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Kamppostkaart KSA Brabant met het kasteel Hertogenburg in Wespelaar 



Burchten en kamphuizen van KSA en VKSJ 
 
Doorheen de geschiedenis hebben KSA en VKSJ nogal wat avonturen 
gewaagd met eigen kamphemen, vaak kastelen of villa’s. Vandaag bestaan er 
daar enkel in West-Vlaanderen nog vijf van, maar dat is voor één van de 
volgende nummers. Welke kamphuizen hadden de andere provinciale 
werkkringen? 
 
Zowel KSA als VKSJ waren eind jaren dertig een jeugdbeweging geworden. Dat 
betekende dat er een groter aanbod was dan louter studiekringen en religieuze 
momenten. Er was ook ruimte nodig voor spel, sport en formaties. 
Geïnspireerd door de Duitse spirituele jeugdbewegingen, zoals Quickborn van 
Guardini met zijn burg Rothenfels, gingen beide bewegingen actief op zoek 
naar kamp- en vormingshuizen, het liefst nog kastelen, passend in de 
Middeleeuwse ridderromantiek. 
Voor ANTWERPEN vonden we enkel het VKSJ-zomerkamphuis Emmaüs in 
Weelde (1936 – 1945?) terug. Het was niet echt van VKSJ, maar VKSJ was er 
wel heel veel te gast. De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed schrijft: “Cécile 
Misonne stichtte er het huidige landgoed met de bedoeling er vormingsdagen 
in te richten voor de verschillende takken van de vrouwelijke katholieke 
jeugdactie; het tehuis zou tevens ontspanning en opvang bieden aan de 
vrijgestelden van de bewegingen, voor wie de sociale zekerheid toen 
onvoldoende gewaarborgd was. Eerstesteenlegging en inwijding door kardinaal 
Van Roey vonden respectievelijk in 1936 en 1939 plaats. Het is gebouwd in 
neo-Engelse-renaissancestijl naar ontwerp van architect J.B. Vaes (Antwerpen, 
Schoten). Na de Tweede Wereldoorlog werd het landgoed opengesteld voor 
oorlogswezen, later werd het een druk bezocht bezinnings- en studiecentrum, 
nog later een vakantietehuis en nadien werd het deels ingericht als 
ouderlingentehuis. In 1958 werd het bij testament van juffrouw Misonne 
overgemaakt aan de Belgische bisdommen. Sedert 1996 wordt het landhuis 
bewoond door de zusters karmelietessen, overgekomen van het vroegere 
klooster in de Adegemstraat te Mechelen”. 



In Bel bij Geel gingen al in de jaren 40 KSA- en VKSJ-groepen op kamp in de 
kampeerhut Malpertuus, genoemd naar de burcht van de vos Reinaart. Het 
kamphuis Malpertuus vind je nog steeds in de Kempense bossen en is in een 
zandheuvel gebouwd (http://users.skynet.be/leo.otten). Het is ons niet 
duidelijk of het oorspronkelijk een echt KSA- of VKSJ-kamphuis was.  

VKSJ-groep op vormingskamp in Malpertuus, mei 1946; foto overgenomen uit Bewogen Beweging. 
60 jaar KSJ-KSA-VKSJ, p. 60. 

 
Voor VLAAMS BRABANT hebben we enkel weet van Emmaüs in Betekom. Dat 
was niet echt een kamphuis, maar de tijdelijke naam voor het schoolgebouw 
van het Sint-Maria-instituut dat VKSJ vanaf 1952-1953 tijdens de 
zomervakantie als kamphuis mocht gebruiken. Voor dat huis werden veel 
financiële acties georganiseerd bij de Roodkapjes. 
 
Hertogenburg in Wespelaar (1947–1954) was een kasteeldomein met weiland, 
vijvers en bossen. Oorspronkelijk, tijdens de oorlog, mocht de KSA van Haacht 
er van de burgemeester de oranjerie gebruiken. De Brabantse 
hernieuwergouwproost Albert Faes kon naderhand ook het "groot kasteel" en 
het "klein kasteel" verpacht krijgen voor vormingskampen, dienstenkampen en 
leidersdagen. KSA Antwerpen en KSA Brabant huurden het domein samen. De 
naam “Hertogenburg” is een knipoog naar de Brabantse hertog Jan. Ook 
'gouwveld', een tornooi tussen KSA-groepen, ging er door. Oud-KSA'ers 
herinneren zich misschien nog dat zij er tot ridder geslagen zijn op de met 
water omringde heuvel. Tussen april 1947 en april 1954 verbleven bijna 60.000 



jongeren op het domein, ook uit andere jeugdbewegingen. In 1954 liet de 
burggraaf het kasteel slopen ten voordele van een moderner landhuis. Dat 
betekende meteen het einde van deze KSA-burcht. KSA Brabant verkocht 
kamppostkaarten waarop rechts naast het kasteel een groep KSA’ers in 
formatie staat rond de vlaggenmast waaraan een XP-vlag wappert. 

