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Afkikker 

Nieuwsbrief voor oud-leden van KSA, KSJ, VKSJ 
en Roodkapjes 

Verschijnt vier keer per jaar 

Redactie:  De Sjelter, Vooruitgangstraat 225, 1030 Brussel 

Op 16 april startte de 28e editie van Joepie!  
Duizenden jonge KSA’ers zijn 4 dagen gepakt en gezakt op zoek naar stad X.  

Een traditie binnen onze beweging sinds 1965.  
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Nuttig voor oud-ledengroepen 

Kamp in provincie Luxemburg ver(varkens)pest ?  

 

Heb je komende zomer met de oud-leiding een kamp gepland in het zuiden van de provincie 

Luxemburg?  

Let dan even op en surf als de bliksem naar www.SOSzomerkamp.be.  

Door de verspreiding van de Afrikaanse varkenspest heeft de Luxemburgse gouverneur het 

kamperen in de regio komende zomer verboden.  

 

De website biedt een overzicht van de regio en geeft een lijst van alternatieve kampplaatsen voor 

jeugdbewegingen. Als oud-leidingsgroep kan je hier in nood ook eens gaan kijken voor een andere 

kampplaats. 

 Neem voor de zekerheid op voorhand zeker eens contact met de kampeigenaar om te zien of alles 

veilig is in de buurt van je kampplaats en of je daar in de bossen mag.  

 

 

Nieuwe VZW-wetgeving 

Vanaf 1 mei 2019 verandert de vzw-wetgeving. Hoogstwaarschijnlijk zal je je statuten moeten 

aanpassen. Nieuwe vzw’s moeten onmiddellijk met de nieuwe wetgeving in orde zijn. Oudere vzw’s 

moeten zorgen dat ze ten laatste tegen 1 januari 2024 helemaal mee zijn met de nieuwe wetgeving.  

 

De organisatie Scwitch, die vzw’s uit onze sector ondersteunt, zal zorgen voor verschillende modellen 

waar je terecht kan. Hou hun website www.scwitch.be zeker in het oog of volg het op de website van 

KSA: www.ksa.be/themas/vzw-feitelijke-vereniging    

 

 

https://partage.lesscouts.be/nl/soscamps/
http://www.scwitch.be/
http://www.ksa.be/themas/vzw-feitelijke-vereniging
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Project X 

Een project dat jeugdbeweging en bijzondere jeugdzorg combineert 

KSA slaat het komende anderhalf jaar de handen in elkaar met Chiro en Lionshulp vzw voor een 

bijzonder mooi project. Ze proberen jeugdbeweging en bijzondere jeugdhulp korter bij elkaar te 

brengen. Hoe gaan ze dat doen? Wie gaat dat doen? Wat kunnen ze voor de bijzondere jeugdhulp 

betekenen? We leggen het je graag uit. 

Hoe is het project tot stand gekomen?  

Vlaamse minister van Jeugd Sven Gatz lanceerde in juni 2018 de projectoproep Sociale Integratie. Hij 

wou daarmee een belangrijke impuls geven aan het Masterplan diversiteit in/en het jeugdwerk. KSA 

diende samen met Chirojeugd Vlaanderen en Lionshulp vzw een project in. In oktober 2018 werden 

er uit meer dan 70 projecten 16 projecten geselecteerd die kinderen en jongeren via ontmoeting en 

samenwerking in contact brengen met het brede jeugdwerk … En dit project was erbij!  

Wie of wat is Lionshulp vzw?  

Lionshulp is een residentie voor adolescente meisjes met een verontrustende leefsituatie. Ze zien het 

als hun maatschappelijk doel om meisjes in hun context te begeleiden en verandering te brengen in 

hun leefsituatie.  

Hoe zal het project te werk gaan?  

KSA, Chiro en Lionshulp gingen op zoek naar een projectmedewerker en vonden Ella Verhegge, 

afkomstig uit KSA Nazareth en actief geweest bij KSA Oost-Vlaanderen. Ella zal op zoek gaan naar 

(oud-)leiding bij plaatselijke KSA- en Chiro-groepen die willen deelnemen aan het project. Zij zullen 

de kernvrijwilligers zijn die in het project samen met de projectmedewerker een volledig aanbod op 

maat zullen uitwerken voor de meisjes van Lionshulp. De kernvrijwilligers zullen zelf ook gepaste 

vorming op maat krijgen en de nodige ondersteuning en richtlijnen van de projectmedewerker.  

