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 Kameraad in’t Kwadraat  
 
 

Vriendschap is gelijkwaardig geven en nemen en ten allen tijde de mogelijkheid 
hebben om jezelf te zijn. Vriendschap is sympathie en empathie. Dat is wederzijds 

begrip en medeleven tonen. Dat is eerlijk durven zijn, ook in situaties waarin het voor 
anderen moeilijk kan zijn om de waarheid te spreken of te horen. Vriendschap is je 

eigen gevoelens durven uiten, fouten en vergissingen durven maken zonder bang te 
zijn dat je daarvoor wordt veroordeeld. Vriendschap is vertrouwen in elkaar. 

Vriendschap is zorg dragen voor elkaar. 

Aan de basis van elke vriendschap ligt ten minste één gezamenlijke interesse of 
ervaring. Bij de start van ieders KSA-carrière is die ene gemeenschappelijke interesse: 

KSA! De gezamenlijke ervaringen worden opgebouwd doorheen de KSA-carrière en 
versterken vriendschappen die vaak al van jongs af aan beginnen. Uit die levenslange 
vriendschappen vloeien er connecties waarop zowel nu als later beroep kan gedaan 

worden. De vriendschappen die je bij KSA sluit zijn oprecht, zonder 
houdbaarheidsdatum en bevatten net dat tikkeltje meer. 

Daarnaast vormen vriendschappen bij KSA een vangnet voor als het even moeilijk 
gaat. Zowel leiding als leden dragen zorg voor elkaar door binnen de beweging met 
respect naar iedereen te luisteren. De deur staat altijd open voor een goed gesprek, 

een luisterend oor, een schouderklop, een glimlach of een leuke activiteit tijdens KSA. 

Bij KSA dragen we allemaal een verantwoordelijkheid over en voor elkaar. 
Vriendschap bij KSA reikt veel verder dan de activiteiten op zaterdag en zondag. 

KSA’er ben je namelijk niet voor even, dat ben je voor het leven. Door spel, plezier, 
avontuur maar ook soms verdriet ontstaat er bij KSA een hechte vertrouwensband. 

Bij KSA zijn we 72.000 handen op één buik. Je vind er de vriendschappen met net dat 
tikkeltje meer. Bij KSA vind je jouw kameraad in’t kwadraat! 
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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  
samen om een fantastische namiddag te beleven. Afspraak in ons heem in de 
Koolkappersstraat 27A! 
 
Om 14u begint de formatie (het startmoment waarbij nog enkele mededelingen 
besproken worden), wees dus best 5 à 10 minuten op voorhand aanwezig. Toch is het 
niet de bedoeling dat je vroeger toekomt dan 13u45, de leiding is dan 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 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. 
 
Eén keer per maand hebben we een nieuwsbrief. Deze bevat extra info over alle 
geplande activiteiten voor de komende maand. 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 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! 
 
1&2 (Sloebers) - 1ste en 2de leerjaar 

Bruno Stockman (groepsverantwoordelijke) 
Materiaalmeester 
Zonnekring 24, 8500 Kortrijk 
0495/92 56 75 ; 056/371413  
bruno.stockman@ksapiusx.be 
5e jaar leiding 
 
Abdelouarete Benammar  
Nieuwsbriefverantwoordelijke 
Passionistenlaan 38, 8500 Kortrijk  
0492/92 34 62  
abdelouarete.benammar@ksapiusx.be 
5e jaar leiding 
 
Janne Tremerie 
Gouden Rivierlaan 53, 8500 Kortrijk 
0476/75 18 59 
janne.tremerie@ksapiusx.be 
2e jaar leiding 
 
Beau Tanghe 
Zonnewende 5, 8500 Kortrijk 
beau.tanghe@ksapiusx.be 
0470/ 08 62 39 
1e jaar leiding  
 
Hector Supply  
Koning Albertpark 8, 8500 Kortrijk  
Hector.supply@ksapiusx.be 
0472/ 07 61 68 
1e jaar leiding  
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3&4 (Springers) - 3de en 4de leerjaar 
Melchior Mertens  
Materiaalmeester 
Vogelzanglaan 25, 8500 Kortrijk  
0479/522253 ; 056/371215 
melchior.mertens@ksapiusx.be 
6e jaar leiding 
 
Ward Deschuymere 
Hoofdleider 
Edgar Tinellaan 16, 8500 Kortrijk 
ward.deschuymere@ksapiusx.be 
0499/ 74 99 42 
4e jaar leiding  
 
Lars Velghe 
Losschaardstraat 17, 8550 Zwevegem 
0468/16 59 22  
lars.velghe@ksapiusx.be 
4e jaar leiding 
 
Sasha Sarano  
Schilderstraat 21, 8500 Kortrijk  
0485/ 90 00 21 
sasha.sarano@ksapiusx.be 
1e jaar leiding  
 