 
 
Wat LIMBURG betreft vonden we in Hernieuwen (1946-1947) melding van 
Casterburcht als KSA-burcht. Dat was het kasteel De Caester in Kanne bij 
Riemst dat KSA huurde als vormings- en kamphuis. Vandaag zijn daar door 
instorting en twee branden nog slechts ruïnes van te zien. Wie kan ons helpen 

aan meer 
informatie? Graag 
ook info over een 
mogelijk KSA-huis 
in Zutendaal 
(Kesselberg). 
 
In Limburg bood 
KSA ook kampeer-
terreinen aan. Na 
WO II had KSA 
namelijk de kaart 
van de 

jeugdbeweging getrokken, wat een stimulans betekende voor het 



openluchtleven. De oprichting van de Nationale Dienst voor de Jeugd (NDJ) 
rond 1950 maakte het mogelijk om goedkoop aan tenten te geraken uit de 
stock achtergelaten legermateriaal van de geallieerden. Omdat de vraag naar 
geschikte kampeerterreinen groeide, besloot de Dienst Openluchtleven (DOL) 
van KSA Jong-Vlaanderen om zelf uitgestrekte terreinen te huren en daar een 
kampservice aan te bieden. Veel KSA- of VKSJ-groepen hebben wel ergens een 
tentenkamp in Melberg of Holsteen in hun lijst staan. 
Het natuurgebied Melberg in Genk (1951-1961) was van de paters 
dominicanen, maar de gemeente Genk voorzag het van wegen en waterputten, 
later van een waterleidingsnet. Er konden acht groepen tegelijk kamperen 
zonder elkaar te storen. Een jeep van het klooster stond ter beschikking en de 
plaatselijke kruidenier zorgde voor de bevoorrading. In 1953 vierde gouw 
Limburg er zijn zilveren jubileum met het "Kamp der 1000". Ook provinciale 
DOL-kampen vonden er hun vaste stek. In december 1961 verliet KSA de 
samenwerking. Dat viel samen met het vertrek van pater de Fleurquin die KSA 
zeer genegen was. Er waren dat jaar 37 groepen op kamp geweest, waarvan 14 
uit KSA. 
Holsteen in Zonhoven-Houthalen (1954-1960) was gelegen tussen de hoogte 
'Den Teut’, de Ten 
Haagdoornheide en 
de Hengelse 
moerassen. "132 ha 
kampeerterreinen, 
100 km² zonder huis 
of hut" aldus een 
folder. Een oude 
kippenkwekerij deed 
dienst als residentie. 
In 1954 startte KSA er 
de huur van vier 
kampterreinen en dat 
werden er in de loop der jaren twaalf. In die vijf jaren kwamen er 98 groepen, 
samen goed voor 22.680 overnachtingen. 73 ervan waren KSA-groepen. 
Voor het domein Melberg verzorgde de federale DOL de permanentie, ze 
stonden in voor onthaal en assistentie van de groepen. Er was zelfs een EHBO-
post, bemand door vrijwilligers van het plaatselijke Rode Kruis. Wat het 
domein Holsteen betreft zorgde KSA Limburg voor vrijwilligers voor die service. 
  



OOST-VLAANDEREN 

Jong-Vlaanderenburg in Zomergem (1938-1940) was een kasteelpark (5 ha) 
met vijver en voetbalvelden dat 
KSA vanaf april 1938 huurde ter 
beschikking van kampen. Het 
kasteel bood na herinrichting 
plaats voor 50 bedden. Ook 
leidersdagen gingen er door. In 
Hernieuwen schreef proost 
Gilbert De Keersmaecker in juli 
1938 hoopvol: "Jong-

Vlaanderenburg moet aan elk 
van ons geven én diepe godsdienstigheid én 
nobele sterkte van den ridder, moet van ons 
KSA maken één keurkorps, met één leiding en 
één geest waar al de leden zich verbonden 
voelen door het ene grootsche ridderideaal." 
Door het uitbreken van de oorlog kwam 
echter een onverwacht einde aan dit 
kasteelavontuur. 