Ze willen sterke inhoudelijke activiteiten aanbieden die zich focussen op ontmoeten en op het 

ontwikkelen van nieuwe competenties aan de hand van spelend leren. Jongeren doen via spel 

ervaring op, leren samenleven en ontwikkelen een kijk op zichzelf en op de wereld.  

Er wordt gestart met een vaste groep jongeren van Lionshulp. Doorheen het jaar is er ook nog de 

kans om aan te sluiten bij het traject. De vrijwilligers van de kern halen de meisjes op aan Lionshulp 

en vertrekken van daaruit voor de activiteit of houden de activiteit ter plaatse.  

Waarom dat project?  

Lionshulp wil dat de jongeren de kans krijgen om hun netwerk en sociale vaardigheden te versterken 

zodat ze niet sociaal geïsoleerd geraken. Ze willen daarnaast de mogelijkheid bieden om te 

ontspannen door hen aan te moedigen om deel te nemen aan het bestaande vrijetijdsaanbod in 

Gent. De meisjes van Lionshulp vinden daar vaak geen toegang toe doordat de drempels voor hen te 

hoog zijn om zich aan te sluiten.  

Zoals je wel weet, zijn KSA en Chiro allebei koepels die gespecialiseerd zijn in het samenbrengen van 

jongeren door al spelend te ontmoeten en ervaringsgericht te leren. We geven jongeren de ruimte 

om te experimenten en jong te zijn. Met die expertise willen ze graag de brug slaan naar een 

onzichtbare doelgroep en een experiment opzetten om jongeren uit de bijzondere jeugdhulp te 

bereiken.            

      Auteurs: Lieselot Depredomme & Katrien Wittemans 
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Talent uit KSA  

Annelien kreeg de Vlaamse Scriptieprijs met haar onderzoek in de 

bijzondere jeugdzorg! 

In december bereikte ons nog meer heugelijk nieuws rond projecten 

rond KSA en de bijzondere jeugdzorg. Annelien Coppieters sleepte 

de Vlaamse Scriptieprijs in de wacht, dankzij haar onderzoek naar 

het thuisgevoel van jongeren die verblijven in de bijzondere 

jeugdzorg. We polsten graag eens naar haar ervaringen. 

Annelien, proficiat met je prijs. Stel jezelf kort even voor.  

Ik ben Annelien (25), oud-leidster bij KSA Gent Sint-Pieters en actief 

bij de werkgroep groepsondersteuning van KSA Oost-Vlaanderen. 

Naast KSA ga ik vrijwillige engagementen aan bij Cachet vzw en bij het Kinderrechtencommissariaat. 

In mijn job bij RADAR (het netwerk voor geestelijke gezondheidszorg aan kinderen en jongeren) werk 

ik aan een project rond ervaringsdelen. 

Je schreef een scriptie rond bijzondere jeugdzorg. Waar ging het precies over? 

Ik schreef mijn scriptie over het thuisgevoel van jongeren die verblijven in een jeugdhulpvoorziening. 

Ongeveer de helft van hen geeft aan zich niet tot slechts een beetje thuis te voelen in hun 

voorziening. Dat komt omdat ze vaak moeten verhuizen, de gebouwen verouderd zijn en de regels 

vrij strikt zijn. Jongeren missen de ongedwongenheid, warmte en huiselijkheid. Ik ging aan de slag 

met de jongeren zelf om uit te zoeken wat hun een thuisgevoel kon geven. De conclusie van de 

jongeren klinkt heel simpel, maar is dat niet. Jongeren verlangen namelijk naar de ‘gewone’ dingen. 

Een knuffel krijgen, bij je broer of zus zijn, een volwassene in pyjama zien, kwaad of verdrietig mogen 

zijn …  

Je kreeg voor die scriptie ook een prijs. Wat doet zo’n erkenning met je? 

Het is één van de mooiste complimenten die ik al gekregen heb. De prijs heeft absoluut geholpen om 

het thuisgevoel zelf op de agenda te zetten, maar ook om de stemmen van jongeren meer te gaan 

betrekken. Het is even wennen aan de aandacht, maar zó fijn dat verschillende mensen met de 

aanbevelingen van de jongeren aan de slag willen gaan. 

