emma Maes (groepsverantwoordelijke) 

Simon Stevinstraat 30, 8500 Kortrijk  

0476/ 72 69 40  

emma.maes@ksapiusx.be  

2e jaar leiding  

 

Cédric Vanneste 

Hoofdleider 

Warande 123, 8501 Heule 

0479/613886  

cedric.vanneste@ksapiusx.be 

4e jaar leiding 

 

Manon Demeulemeester 

Financiën  

Jan Breydellaan 40, 8500 Kortrijk 

0499/74 40 27 

manon.demeulemeester@ksapiusx.be 

2e jaar leiding 

 

SIM 2: 4e middelbaar  

 

Gust Cuvelier (groepsverantwoordelijke) 

Verhuurverantwoordelijke 

Simon Stevinstraat 73, 8500 Kortrijk 

0471/56 22 79  

gust.cuvelier@ksapiusx.be 

3e jaar leiding 

 

Andreas Hillaert 

Financiën 

Vogelzanglaan 15, 8500 Kortrijk  

 0491/749498 ; 056/351870 

andreas.hillaert@ksapiusx.be 

3e jaar leiding 

 

mailto:manon.demeulemeester@ksapiusx.be
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Cédric Vandenbulcke 

Mellestraat 390, 8500 Kortrijk 

0499/74 78 67  

cedric.vandenbulcke@ksapiusx.be 

2e jaar leiding 

 

 

 

+ 16 – 5e middelbaar  

 

Nicolas Vlieghe (groepsverantwoordelijke) 

Edgar Tinellaan 22, 8500 Kortrijk 

0471/487278 ; 056/373414  

nicolas.vlieghe@ksapiusx.be 

4e jaar leiding 

 

Warre Deweerdt  

Materiaalmeester 

Hektor Casteleinstraat 31, 8510 Marke 

0472/837375  

warre.deweerdt@ksapiusx.be 

4e jaar leiding 

 

Thibault Traest  

Elfdejulistraat 180/201, 8530 Harelbeke 

0491/29 19 33   

thibault.traest@ksapiusx.be 

3e jaar leiding 

 

Maxim Dumont 

Twee Molenstraat 64, 8550 Zwevegem 

0491/93 98 18 ; 056/755370 

maxim.dumont@ksapiusx.be 

3e jaar leiding 

 

 

 

 

mailto:nicolas.vlieghe@ksapiusx.be
mailto:warre.deweerdt@ksapiusx.be
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 Nieuwe hoofdleiding  

Een KSA kan niet draaien zonder sterke hoofdleiding aan de basis. Dit jaar mogen we 

maar liefst 2 nieuwe hoofdleiders inwijden, wat de teller van aantal hoofdleiders op 3 

zet! Driewerf hoera! Niemand minder dan Melle en Seppe zullen Cédric vervoegen in 

de taak als hoofdleider.  

 

Wie zijn onze hoofdleiders?  

Seppe, Melle en Cédric zijn drie kerels van het jaar ’99. Ze zijn al vrienden van kleins 

af aan. Samen gingen ze naar de Pius X-school en ze zijn alle drie KSA’ers sinds dag 

één. Cédric kon zich vorig jaar al bewijzen als hoofdleider, Melle is al enkele jaren 

materiaalmeester en Seppe heeft de taak van financiën op zijn palmares. Wij staan 

met de hele leidingsploeg als een blok achter dit trio, en zijn er van overtuigd dat zij 

dit jaar in goeie banen zullen leiden. 

 

De hoofdleiding kan je altijd contacteren op hun eigen e-mailadres 

(seppe.vandevelde@ksapiusx.be, cedric.vanneste@ksapiusx.be, 

melchior.mertens@ksapiusx.be) of op het algemene e-mailadres 

hoofdleiding@ksapiusx.be.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:seppe.vandevelde@ksapiusx.be
mailto:cedric.vanneste@ksapiusx.be
mailto:melchior.mertens@ksapiusx.be
mailto:hoofdleiding@ksapiusx.be
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 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 3 oktober, zaterdag 10 oktober (op de 
kaas- en wijnavond) en op zaterdag 17 oktober. Febe en Manon, onze 
uniformverantwoordelijken, 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 (febe.dewitte@ksapiusx.be) en 
(manon.dutrannois@ksapiusx.be). 
 

 Kalender 

Noteer de volgende evenementen alvast in je agenda! Deze kalender wordt 
aangevuld in de nieuwsbrieven naarmate het jaar vordert. 
 

• 3 oktober:  Diavoorstelling 

• 10 oktober:  Kaas- en wijnavond 

• 17 oktober:  Vriendjesdag! 

• 23 oktober:   Dag van de Jeugdbeweging 

• 27-29 november: Weekend Jong 

• 5 december :  De Sint komt naar KSA! 

• 19 december: Laatste activiteit eerste semester 

• 9 januari:   Start 2e helft KSA-jaar 

• 26-28 februari: Weekend Oud (onder voorbehoud!) 

• 27 maart:  Stoverijfeesten  

• 24 april:   Kaart- en streekbierenavond 

• 15 mei:   Laatste activiteit       

• 21-29 augustus:  Kamp        
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 Stoverijfeesten – kaas en wijnavond 

Al zo lang de meeste KSA’ers zich al kunnen herinneren, viert KSA Pius X feest in 

oktober. Vroeger de Hespefeesten, en sinds enkele jaren de Stoverijfeesten waren 

hét feest bij uitstek om het begin van het werkjaar te vieren, een lekker hapje te eten 

en onze kas te spijzen. Helaas kunnen die dit jaar niet doorgaan in oktober, wegens 

de huidige coronamaatregelen. Geen paniek! De Stoverijfeesten zijn verzet naar het 

tweede semester, in de hoop dat het dan al weer toegelaten zal zijn om de leukste 

KSA van het land te vieren! De nieuwe datum is 27 maart, wij hopen van harte dat 

het evenement dan al kan doorgaan, maar wij hebben natuurlijk geen glazen bol. 

