Nieuwsbrief Altijd Jarig
Uitgave van de archiefwerkgemeenschap Altijd Jarig van KSA Noordzeegouw, n.a.v. de
officiële opening van de secretariaten van KSA Noordzeegouw vzw, KSJ West vzw en KSA
Heem Monsalvaet vzw in Gullegem, op 27/28 november 2010. Redactie: Eric Colenbier
nummer 3, 27 november 2010
Verschijnt minimaal eenmaal per jaar.

GEZOCHT
Enkele etalage- of paspoppen
kinder- of mannenformaat voor onze
collectie oude uniformen.

GEZOCHT
Een landsknechttrommel.
Dat zou de max zijn! Hebben we
echt nog niet zelf.

Oude uniformen om uit te lenen
voor tentoonstellingen aan jarige
bonden. Maakt niet uit van welke
periode.
Mouwschildjes uit de jaren ’50 –
’60 van gouwleider, gewestleider,
bondsleider, banleider, vendelleider,
hofknaap, stafknaap, …...
Mouwschildjes van KSA-bonden.
Liefst ook die van vandaag.
GEZOCHT
Oude KSA-affiches van
gouwdagen, zeedagen, propaganda.
Affiches van Lourdes 1968 en
1972.
Affiches van de Dag van de
Jeugdbewegingen 2002 en 2003,
Affiches van Joepie: Joepie 1
(1965), 2 (1967), 4 (1971), 5
(1973), 6 (1975), 8 (1979), 12
(1987), 13 (1989), 14 (1991), 15
(1993), 17 (1997), 18 (1999)

GEZOCHT
Oude vlaggen van KSA, JVF, AKVS,
wimpels, …. We hebben er nu een
ideale bewaarkast voor. Gooi zoiets
niet weg! Ze zijn niet alleen gewijd,
maar dragen geschiedenis in zich.
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61), jg. 15 nr 10 (1969), jg. 16 nr 10
(1970), jg. 17 nr 10 (1971).

GEZOCHT
Alle jaargangen van De Vlaamsche
Vlagghe en De Blauwvoet (AKVS).

Robbedol: jg. 4 nr 3 (1976), jg. 18
nr 1 (1990) en jg. 20 nr 3 (1992)
De Knape: jg. 13 nr 3 en 5 (194950), jg. 18 nr 10 (1955), de volledige
jaargangen 19 (1955-56), 20 (195657), 21 (1957-58), 22 (1958-59), jg.
23, nr 10 (1960) en jg. 24 nr 8
(1961).
Zerom: jg. 1 nr 2 (1993).
Kruimels: jg. 4 nr 10 (1978), jg. 12
nr 2 en 4 (1985-86), jg. 13 nr 6
(1987), jg. 17 nrs 2, 3, 4, 5 en 6
(1990-’91).
Hiep: jg. 34, nr 3 (1970-71).
Palaber: volledige jaargang 3
(1974-’75) en 6 (1977-’78), jg. 4 nr
1, 2 en 3 (1975-76) en jg. 8 nr 5
(1980).
Zeppos: volledige jaargang 1 (19931994).
Flitsen: volledige jaargang 4.

TIJDSCHRIFTEN GEZOCHT
Gewestbladen:
Kampjeugd: om het even welke
jaargang van 1936 tot 1966.
Walkie Talkie: 1967, 1968, 1969,
1983, 1984, 1985, 1986, 1987,
1988, 1989, 1992, 1993, 1995, 1999
tot 2010.
Van andere gewesten hebben we
niets. Het zijn wel schatten aan
informatie!
Van de werkgemeenschappen:
Kaboutervitamine: jg. 1 (19701971), jg. 2 (1971-1972), jg. 5
(1974-75), jg. 6 (1975-76), jg. 7
(1976-77), jg. 8 (1977-78), jg. 9
(1978-79).
Bietebauw: 1975-76
(verhalenbundels), jg. 4 (1982-83)
en 5 (1983-1984).

Enkele collecties zoals die van De
Klaroen, Golfslag en Hernieuwen zijn
volledig.