Wat denk je dat KSA kan betekenen in dat verhaal? 

KSA moet eerst en vooral de jeugdbeweging blijven die duizenden jongeren in, uit en buiten de 

hulpverlening fijne herinneringen bezorgt. In mijn bevraging vroeg ik naar de plaatsen waar jongeren 

zich thuis voelen. Meer dan eens klonk het jeugdbewegingslokaal of de sportclub als één van de 

voornaamste antwoorden. Laten we als KSA de warme plaats blijven waar ieder kind, jongere en 

leid(st)er zich thuis mag voelen en er ons bewust van worden welke rol we in elkaars leven spelen. 

De Sjelter wil samen  met KSA een netwerk aanleggen van (oud)-KSA’ers zoals Annelien 

met een talent of bijzonder verhaal. Ken je zelf nog een oud-KSA’er met invloed of een 

bijzonder verhaal zoals een ondernemer, bedrijfsleider, bekende Vlaming, kunstenaar, 

politieker, … Laat het ons dan weten via info@desjelter.be met contactgegevens van 

deze invloedrijke oud-KSA’er.  

mailto:info@desjelter.be
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KSA Sint-Jan Geraardsbergen (1946-1971) 

In februari ontving het secretariaat van KSA Oost-Vlaanderen een verrassende mail. We 

laten jullie graag een stukje meelezen: 

 

Beste Archivaris, 
  
Acht jaar geleden hebben we de teloorgang gevierd van onze KSA-bond St-Jan. Die 
werd ruim 40 jaar vroeger opgedoekt door de toenmalige leiding. Bij die 
gelegenheid hebben we met 5 man heel wat fotomateriaal, een vlag en 
documenten bij mekaar gesprokkeld. 
Dat werd allemaal door mij gedigitaliseerd en tot een diashow uitgewerkt. De foto's 
en documenten die ik van de oudste leden gekregen heb, met de bedoeling ze niet 
in de eigen familiekring te laten verloren gaan, kunnen maar op één plaats 
bewaard worden. Ik meen dat het KSA-archief de beste plaats zou zijn. 
De zéér waardevolle vlag  is via een tussenstap aan de stad Geraardsbergen 
geschonken.  
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Meer hadden we niet nodig om bij oud-bondsleider Rik De Geeter op bezoek te gaan en zijn 

verhaal te horen. Wim Claessens, de trekker van de Oost-Vlaamse archiefgroep zocht hem 

op en reed een paar uur later met een lading zwart-wit foto’s en wat ander materiaal 

huiswaarts. De foto’s geven een uitzonderlijk beeld van de activiteiten van een KSA-groep in 

de jaren 1935-1970. Zo ging er 13 jaar lang een olifant mee in hun sterrenstoeten.  

 

 
 

In het archief zitten verschillende documenten die dateren uit de tweede wereldoorlog.   

Er zouden toen een aantal KSA’ers ‘gecollaboreerd’ hebben, wat leidde tot een ruzie in de 

groep. We zijn bijzonder verheugd dat een oud-KSA’er, met aandacht voor de geschiedenis 

van zijn groep, ervoor zorgt dat een aantal originele documenten op deze manier niet 

verloren gaan bij zijn overlijden. Dat hij daarvoor beroep doet op de provinciale archiefgroep 

getuigt van het vertrouwen in onze werking. Bovendien is dit stukje archief uniek omdat Rik 

ook alles digitaliseerde. Op die manier werd het vlot toegankelijk gemaakt. 

 

KSA St-Jan Geraardsbergen was een externenbond die zeker al in 1946-‘47 een werking had. 

Een ouder bestaansmoment vonden we niet. Zoals Rik schrijft, hield de groep op te bestaan 

in 1971. Een van de documenten van tijdens de oorlog is een buitengewoon goed bewaard 

verslagboek uit 1941-‘42 van de St-Catharinabond. Deze groep splitste inderdaad een paar 

jaar later (wellicht 1946-‘48) in de St-Jansbond (externen) en de St-Paulusbond (internen). 
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Van deze laatste groep vinden we geen verdere sporen dan 1968-‘69. De St-Jansbond was 

zijn tijd vooruit: in de archieven vinden we sporen dat ze reeds in de jaren 1960 regelmatig 

op buitenlands kamp gingen naar Oostenrijk en Zwitserland.  

