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17 november 2012: in Gullegem komen ‘de vrienden van 
het archief’ samen om het 85-jarig bestaan van KSA te 
vieren. Gastspreker is em. prof. dr. Louis Vos. Hij zal er 
een half uurtje spreken over ‘de geschiedenis van KSA 
Noordzeegouw en haar plaats in de KSA in Vlaanderen’. 
Hij spreekt ruim anderhalf uur, boeiend en met toestem-
ming van de aanhoorders. De werkgroep Altijd Jarig 
vraagt de professor nadien of hij bereid is om de tekst van 
zijn referaat in verschillende afleveringen in de jaarlijkse 
nieuwsbrief te laten verschijnen. 

De zeven bijdrages van de nieuwsbrief werden nu gebun-
deld, herschreven tot één geheel en ruim van illustraties 
voorzien. Professor Vos eindigt zijn verhaal bij het af-
scheid van monseigneur Laridon als gouwproost in 1994. 

Het boek is 100 blz. dik en verschijnt in juni 2020. De 
 archiefgroep Altijd Jarig stuurt het geheel.

EEN NIEUWE UITGAVE VAN ARCHIEFGROEP ALTIJD JARIG

EXTRAATJE

Omdat het verhaal van professor Louis 
Vos eindigt in 1994 vroegen we aan Pol 
Vandenbulcke - erevoorzitter van KSA 
Noordzeegouw vzw - om ook de laatste 
25 jaar te belichten. Samen met Bert Gil-
té, Laurens De Loof en Xavier Montaine 
kweet hij zich van deze taak en beschrijft 
hij in negen korte paragrafen hoe KSA 
Noordzeegouw zich tot op vandaag pro-
fileert. Deze aparte uitgave wordt als ex-
traatje bij het boek aangeboden.

BESTELLEN

Wie wil kan nu al voorinschrijven en het 
boek aankopen voor de prijs van €19 . Dit 
doe je door een mailtje te sturen naar 
Gouwsecretaris Niels: inschrijvingen@ 
ksanoordzeegouw.be. Het boek is dan af 
te halen in het gouwsecretariaat. 

We kunnen het boek ook verzenden naar 
uw adres, dit voor een meerprijs van  
€ 5,70. Je kan het bedrag overschrijven 
op BE74 4675 0073 5107 met vermelding 
van “boek KSA Noordzeegouw” en daar-
na jouw naam. Na de verschijningsda-
tum kost het boek €21.

CONTACTGEGEVENS & MEER INFO?  

KSA Noordzeegouw
Dwarsweg 1 - 8560 Gullegem 

056 40 48 12
altijdjarig@ksanoordzeegouw.be

In 1928 krijgt priester Karel Dubois de opdracht van zijn 
bisschop om in West-Vlaanderen “de studenten te leren 
vechten voor het geloof”. Hij kwijt zich van die taak en 
sticht KSA. Tot op vandaag is deze jeugdbeweging actief 
en volop in beweging. 

Em. prof. dr. Louis Vos neemt ons als niet-West-Vlaming, 
als KSA’er en vanuit zijn achtergrond als historicus mee 
in het spoor van twee gouwproosten (kanunnik Karel Du-
bois en hulpbisschop Eugeen Laridon) die tot in 1994 elk 
op hun manier en in hun tijd jonge studenten mee vorm-
den en begeleidden in dat ‘gevecht’.