Het Sint-Gerolfsheem in Bellem/Aalter (1942-1945) kwam er dankzij 
onderpastoor De Jaegher. Villa Kraenepoel stond leeg omdat de baron 
burgemeester van Bellem geworden was en dus moest verhuizen. KSA Aalter 
huurde die vanaf 1942 en voorzag de woning van verwarming en elektriciteit. 
Voor de sponsoring werd een Vlaamse kermis georganiseerd. De enkele 

kraampjes konden echter de 
onverwacht grote toeloop niet de 
baas. Het vliegtuigje met 
strooibriefjes had namelijk meer 
effect gehad dan gehoopt. Lang 
heeft KSA niet kunnen genieten van 
"haar domein"... Omdat de 
nabijgelegen vijver een 
pleisterplaats was voor Jan en 
alleman (het werd in die tijd “het 

strand der kleine menschen” genoemd) en het domein ’s zondags duizenden 
mensen aantrok was het moeilijk om er een eigen sfeer op te roepen. De 
oorlogsomstandigheden trok ook andere verblijvers aan. Er logeerden ook te 
weinig KSA'ers. Daarom beëindigde KSA het contract al na enkele jaren. 



Een nieuwe zoektocht 
resulteerde in de 
ontdekking van een 
kasteelpark aan de rand 
van de Vlaamse Ardennen 
in Meerbeke-Neigem. Het 
kasteel werd Sageborg 
gedoopt (1946-1954). In 
het voorjaar van 1946 kon 
gouwproost De Kesel een 
huurovereenkomst van 
negen jaar afsluiten. 
Leidingen voor water en 
elektriciteit werden gelegd 
en met Pasen 1946 stonden al honderd bedden te wachten op de eerste 
gasten. Het Hernieuwergouwkamp was een van de eerste dat er doorgingen. Er 
werden ridders geslagen in 1946, 1947, 1951 en 1953. Geleidelijk aan daalde 
het succes en dekten de inkomsten de uitgaven niet meer. Het contract werd 
daarom met twee jaar verkort. Paul Van Beveren weet nog dat hij de graaf 
tijdens een diplomatisch dinertje bij bisschop De Kesel kon overtuigen om het 
contract in te korten “op basis van het ontbreken van een essentieel punt van 
het contract dat nooit was uitgevoerd: namelijk de beschrijving van het goed 
...". 

De Oost-Vlaamse KSA-gouwleiding verkreeg ook de huur van het heem Ter 
Mote in Nevele (zomer 1946 tot 1953). Zowel vormingskampen als gewone 
kampen gingen er door. Dezelfde financiële problemen dwongen tot het 
breken van het contract. Hierover missen we verdere info. 

Furfozenest in Kleit bij 
Maldegem was een 
blokhut met rieten dak, 
gebouwd door de 
plaatselijke KSA-groep in 
1939 en werd verhuurd 
tijdens de oorlogsjaren. 
Die bood slaapplaats aan 
40 jongens. In de jaren 
zestig huisde de 
plaatselijke Chiro er. 



Misschien geeft dit overzicht een idee voor een zoektocht tijdens een 
fietsrit of wandeling deze zomer. Heb je weet van nog andere huizen 
of burchten? Wat bestaat er nog van? Welke plaatselijke 
heemkundige kring kan meer informatie aanreiken? De foto’s zijn 
overgenomen uit ons tijdschrift Gisteren en Vandaag, uit Bewogen 
Beweging. 60 jaar KSJ-KSA-VKSJ en uit onze collectie tijdschriften. 
 

In dezelfde gemeente Maldegem had VKSJ het Wonnehuis (1942 – 1953) in de 
Mevrouw Coertmanslaan. De VKSJ had nood aan zo’n huis omdat de leiding in 
de scholen, kloosters en parochiezalen onvoldoende de gewenste ruimte en 
vrijheid vond voor hun studieweken, vormingsdagen en kampdagen. Het was 
nationale voorzitster Alice Van Kerschaever (1930-1946) die in 1942 besliste 
haar villa in Maldegem te laten ombouwen tot jeugdheem. Er kwamen 

afzonderlijke kamertjes, goed voor 35 à 40 
meisjes, wat een enorme ingreep vereiste, 
alleen al op vlak van waterleiding. Eén kamer 
werd omgebouwd tot kapel, ingezegend 
door bisschop Callewaert. De VKSJ-groepen 
werden opgeroepen om het project 
financieel te steunen, o.a. door een tombola, 
die echter een flop werd. In het Wonnehuis 
volgden gewestleidsters tijdens de 
kerstvakantie hun jaarlijkse 'wonnedagen'. 
Jeugdleidsters kregen er een cursus waar ze 
– toen al - cultureel en educatief gevormd 
werden tot verantwoordelijke vrouwen. Het 
domein is nu een villawijk geworden. Wonne 
is oud-Vlaams voor 'vreugde'.  

 
 

 
  



Wat kan een oud-leidingsgroep voor de huidige KSA-werking betekenen? 
 