 

Om ons spaarvarkentje toch al wat te voeden in het eerste semester, is er de kaas-en 

wijnavond. Traditiegetrouw is dit een kleinschaliger evenement, iets waar we dit jaar 

verandering in willen brengen. Dit jaar toveren we de Open School om in La Douce 

France, waar er voldoende plaats is om de tafels ver uit elkaar te zetten. Er zal dit jaar 

geen kaasbuffet zijn, zodat iedereen op zijn plaats kan blijven zitten om coronaproof 

te genieten van heerlijke kazen en wijn. Wij zullen alles uit de kast halen om er een 

topevenement van te maken, daarom hopen wij ten zeerste dat ook jullie in grote 

getale aanwezig zullen zijn. Het belooft zoals elk jaar een mooie avond te worden! 

Meer praktische info volgt later in een nieuwsbrief.  

 

 Diavoorstelling  - 3 oktober 

Elk jaar wordt er op de vooravond van de Stoverijfeesten een diavoorstelling van de 

kampfoto’s georganiseerd. Aangezien de Stoverijfeesten naar het tweede semester 

verhuisd zijn, zal de diavoorstelling plaatsvinden op zaterdagavond 3 oktober. Ook 

hiervoor volgt verdere info later! De foto’s zijn – zoals jullie wel al gezien zullen 

hebben op Facebook en Instagram – prachtig. Kom zeker eens af om alle mooiste 

plaatjes van ons zomerkamp te bekijken! 
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 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 €20,5 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. 

 

 Attesten terugbetaling mutualiteit 

Dit jaar is er een nieuwe verantwoordelijke voor de terugbetalingsattesten van de 

mutualiteit/ziekenfonds, namelijk Merel Cuvelier (merel.cuvelier@ksapiusx.be). Alle 

attesten mogen voortaan bij haar ingediend worden aan het begin/einde van de 

activiteit. Wij zijn ons bewust dat die attesten snel eens verloren gaan, dus vragen wij 

of het mogelijk is om attesten die al een tijdje geleden ingediend zijn maar nog niet in 

orde gemaakt werden, opnieuw in te dienen bij Merel. Zo kan zij met een schone lei 

starten en kan de overdracht vlot verlopen. Dankjewel!  
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 De Kabouters 

 

 

 

 

Beste Kabouters,  

Beste mama’s en papa’s, 

 

Voor het 10e jaar op een rij organiseert KSA Pius X de 

Kabouterwerking.  Één keer per maand kunnen de Kabouters 

zich komen uitleven. Zo proeven ze eens hoe het is om lid te zijn van onze fantastische 

jeugdbeweging! Deze werking is bedoeld voor kinderen die in de 3de kleuterklas zitten.  

De activiteit vindt telkens plaats op zaterdagnamiddag van 14u tot 16u, dit 1 maal per maand. 

 

Schrijf alvast volgende data in jullie agenda: 

                            12 september ’20 (startdag)  9 januari ’21 

  3 oktober ’20     1 februari ’21  

  7 november ’20    14 maart ’21 

  5 december ’20 (Sinterklaas)   6 April ’21 

  (Sinterklaas duurt tot 16u30!)  2 mei ’21 

We spreken steeds af om 14u stipt in het heem van KSA Pius X: Koolkappersstraat 27A, 8500 Kortrijk.  

Waarom is de Kabouterwerking een echte aanrader? Omdat dit de uitgelezen kans is om nieuwe 

vriendjes en vriendinnetjes te leren kennen, de kabouterleiding gewoon de max is en alle Kabouters 

zich volledig kunnen uitleven met onze activiteiten op maat. Op deze manier is het een startschot 

van een supercarrière in KSA Pius X!   

Bovendien wordt de Kabouterwerking georganiseerd door zeer ervaren leiding. Elke kabouterleiding 

heeft verschillende jaren in de leiding achter de rug en heeft dus een goede achtergrond om mega-

super-coole-hippe activiteiten te voorzien. 
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Enkele praktische zaken voor de kabouters:  

- Hoe inschrijven: kom langs op onze inschrijvingsstand op zaterdag 12 september.  Heb je 

onze stand gemist of kon je niet aanwezig zijn? Stuur dan een mailtje naar: 

kabouters@ksapiusx.be. 

- Kostprijs : €20 voor een jaar plezier en vertier. Overschrijven = Inschrijven op het 

rekeningnummer KSA Pius X Algemeen BE64 4667 6232 7152, met vermelding van “*naam* 

*voornaam* inschrijving kabouters”. 

- We zijn lid van KSA Pius X en daar zijn we fier op! Om dat te tonen, kunnen alle Kabouters bij 

de leiding een rood sjaaltje aankopen. We vragen om iedere activiteit het sjaaltje te dragen.  

Dit kost slechts €2.5.  

- Bij wijzigingen van data of andere belangrijke mededelingen brengen wij jullie via mail op de 

hoogte.  

Nog vragen, onduidelijkheden of dringende vragen? Neem dan gerust contact met ons op, via mail 

(kabouters@ksapiusx.be) of telefonisch met Elisabeth Stockman (+32 492 78 14 13). 

Met stevige Kaboutergroet, 

Alicia, Isabeau, Margo, Siebe Niels, Viktor, Marie D, Marie V, Sies, Matthias, 

Henri, Bram, Hannah, Laurens, Lukas, Tim, Victor, Wout, Wouter, Mattice,  

Lisa, Bert, Bruno, Domi, Merlijn, Stef, Thomas, Ine, Elisabeth en Emma  
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