Jade Vanhauwaert  
Gouden-Rivierlaan 44, 8500 Kortrijk  
0492/ 10 72 74  
jade.vanhauwaert@ksapiusx.be 
1e jaar leiding  
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5&6 (roodkapjes) - 5de en 6de leerjaar 
Gust Cuvelier 
Verhuurverantwoordelijke, K-trekker 
Simon Stevinstraat 73, 8500 Kortrijk 
0471/56 22 79  
gust.cuvelier@ksapiusx.be 
5e jaar leiding 
 
Valentine Vandoorne 
Uniformverantwoordelijke 
Kuurnsesteenweg 46, 8500 Kortrijk 
0491/88 48 84 
valentine.vandoorne@ksapiusx.be 
2e jaar leiding 
 
Julien Cloet 
Antoon van Dycklaan 88, 8500 Kortrijk 
0491/64 16 68 
julien.cloet@ksapius.be 
2e jaar leiding 
 
Ruben Maes 
Simon Stevinstraat 30, 8500 Kortrijk  
0475/85 08 42 
ruben.maes@ksapiusx.be 
2e jaar leiding 
 
Marte De Pus  
Parkietenlaan 22, 8500 Kortrijk  
0468/ 43 71 83 
marte.depus@ksapiusx.be 
1e jaar leiding  
 
Remi Cloet  
Antoon van Dycklaan 88, 8500 Kortrijk 
0492/ 10 14 29 
remi.cloet@ksapiusx.be 
1e jaar leiding  
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JIM 1(knapen, jimmers, knimmers) - 1e middelbaar 
Manon Demeulemeester (groepsverantwoordelijke) 
Financiën  
Jan Breydellaan 40, 8500 Kortrijk 
0499/74 40 27 
manon.demeulemeester@ksapiusx.be 
4e jaar leiding 
 
Manon Dutrannois  
Hoofdleidster 
Koolkappersstraat 14, 8500 Kortrijk  
0475/ 59 73 52 
manon.dutrannois@ksapiusx.be  
4e jaar leiding 
 
Andreas Hillaert 
Vogelzanglaan 15, 8500 Kortrijk  
0491/749498 ; 056/351870 
andreas.hillaert@ksapiusx.be 
5e jaar leiding 
 
Merijn Veelaert 
Simon Stevinstraat 50, 8500 Kortrijk 
0493/74 18 09 
merijn.veelaert@ksapiusx.be 
2e jaar leiding 
 
JIM 2 - 2de middelbaar 
Lowie Van Den Hoeven (groepsverantwoordelijke) 
Ivo Vansteenkistestraat 12, 8501 Heule 
0497/27 29 47  
lowie.vandenhoeven@ksapiusx.be 
4e jaar leiding  
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Cédric Vandenbulcke  
Mellestraat 390, 8500 Kortrijk 
0499/74 78 67  
cedric.vandenbulcke@ksapiusx.be 
4e jaar leiding 
 
Jasper Dutry  
Materiaalmeester 
P.P. Rubensplein 1, 8500 Kortrijk 
0479/17 23 92 
jasper.dutry@ksapiusx.be  
4e jaar leiding 
 
Felix Supply 
Koning Albertpark 8, 8500 Kortrijk 
0479/29 35 52 
felix.supply@ksapiusx.be 
2e jaar leiding 
 
SIM – 3e en 4de middelbaar 
Ruben Nys 
Verzekeringsverantwoordelijke, Website 
Sint-Elooisdreef 13, 8500 Kortrijk  
0487/106142 ; 056/351547 
ruben.nys@ksapiusx.be   
9e jaar leiding 
 
Jasper Vandenbulcke 
Mellestraat 390, 8501 Heule 
0492/40 87 51 
jasper.vandenbulcke@ksapiusx.be 
2e jaar leiding 
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Tristan Dutrannois 
Koolkappersstraat 14, 8500 Kortrijk  
0476/80 25 59 
tristan.dutrannois@ksapiusx.be 
2e jaar leiding 
 
Arthur Vanackere 
Antoon van Dycklaan 70, 8500 Kortrijk 
0471/58 36 39 
arthur.vanackere@ksapiusx.be 
2e jaar leiding 
 
+ 16 - 5de middelbaar  
Emma Maes (groepsverantwoordelijke)  
Ehbo-verantwoordelijke - uniformverantwoorlijke 
Simon Stevinstraat 30, 8500 Kortrijk  
0476/ 72 69 40  
emma.maes@ksapiusx.be  
4e jaar leiding  
 
Maud Derycke  
Fabriekskaai 14, 8500 Kortrijk 
0496/24 17 28 
maud.derycke@ksapiusx.be 
4e jaar leiding 
 
Billy Janart 
Bellegemstraat 2, 7711 Dottenijs 
0495/78 97 10   
billy.janart@ksapiusx.be  
5e jaar leiding 
 
Mauro Decrocq  
Nieuwsbriefverantwoordelijke 
Kuurnsesteenweg 15, 8500 Kortrijk 
0471/81 20 03 
mauro.decrocq@ksapiusx.be 
3e jaar leiding 
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 Nieuwe hoofdleiding  
 

Een KSA kan niet draaien zonder sterke hoofdleiding aan de basis. 
Dit ligt deze rol in de handen van Manon en Ward. Zij staan aan het 
hoofd van een grote 32-koppige leidingsbende! We stellen Manon 
en Ward even voor.  
 