Nationale tijdschriften:
Richten: jg. 24 nr 6 (1960) en jg.
27 nr 8 (1963).
Het Vendel: jg. 2, nr 8 (1957), jg. 3
nr 4 en 5 (1958), jg. 4 (heeft die wel
bestaan?), volledige jaargang 5
(1958-1959), jg. 7 nr 1 en 2 (1960-
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“ALTIJD JARIG”?
De Archiefwerkgroep Altijd Jarig bestaat sinds 1997. Een zestal enthousiaste
oud-leid(st)ers van KSA Noordzeegouw heeft een bijzonder hart voor het erfgoed
van KSA. Gestart met één kamertje in het Centrum Licht en Ruimte, dat snel uit
zijn voegen groeide, beschikken we vandaag over een volledige zolderruimte in
Gullegem. Wat beogen wij?
1° Beheer van het archief en van een documentatiecentrum:
- Vervolledigen van collecties tijdschriften van KSJ-KSA-VKSJ, KSA
Noordzeegouw en haar gewesten.
- Vervolledigen en digitaliseren van collecties KSA-vlaggen en –wimpels,
mouwschildjes, briefpapier, briefkaarten, affiches, uniformen, leiderslijsten,
ledencijfers, …
- Bijhouden en digitaliseren van beeldarchief (foto’s, dia’s, films, video’s, dvd’s,
cd-roms,…)
- Bijhouden van verslagen van de vzw KSA Heem Monsalvaet en van vzw KSA
Noordzeegouw.
- Bijhouden van verslagen van gouwraden, nationale raden, dienstenwerkingen
en werkgemeenschappen.
- Bijhouden van archivalia van AKVS, JVF, JVKA, KSA Noordzeegouw en haar
gewesten.
- Bijhouden van geschonken persoonsarchieven, documenten van oudgouwraadsleden, …. Bondsarchieven worden enkel bijg.ehouden als verlies
hierdoor kan voorkomen worden.
2° Publiekswerking: We staan met advies ter beschikking van jubilerende
bonden, oud-leden en studenten. Het documentatiecentrum kan mits afspraak
geraadpleegd worden. We verzorgen een informatieve website, verzorgen
tentoonstellingen of publicaties. Tijdens de Paascursus geven we een werkbeurt
historiek bij de hoofdanimatoren. Men kan een selectie van onze foto’s
raadplegen op www.beeldbankwest-vlaanderen.be .

Een fiere archiefwerkgroep voor de
gerestaureerde Romevlag: vlnr.:
boven: Herman Leber en Astrid
Hooyberg, onder Eric Colenbier,
Bart Dewitte, Pascal Gryson en
Thomas Verniest.
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Door een schenking door de Zusters van Liefde uit de Meensesteenweg in
Roeselare kunnen we eindelijk op een deftige manier onze collectie vlaggen en
affiches liggend bewaren in een prachtige sacristieladenkast. Dankjewel!
De historische zijden “Romevlag”, onze eerste gouwvlag (1931), is sinds
november 2010 in volle glorie permanent zichtbaar. De restauratie was het werk
van het huis arte/grossé. Een bordje vertelt kort de betekenis van deze vlag en
vermeldt volgende mecenassen: Geert Delbeke, Bert Taeymans, Jacques Kina,
Pol Vandendriessche, kan. Leo Declerck, Adelbert Denaux, Tom Ledoux, Diederik
Bevernaege, Paul Depuydt, Lieven Descamps, Toon Fonteyne, Thomas Verniest,
Jef Boden, Guy Algoet, Willy Snauwaert, Dirk Desoete en An Schalembier, Franky
Demon, Urbaan Huybrechts, Vaast Leysen, Gabriël Dujardin, Jan Sercu, Hugo
Pieters, Peter Pollefoort, Donaat Dumon, Frederick Tack, Raf Chanterie, Wim
Baekelandt, Herman Leber en Kathleen Demey, KSJ-KSA-VKSJ nationaal, Pol
Vandenbulcke en Els Walleyn, Bart Dewitte en Annelies, Zusters van Maria van
Pittem, zusters Augustinessen, zusters van het Geloof. Dankjewel daarvoor!

De vlag voor de restauratie, anno 1977.
Bemerk de gaten, vooral rechts.

De vlag na de restauratie, nov. 2010.
(foto Thomas Verniest)
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Dankjewel!