Heel wat oud-KSJ'ers, KSA'ers en VKSJ'ers hebben nog steeds nauwe banden 
met de huidige werking. In nogal wat gevallen kan de jeugdbeweging op hen 
beroep doen bij het beheer, onderhoud of de bouw van een lokaal. Voor zover 
we weten zijn er in KSA Aalter, KSA Eine, KSA Tijlsbond Deerlijk, KSA meisjes 
Izegem, Chiro-KSA Tessenderlo, KSA ’t Linne, KSA Sint-Martinusbond 
Denderbelle, KSA Meeuwen en KSA Rooyghem vzw St-Kruis en Male Brugge 
zulke oud-ledengroepen of oudercomités actief. We vermoeden dat die 
opsomming onvolledig is. Geef gerust een seintje als ook jij met je oud-
leidersgroep bij lokaalbeheer betrokken bent. 
 
Naar aanleiding van de opening van de nieuwe lokalen van KSA Vlaamse Kerels 
Zwijndrecht dit jaar, vroegen we aan voorzitter Hans Van Nespen om zijn 
verhaal te doen: 
 
Nieuwe lokalen KSA Vlaamse Kerels Zwijndrecht 
Op zaterdag 16 april 2016 werden in Zwijndrecht nieuwe KSA-lokalen 
ingehuldigd. De nieuwe lokalen zijn het resultaat van een jarenlang proces, de 
vrucht van het werk van vele vrijwilligers, de realisatie van een onderneming 
waarin oud-KSA’ers 
een grote en zelfs 
beslissende rol 
speelden. Nieuwe 
lokalen bouwen is 
immers een 
avontuur waar 
menig leidingsgroep 
voor terugschrikt. 
Van meet af aan 
was het dan ook de bedoeling van het nieuw opgerichte bouwcomité, dat de 
leiding zich zou kunnen blijven concentreren op de KSA-werking. Maar waar bij 
de vorige bouwprojecten het oudercomité de handen uit de mouwen stak, 
waren het nu vooral oud-KSA’ers die de verantwoordelijkheid op zich namen. 

Voor een korte geschiedenis van 
het proces dat hieraan 
voorafgegaan is, keren we terug in 
de tijd, eind jaren 70. In 1979 
werden de toenmalige lokalen van 
KSA immers door een brand in as 



Denk na vooraleer je begint te bouwen, want 
bouw- en verbouwingswerken zijn bijvoorbeeld 
niet standaard verzekerd! Heeft jouw groep dus 
bouwplannen dan neem je best contact op met KSA 
Nationaal. Zij kunnen je ondersteunen! 
Omdat bouwen geld kost en je als groep zelf een 
serieuze inspanning zal moeten doen, kan je hoe 
dan ook een beroep doen op ouders en oud-
leiding. Via KSA Nationaal bestaat verder de 
mogelijkheid om voor je bouwproject fiscale 
attesten af te leveren aan de milde schenkers. Alle 
info hierover vind je op de website, 
http://www.ksa.be/16ers-
leiding/documentatie/administratie/financi%C3%A
Bn/fiscale-attesten-voor-giften. Neem daarvoor 
zeker contact op met Christophe Loyson. 
Bij bouwplannen loont het zeker de moeite om ook 
met de (jeugddienst van de) gemeente contact op 
te nemen om te zien via welke kanalen je geld in 
het laatje kunt brengen.  

gelegd. Een drama voor de beweging, die fier was op deze lokalen, amper 
negen jaar oud, en die op de drempel stond van het 25ste jaar na de 
heroprichting. Als nieuwe lokalen werden houten burelen opgetrokken, die al 
vijf jaar dienst hadden gedaan voor een bedrijf in de polder.  

Mettertijd werd 
duidelijk dat die lokalen 
aan vervanging toe 
waren. Bovendien 
werden de terreinen, 
waar destijds naast KSA 
ook nog VKSJ en KAJ 
zaten en die tot dan toe 
voor (jeugd)recreatie 
dienst deden - met 

voetbalveld, 
basketbalveld en 

speeltuin - ingenomen door het nieuwe Administratief Centrum van de 
Gemeente Zwijndrecht. De KSA-lokalen waren het laatste restant van 
jeugdrecreatie op het Binnenplein. Het lokalenprobleem van KSA kende dus 
een dubbele oorzaak. Midden jaren 90 kwam dat aan de oppervlakte.  
Toen hebben leiding, oud-leiding en ouders de handen in elkaar geslagen en 
het hele proces, dat in de 
bouw van nieuwe lokalen is 
uitgemond, in gang gezet. 
Toen werd het steuncomité 
opgericht om fondsen te 
werven. Die gemengde 
groep organiseerde over de 
jaren heen meerdere 
activiteiten: een ‘Tweede 
Generatiefuif’, de 
‘Zesurenloop’, een 
wijnproefavond, een 
Halloweenfuif, het KSA-
gokartrace-weekend met 
‘Cafés in ‘t Park’ en de ‘KSA 
Gokartrace’ en de KSA-
feesten. Andere financiële 
acties werden opgezet: de 
verkoop van het 

http://www.ksa.be/16ers-leiding/documentatie/administratie/financi%C3%ABn/fiscale-attesten-voor-giften
http://www.ksa.be/16ers-leiding/documentatie/administratie/financi%C3%ABn/fiscale-attesten-voor-giften
http://www.ksa.be/16ers-leiding/documentatie/administratie/financi%C3%ABn/fiscale-attesten-voor-giften