 

 
 

Er was ook een muziek- en trommelkorps. In de archieven zit een boekje met allerlei marsen. 

De vzw ‘Dagen van de Huismuziek’, die tot op vandaag elk jaar twee muziekkampen 

organiseert, vond er haar ontstaan in.  
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In de St-Jansbond evolueerden ouderavonden algauw van kampvuursketches tot musicals en 

toneelvoorstellingen en vooral humor en gevatte replieken maakten er sfeer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De archiefgroep van KSA Oost-Vlaanderen is bezig aan de laatste fase van het 

opstellen van een document met bestaansdata van de Oost-Vlaamse KSA-

groepen. Na heel wat opzoekwerk in het KADOC, in leiderslijsten en 

tijdschriften kunnen we straks gefundeerd antwoorden op vragen van 

groepen die willen weten wanneer ze ontstaan zijn en hoe oud ze zijn.  
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Oud-ledengroep in de kijker 

Stoofvleesmiddag van AA Ballen 

De naam “AA Ballen“, de oud-leiders van KSA Sint-Arnout in Dendermonde, ontstond in 1988 toen 

een aantal oud-leiders met de fiets op kampbezoek ging. Op hun T-Shirt lieten ze WTC 

(wielertoeristenclub) AA Ballen zetten. Vanaf dan is de naam “AA Ballen” een begrip. 

De stoofvleesmiddag is een idee van de minivoetbalploeg van d’AA Ballen. De winst werd destijds 

gebruikt om de kosten van deze ploeg te dragen. 

De minivoetbalploeg is enkele jaren geleden gestopt, maar d’AA Ballen hebben de traditie van de 

stoofvleesmiddag verdergezet. De stoofvleesmiddag op zondag 17 maart was een groot succes.  

Maar liefst 350 aanwezigen hadden er geen moeite mee om samen 120 kg stoofvlees en 180 kg friet 

te verorberen. 

De winst werd in het verleden al gebruikt om o.a. grote friteuses en twee grote tenten aan te kopen, 

om de VZW die eigenaar is van de terreinen en gebouwen waarvan KSA Sint-Arnout gebruik maakt, 

te ondersteunen, om het kampvervoer te betalen, om de jubileumviering van KSA Sint-Arnout te 

ondersteunen,…  Om de twee jaar gunnen we ook onszelf iets door het verblijf van het AA-

Ballenweekend te betalen. Dat gaat dit jaar door van 11 tot 13 oktober in Meeuwen-Gruitrode. 

Oud-ledengroepen samen op queeste in Brugge 

De zoektocht naar De Graal bestaat echt. We 

namen er aan deel met meerdere Brugse 

(oud-) leidinggroepen op zondag 31 maart. 

Organisatoren waren vijf trekkers van het 

gewest De Graal die alle sterktes van KSA in 

zich dragen: enthousiasme, zin voor verhaal 

en afwerking, deskundige spitsvondigheid, 

organisatorisch sterk en de kunst om een 

spel op niveau te brengen.  

 

Met hen stond een team vrijwilligers een 

ganse zondag paraat op cruciale plaatsen in het historische Brugge. Cryptische omschrijvingen 

omzeilden de intriges binnen de aristocratische wereld van o.a. Maria van Bourgondië, Karel de 

Stoute, Pieter Lanckhals en de ziener Franciscus De Boosere om de confrérie van de Heilige Graal op 

het spoor te komen. Deelnemende groepen 

aan de jaarlijkse Quest waren dit jaar de 

leiding en de oud-leiding van KSA Loppem, 

de oud-leiding van KSA Rooyghem (Sint-Kruis 

en Male), de leiding van KSA Ten Briel (Sint-

Michiels), de archiefwerfgroep Altijd Jarig en 

twee oud-leidingsgroepen van Gewest KSA 

De Graal. Hopelijk gaat in 2021 opnieuw een 

editie door. 

 

Heb je met je oud-leidingsgroep ook activiteiten die de moeite waard 

zijn om in de Afkikker te komen? Mail dan een verslagje en foto’s naar 

info@desjelter.be    

mailto:info@desjelter.be
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Fijnstof tot nadenken 

Tussen Kerstmis en Pasen 

Het menselijk geheugen kan blijkbaar de tijd manipuleren. 