Het originele terracottabeeldje ‘Peter’ dat vroeger bij
de Graalkring van Monsalvaet stond, verwelkomt ons
nu op een stevige boord in de hall van het
secretariaat. Het is gemaakt door de kunstenares
Monique Mol uit Beauvoorde.
Het schilderij met onze stichter Karel Dubois en
marcherende KSA’ers, is gereinigd en pronkt nu in de
Duboiszaal. Dit alles, samen met de beschermende
kast voor de Romevlag, de verwarming en
lichtbescherming van de archiefruimte werden o.a.
mogelijk door een flink bedrag van de Regionale
steun van Maatschappelijke Projecten van Cera.

Tijdens de verbouwingswerken van het KSA-secretariaat in de Dwarsweg kon het
archief voor twee jaar ondergebracht worden in Vogelzang in Sint-Michiels te
Brugge. Dank zij de joviale gastvrijheid van de zusters van de Heilige Jozef
kon onze werkgroep op die manier blijven dienst verlenen aan wie het archief
raadpleegde. In die jaren heeft het archief een betere structuur gekregen en zijn
ettelijke kilogrammen dubbels verwijderd. Toch reed in augustus 2010 een
stapelvolle verhuiswagen naar Gullegem. Dankjewel zusters!
Een bijzondere vermelding verdient Ward Poppe die nu fier door het leven moet
zweven. Zijn onverdroten ijver en bouwervaring maakten niet alleen Dwarsweg 1
tot het pareltje dat het gouwsecretariaat nu is, maar hebben ook gezorgd voor
een permanente thuis voor het KSA-erfgoed. Getuigen daarvan zijn het schilderij
van Dubois, de Romevlag en de archiefzolder. Dankjewel Ward.
In het KADOC in Leuven worden onze gewestverslagen bewaard van de jaren
’40. Ze komen uit het persoonsarchief van Gaby Vandeputte en het archief van
KSA West-Vlaanderen. Deze zomer kopieerde Eric deze uizenden documenten
zodat ze nu ook in Gullegem te raadplegen zijn. Ze bevatten leiderslijsten,
ledencijfers, getuigenissen en gedetailleerde verslagen uit de jaren voor, tijdens
en na de oorlog. Kom maar snuffelen!
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F00816: Deze foto kregen we
ooit van de ondertussen
overleden heer Rousseré.
Wie herkent de muzikanten?
Wanneer? Waar? (zie
achtergrond) Welke bond?

F01417: Welke KSAgroep? Voor welk
gebouw? Wanneer?

F01417: gidsenschool van 1950 in Hernieuwenburg? Herkenbaar zijn
alvast de (jong)knapenproosten Jozef Verstraete en jkn-hoofdman Stefaan
Tessier (centraal). Waar staan Baert, Maurits Nevejant en Joris Vandenberghe,
wiens namen op de ommezijde zijn geschreven? Wie herken je nog?
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F000Y: Lourdes 1953, KSA De Graal met o.a. de bondsvlag van KSA Kriko.
Lieven Desmet uit KSA Den Beiaard vond per toeval deze foto en mailde ons hem
door. Herken je mensen?

F0000Z:Wie kan de namen van de G-staf van DOL 1959, ons doorgemaild door
Michel Deruytter, aanvullen? Enkele namen zijn ons bekend: bovenaan v.l.n.r.
Rik Depuydt, proost Ben Gryson, Frans Depuydt, ? , ? , ? , Michel Deruytter,
? , Piet Jaspaert en Herman Morisse. Onderste rij: ? , Gaby Vandromme
(gebogen hoofd), ? , ? , Danny ? , ? . Waar staan Maurits Couvreur en Luk
Depuydt?
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F00136: Waar gaat deze
vlaggenparade door?
Wanneer? Wie staat er op?

F00138: Waar gaat deze
vlaggenparade door?
Wanneer? Wie staat er op?

F00188: Wie kan deze
manifestatie situeren?
Herken je mensen?

Wil je behoren tot de Vrienden van het archief en deze Nieuwsbrief
regelmatig ontvangen? Contacteer ons. Je kunt bij ons ook terecht voor
archiefschenkingen, vragen of raadpleging… of zelfs financiële steun:
werkgroep Altijd Jarig, Herman Leber (050/39 29 18)
of KSA Noordzeegouw (056 40 48 12)
altijdjarig@ksanoordzeegouw.be
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