Informatie over het oprichten 
van een vzw en de daarbij 
horende rechten en plichten 
vind je op de website van KSA: 
http://www.ksa.be/16ers-
leiding/documentatie/administr
atie/vzw 

jubileumbier Vlaamse Rekel (85 jaar Vlaamse Kerels), de cava Hombres 
flamencos en ook nu twee jubileumbieren, een blond en bruin Kèrelke. Het 
steuncomité had en heeft nog steeds tot doel extra middelen te werven voor 
de bouw en de afbetaling van de nieuwe KSA-lokalen, zodat de 
werkingsmiddelen van KSA niet aangetast worden. 
De nieuwe locatie voor de KSA-lokalen werd na jarenlang overleg met de 
gemeente Zwijndrecht gevonden: een oud voetbalterrein op de Kerkenkouter. 
Met de gemeente werd een opstalovereenkomst afgesloten voor dat terrein in 
de Richard Orlentstraat. 
De volgende fases waren in 2011 de 
oprichting van het bouwcomité om het 
bouwproces in goede banen te leiden en de 
vzw Vlaamse Kerels om de lokalen te 
beheren. Opvallend is dat oud-KSA’ers die 
twintig jaar geleden in leiding stonden en 
dus het proces mee hebben opgestart, nu de 
leiding namen in het bouwproject en het 
beheer van de nieuwe lokalen.  

Cruciaal in dat opzicht was ook de oprichting van een 
vereniging voor oud-leden van KSA Vlaamse Kerels 
Zwijndrecht (waarin trouwens ook de oud-leden van VKSJ 
Zwijndrecht welkom zijn): de Zwindrechtse Oud-KSA (ZOK). 
Binnen het bouwcomité namen actieve ZOK’kers het 
initiatief op zich - in het uittekenen van het beleid, het 

plannen en organiseren, het begeleiden van het bouwproces en de afwerking 
van de lokalen. Binnen de vzw hebben zij, naast KSA Vlaamse Kerels, een 
paritaire vertegenwoordiging en moeten zij zorgen voor ervaring en 
continuïteit in het beheer van de 
nieuwe lokalen. Naast de 
banden aanhalen tussen oud-
leden, slaagde de ZOK er dus 
ook in voldoende vrijwilligers te 
ronselen voor het bouwproject. 
Al moet ook toegegeven 
worden dat samenwerking met 
de KSA-leiding soms ook voor 
enkele strubbelingen zorgde, 
maar die vind je nu eenmaal in 
de beste huishoudens.  

http://www.ksa.be/16ers-leiding/documentatie/administratie/vzw
http://www.ksa.be/16ers-leiding/documentatie/administratie/vzw
http://www.ksa.be/16ers-leiding/documentatie/administratie/vzw


11 vzw's, verbonden aan KSA-groepen, deden de 
voorbije drie jaar een beroep op giften met 
fiscale attesten om hun bouwprojecten te 
realiseren. Het kan zeker geen kwaad om met 
één van die groepen contact op te nemen om te 
horen hoe hun bouwproject verliep: 
 
Jeugdheem Opwijk vzw 
Vlaamse Kerels vzw 
Oud KSA Meeuwen vzw 
vzw Huys ter Duyst (KSA Sint-Goedele Ninove) 
KSA Rooyghem vzw Sint-Kruis en Male Brugge  
KSA Cultuurfonds Oudenaarde vzw 
vzw KSA Rumbeke Ouderraad 
Jeugdlokalen JiB Tongeren vzw 
Bouwfonds KSJ Petegem vzw 
vzw De jeugd van Jan en Lut (KSA Sint-Jan Haaltert en 
KSA Sint-Lut Haaltert) 
KSA Mater bouwt vzw 

Voor het ontwerpen van de nieuwe lokalen werd beroep gedaan op een team 
van aanvankelijk drie, uiteindelijk twee architecten met wortels in of banden 
met KSA. Zij zorgden voor een gedurfd ontwerp met visie en uitstraling, 
esthetisch ook de moeite waard.  
 