De voorbije kerstperiode en het Nieuwjaar liggen nog fris en glashelder ingebed in het fijne netwerk 

van onze menselijke hersenen. Zij produceren een caleidoscoop van beelden op ons netvlies. 

Familiemaaltijden, eindeloze recepties, veel goede wensen passeerden de revue. 

Een kerstboom hier en een stalletje daar. Voor mijzelf heb ik de periode sober gehouden, op 

kerstavond een doodnormale broodmaaltijd, op Nieuwjaar een viering ter ere van Onze Lieve Vrouw. 

Ik heb genoten van zalige vieringen in een warme sfeer, omgeven door sobere en soms uitbundige 

versieringen in de kerken waar ik mocht voorgaan.  

Toevallige ontmoetingen die deugd deden, gemeenschap vormen in een toffe sfeer, het gevoel van 

eenheid. Het hoorde er allemaal bij. 

Dit alles deed mij terugblikken op de vele warme ontmoetingen in de schoot van de KSA.  

De gesprekken die ik mocht hebben met leiding tot stukken in de nacht. 

Eventjes het geluk, de problemen, het verdriet met elkaar mogen delen.  

Jezelf mogen zijn in dat ene uniform dat ons allen verenigt rond de idealen van onze jeugdbeweging. 

Hoe zalig kan een kersttijd en het nieuwe jaar zijn! 

Maar een zalige levenspagina is vlug omgeslagen, de snelheid waarmee de samenleving zapt neemt 

blijkbaar toe. Zalige kersttijd vaarwel, hallo paaseieren. 

De kerstboom is nog maar net verdwenen of de eerste tekenen van Pasen liggen al in de 

uitstalramen van de winkel. Het lijkt wel of de klokken van Rome het noorden kwijt zijn gespeeld.  Ze 

zijn nog niet vertrokken of hun producten liggen al op gouden schaaltjes uitgespreid in de 

toonbanken. Lekkere chocolade, van donker tot licht. Eieren in allerlei formaten en paashazen groot 

en klein. 

Niet goed voor het gebit maar o zo lekker. Van mijn gebit kan ik een boek schrijven.  

Alle bovenste tanden verdwenen en een schitterende prothese in de plaats.  

Wat moet een mens nog meer hebben wanneer hij een jaartje ouder wordt? 

Terug nu naar de komende tijd die ons te wachten staat, niet te vergeten carnaval. 

De tijd om de dingen te relativeren, eventjes uit ons normaal patroon stappen en zot doen. 

Hopelijk sluiten er van onze groepen aan bij het carnavalsfeest om een paar dagen uitbundig te 

vieren en de zotskap aan te trekken. Alhoewel het daarvoor geen carnaval hoeft te zijn in de 

beweging, gelukkig maar. 

Na carnaval is er de periode van inkeer.  

De tijd om afstand te nemen van wat zo evident lijkt voor ons.  

De tijd om solidair te zijn met wie het in de wereld met minder moeten doen. 

Het aan de lijve ondervinden van wat het betekent materiële dingen los te laten die ons het meest 

dierbaar zijn of die gewoonte zijn geworden. 

Een zinvolle tijd die de naam 40-dagentijd meekrijgt. 

 

Het is dit jaar ook de tijd om op stoom te komen voor JOEPIE. 

Stappen tot we erbij neervallen. Blaren op de voeten, sommige de grote van een ei, dit om in de 

paasgedachte te blijven. 

Controleposten missen en letterlijk het noorden kwijt zijn. 
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De vreugde bij aankomst en het samen afsluiten van het evenement. 

Nostalgie en herinneringen voor oud-leiding, realiteit voor de Joepie’ers dit jaar. 

Aan iedereen veel jeugdbewegingsvreugde toegewenst, een gezonde nieuwe kijk op mens – en 

wereld en boven dit alles veel KSA-INSPIRATIE voor dit werkjaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luc Engels 
Pastoor van Lede en oud-proost van 

KSJ-KSA-VKSJ Oost-Vlaanderen 
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De Sjelter 

Vooruitgangstraat 225 

1030 Schaarbeek 

02 201 15 10 

info@desjelter.be  

www.ksa.be/oud-ksaer 

www.facebook.com/desjelter  

mailto:info@desjelter.be
http://www.ksa.be/oud-ksaer
http://www.facebook.com/desjelter