Wie zijn onze hoofdleiders?  
Manon en Ward beginnen beide aan hun 4e jaar leiding. Manon 
studeert in Leuven en Ward in Gent. Beide wonen in de Piuswijk. Ze 
zijn er van overtuigd dat zij de KSA dit jaar in goeie banen zullen 
leiden, ze hebben er alle twee bère veel goesting in! 
 
De hoofdleiding kan je altijd contacteren op hun eigen e-mailadres, 
bij vragen of opmerkingen (manon.dutrannois@ksapiusx.be, 
ward.deschuymere@ksapiusx.be) of op het algemene e-mailadres 
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 de zaterdag 8 oktober (Stoverijfeesten), zaterdag 
15 oktober en zaterdag 22 oktober. Emma en Valentine, 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 (emma.maes@ksapiusx.be) en 
(valentine.vandoorne@ksapiusx.be). 
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 Kalender 
Noteer de volgende evenementen alvast in je agenda! Deze kalender wordt 
aangevuld in de nieuwsbrieven naarmate het jaar vordert. 
 

• 8 oktober:  Diavoorstelling en Stoverijfeesten 
• 21 oktober:   Dag van de Jeugdbeweging 
• 22 oktober:  Vriendjesdag! 
• 11-13 november: Leidingsweekend, geen activiteit 
• 26 november:           Kaas-en wijnavond 
• 3 december :  De Sint komt naar KSA! 
• 17 december: Laatste activiteit eerste semester 
• 14 januari:   Start 2e helft KSA-jaar 
• 21 januari:  Schaats/jumpactiviteit 
• 10-12 maart:             Weekend Oud  
• 24-26 maart:  Weekend Jong  
• 22 april:                     Kaart- en streekbierenavond  
• 29 april:                     Zwemactiviteit 
• 13 mei:   Laatste activiteit "#$  
• 8 juli:   Vakantieactiviteit 
• 21-29 augustus:  Kamp %&'(  

 
 

 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 €22 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… Let op! De kortingsregel van broers en zussen geldt niet voor de kabouters! 
Kabouters betalen dus hoe dan ook het inschrijvingsgeld van €20, anders kunnen de 
verzekeringskosten aan KSA Nationaal niet gedekt worden. 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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 Stoverijfeesten  op 8 oktober 
Zoals het al vele jaren de gewoonte is, viert KSA Pius X feest in oktober! 
Ook dit jaar stappen we niet af van het concept, en zijn jullie allemaal uitgenodigd op 
zaterdag 8 oktober om een biertje/wijntje te drinken, je buik vol te stoppen met 
heerlijke stoverij en frietjes, 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? 
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 er 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 stick met alle foto’s van het kamp kan dan ook besteld worden.  
 
Zoals de traditie het voorschrijft is er die dag ook een eucharistieviering, begeleid 
door Priester Geert. We roepen warm op om massaal naar deze viering te komen! 
We staan tijdens de startviering weer even stil bij het mooie voorbije werkjaar, het 
voorbije kamp en het beloftevolle nieuwe jaar. Iedereen is welkom en alle leden 
worden verwacht. 
 
Kort na de eucharistie kan ons eetfestijn beginnen! Onze leden zetten hun beste 
beentje voor tijdens de optredens, onze koks maken de heerlijkste stoverij er is een 
superspannende tombola, na het eten wagen we ons nog aan een danspasje, voor 
ieder wat wils dus! Het belooft alvast een onvergetelijke dag te worden! We eten aan 
lange tafels, dus je kan zeker met andere ouders/gezinnen afspreken om samen aan 
tafel te zitten! 
 
Meer info over de diavoorstelling, de prijs, het inschrijven, het concrete uurrooster 
volgt later in een nieuwsbrief! 
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 De Kabouters 
 
Beste Kabouters,  
Beste mama’s en papa’s, 
 

Voor het 12e 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: 

                            10 september ’22 (startdag)  14 januari ‘23 
  1 oktober ’22    4 februari 23 
  5 november ’22    4 maart 23 
  3 december ’22 (Sinterklaas)   1 April 23 
  (Sinterklaas duurt tot 16u30!)  6 mei 23  

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. 

Enkele praktische zaken voor de kabouters:  

- Hoe inschrijven: kom langs op onze inschrijvingsstand op zaterdag 10 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, 

De Kabouterleiding !  