De eerste spade werd in 
september 2014 in de grond 
gestoken, maar het is vooral op 
woensdag 11 maart 2015 dat het 
resultaat van jarenlange 
inspanningen zichtbaar werd. Die 
dag stond het gelijkvloers recht. 
Donderdag 12 maart hadden de 
nieuwe KSA-lokalen al een eerste 
verdieping bereikt en vrijdag was 
het geheel al met een dak bedekt. 

Door het gebruikte bouwprocédé 
verliep alles bliksemsnel. Sinds begin maart kon het bouwcomité rekenen op 
een enthousiaste ploeg van oud-KSA’ers, ouders en KSA’ers die elke zaterdag 
mee de nieuwe KSA-lokalen vorm hebben gegeven. De houten kern, die op drie 
dagen werd opgebouwd, is door deze vrijwilligers volledig ingepakt en bekleed 
met een mooie houten gevel. Ondertussen zijn ook de nodige leidingen voor de 
nutsvoorzieningen aangelegd. Op 19 september werd de voltooiing van de 
ruwbouw gevierd met het planten van een meiboom. 
Nadien werden de lokalen en de omgeving verder afgewerkt: vloeren, 

elektriciteit, passerelle en 
berglokaal, terrein en 
petanquevelden. 
Op zaterdag 16 april werden 
de nieuwe KSA-lokalen 
plechtig in gebruik genomen. 
KSA Vlaamse Kerels 
Zwijndrecht heeft nu eindelijk 
de nieuwe infrastructuur die 
haar werking tot haar volle 
recht doet komen. Maar ook 
de oud-KSA-werking ZOK zal 
dankbaar gebruik kunnen 
maken van deze infrastructuur.  
 



Gaf jouw oud-leid(st)ersgroep je 
gegevens al door? Indien niet, vul 
dan de infofiche in via deze link 
(http://goo.gl/forms/tnxehklbY8) 
en we voegen jouw groep toe op 
de kaart die je vindt op de website 
van KSA (www.ksa.be).  
 

Wil jij jezelf als oud-lid bekend 
maken of wil je ons project 
steunen? Vul dan je je gegevens 
in via deze link: 
http://goo.gl/forms/RECVltjDTN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maak je kenbaar als oud-lid of als mecenas 
 

 

 
  

Op 10 september 2016 zegent KSA Rooyghem vzw Sint-Kruis en Male Brugge een 
nieuwe 'barak' in. De vorige, een ziekenboegbarak uit WO II die ze in 1973 op de 
kop hadden getikt, was aan vernieuwing toe. Oud-leid(st)ers, die zelf kinderen in 
die KSA-groep hebben, vormen het bouwcomité. We vroegen aan Pascal Gryson 
enkele tips. Hij somde er spontaan een vijftal op: 
1° Zorg dat je goede relaties hebt met stedenbouw en de gemeente. 
2° Stel een realistisch ingeschat businessplan op. Een bevriende architect kan je 
daarbij helpen. 
3° Zorg dat je team bestaat uit trouwe mensen met wie het klikt en op wie je kan 
rekenen.  
4° Besef dat je contracten ondertekent die gaan over bedragen die jongeren niet 
zelf kunnen ondertekenen 
5° Zorg dat de coördinatie verdeeld is over meerdere bouwheren: “ik beheer bv. 
de centen en hou de betalingen en subsidies en giften bij; iemand anders volgt 
de bouw zelf op en heeft contact met de aannemers en de architect, leidt de 
klussen en houdt de timing in het oog; een derde staat in voor de externe 
contacten voor bv. prijsoffertes.” 
 

http://goo.gl/forms/tnxehklbY8
http://www.ksa.be/
https://remote.ksj.be/owa/redir.aspx?C=8f8cc9d92ca44b04a235a38a43022d29&URL=http%3a%2f%2fgoo.gl%2fforms%2fRECVltjDTN


Het blijft in je bloed … 
 
In elke editie laten we enkele van de ruim 200 oud-ledengroepen aan het 
woord.  
 
1. De Pansjen, KSA Sint-Jozef Aalst 
De Aalsterse oud-KSA'ers van KSA Sint-Jozef Aalst 
hebben hun eigen logo dat verwijst naar het op het 
gemak in een zeteltje rond het kampvuur zitten (let 
op het buikje vanwaar hun naam komt) en kozen als 
motto ‘Saepta Libertas’ of ‘omheinde vrijheid’… 
“Per jaar worden twee activiteiten georganiseerd 
voor oud-leiders en keukenploeg of foeragiers. 

De eerste is het Pansjenkamp. Dat valt steeds in het tweede of derde weekend 
van augustus, telkens van vrijdag tot zondag. In 2015 kampeerden we te 
Mirwart; in 2014 was dit in Chimay. Belangrijkste activiteit is het gezellig samen 
rond het kampvuur zitten. In ons meer dan tienjarig bestaan werden intussen 
alle Vlaamse en Waalse 
trappistenabdijen bezocht … 
Tweede activiteit is de culturele 
voorjaarsuitstap op Pinkstermaandag. 
Dan trekken we er met de Pansjen op 
uit om een stad te bezoeken. In 2011 
was dat bv. Oudenaarde, waar het 
genootschap werd ontvangen op het 
stadhuis … Dit jaar bezoeken we o.a. 
Kazerne Dossin in Mechelen.” 
 
Luc Geeroms (17 februari 2016) 
  



2. Oud KSA Sint-Gerolf Lede 
 
“Oud KSA Sint-Gerolf Lede heeft ieder jaar een activiteit. Tweejaarlijks gaan we 
het tweede weekend van september op weekend. De andere jaren houden we 
een daguitstap.  
In 2015 hebben we een fietstocht gehouden langs drie brouwerijen in de 
Vlaamse Ardennen: de bier troefronde. We hebben ook al een ondergrondse 
fietstocht gehouden in de mergelgrotten van Nederlands Limburg. 
Ons tweejaarlijkse weekend gaat dit jaar voor de tiende maal door, maar ik kan 
de tel ook kwijt zijn. Dit jaar is ons weekend al geboekt in Alveringem. De foto's 
zijn van ons vorig weekend in Zutendaal.” 
 
Marc Haleydt  
 

    
 
 

      



3. Oud-leiding VKSJ Tongerlo 
 
“Dank je wel dat we in de nieuwsbrief mogen staan :) 
Ons probleem is dat we bijna nergens foto's van hebben getrokken doorheen 
de jaren, jammer natuurlijk. Deze hier zijn van een aantal jaren terug. 
Er zijn beelden van het blotevoetenpad in Zutendaal. Zeer koud was het toen 
en nadien zijn we gaan “uiteten”. "Uiteten" is iets wat we eigenlijk bijna bij elke 
activiteit doen. 
De andere foto’s zijn van onze jaarlijkse barbecue. Vroeger ging die bij iemand 
van het comité door, maar vorig jaar zijn we dat terug in onze jeugdlokalen "'t 
Heem gaan doen. Het is trouwens heel leuk om nog eens in de lokalen te 
komen. Dan komen de verhalen van vroeger natuurlijk terug naar boven. 
Met vriendelijke groetjes (voor ons nog VKSJ Tongerlo)” 
 
Inge Hindrikx 

 
 

  
 
  
 
  



Vraag en aanbod 
Hoe vinden vragers en aanbieders elkaar als het gaat om kampkoks, 
heempermanentie, archivalia, sjorhout, overstock en initiatieven waarop ook 
andere oud-leden(groepen) welkom zijn? In de vijver van Afkikker 
bijvoorbeeld. Een forum waar ook jouw vraag of aanbod welkom is.  
 
Uitnodiging: Quiz van de oud-leiding van KSA Tijlsbond Deerlijk 
 
Het ganse weekend van 15 tot 17 juli worden er in Deerlijk de jaarlijkse KSA 
heemfeesten georganiseerd door de leiding van KSA Tijlsbond Deerlijk. De oud-
leiding draagt ook zijn steentje bij en helpt met het organiseren van een quiz op 
vrijdag 15 juli. De opbrengst gaat integraal naar KSA Tijlsbond Deerlijk. 
 
Wim Degroote 
 

 
 
 
Wedstrijd over alle jeugdbewegingen heen: het leukste jeugdbewegingsspel 
ooit! 

Elke jeugdbeweging heeft een spel dat iedereen kent, dat elk jaar op kamp 
wordt gespeeld of dat al jarenlang gespeeld wordt tijdens de opening. Iedereen 
kan meedoen zonder dat de spelregels ergens moeten worden opgeschreven, 
laat staan gelezen. Elke jeugdbeweging heeft een spel dat een echte traditie is 
geworden binnen de groep. Daarom gaan we op zoek naar het leukste 
jeugdbewegingsspel ooit. 
 



Doe mee en win een prijs voor jouw KSA-groep! 

Welk spel dat jouw groep speelt, moet nog eeuwenlang gespeeld worden? Laat 
het weten. Stuur voor 10 oktober 2016 een mail met de naam van het spel, 
wat het precies is, en waarom het onze wedstrijd moet winnen naar 
daphne.maes@heemkunde-vlaanderen.be of post het op 
www.facebook.com/deleukstejeugdbewegingstraditie. Foto’s en filmpjes zijn 
welkom. 

Eind oktober wordt uit alle inzendingen het leukste spel ooit gekozen door de 
jury van de Werkgroep Jeugdbewegingen en Erfgoed van Heemkunde 
Vlaanderen in samenwerking met Tapis Plein. De winnaar krijgt een prijs: een 
uitstap ‘terug in de tijd’ voor één leeftijdsgroep, een filmpje van Mediaraven en 
een artikel in een tijdschrift van jouw jeugdbeweging.Met de oud-ledenwerking 
opteren we er voor dat als de winnaar een oud-ledengroep is, de prijs 
geschonken wordt aan de huidige leiding en leden. 
 

Pieterjan Buggenhout van 
KSA Herdersem, winnaar 
van de wedstrijd rond de 
leukste jeugdbewegings-
traditie 2014: 
‘1968 was het jaar van de 
Olympische Spelen in 
Mexico. Die gebeurtenis 
inspireerde de 
toenmalige leiding om als 
startactiviteit van het 

KSA-jaar de Olympische 
KSA Spelen, beter gekend 
als de OKSAS te 

organiseren (de Olympische KSA-spelen). De leden konden het beste van zichzelf 
geven in allerhande Olympische sporten: kogelstoten, speerwerpen, 
discuswerpen, hoogspringen, verspringen en verschillende loopnummers. En 
deze traditie loopt nu nog! Van in het begin werd er een podium, medailles, een 
olympische vlam en kusjes van de meisjes van onze zustergroep, de Chiro van 
Herdersem, voorzien. Diegene met de meeste gouden medailles krijgt op het 
einde het OKSAS-sjaaltje. Deze oranje KSA-das is voorzien van het acroniem 
OKSAS en een jaartal. De records en prestaties van de leden worden al jaren 
genoteerd.’ 
  

© KSA Herdersem 

mailto:daphne.maes@heemkunde-vlaanderen.be
http://www.facebook.com/deleukstejeugdbewegingstraditie


Gezocht: Crew voor Kikkering 2016 
 
Wil je als oud-KSJ’er, KSA’er of VKSJ’er nog iets doen voor de beweging? Je 
kandat voor de zesde editie van Kikkering van 16 t.e.m. 18 september 2016. 
Dat is het vierjaarlijkse weekend voor alle +16’ers, Leiding en Hernieuwers. 
Deze editie staat in het teken van de film en speelt zich af op de set van 
Kikkering - The Movie in de KSA-Studio’s in Puyenbroeck (Wachtebeke). 
 
Om de productie te laten slagen, zoeken we getalenteerde en gemotiveerde 
medewerkers om zowel tijdens de voorbereidingen als tijdens Kikkering mee te 
helpen. Je kan je bij een team voegen dat aansluit bij je interessegebied, talent 
of expertise … zoals decor, animatie, sjorren, spel, logistiek, media en last but 
not least: filmtechniek! Alle teams staan beschreven op www.kikkering.be. 
Wil je deel uit maken van de Kikkeringcrew, mail naar kikkering@ksa.be ! 
  

 

 
Vrijwilligers gezocht voor het ordenen van ledenlijsten KSA Antwerpen-
Brabant in het KADOC 

Om beter op de vraag van jubilerende groepen te 

kunnen ingaan, wil KADOC de ledenlijsten uit het archief 

van KSAAntwerpen-Brabant laten ordenen per 

plaatselijke groep i.p.v. per jaar. Wie neust graag in 

archiefdozen, heeft een hart voor de zaak en ziet een dagje vrijwilligerswerk in 

de vakantie in Leuven wel zitten? Contacteer ons. Je zou veel jubilerende 

groepen een plezier doen. Je mag je ook voor een andere provinciale werkkring 

aanbieden. 

Eenzelfde vraag geldt voor het helpen identificeren van foto’s, al zal dat werk 

niet in één dag afgewerkt zijn ... 

https://remote.ksj.be/owa/redir.aspx?C=bebc5fd3c95d4b49af7dcba5fd397add&URL=http%3a%2f%2fwww.kikkering.be
https://remote.ksj.be/owa/redir.aspx?C=bebc5fd3c95d4b49af7dcba5fd397add&URL=mailto%3akikkering%40ksa.be


Kalender 
 
Via Afkikker kan je andere oud-ledengroepen uitnodigen op jullie initiatieven. 
Bezorg ons de nodige gegevens en enkele passende foto’s. Wij zorgen voor de 
rest. 
 
vrijdag 15 juli | summerquiz tijdens de heemfeesten | 
KSA Deerlijk | Vichtestraat 73, Deerlijk | 
bertjepatissiertje@hotmail.com  
 
 
 
vrijdag 16 tot zondag 18 september | Kikkering, the 
movie | KSA Nationaal | Puyenbroek | www.kikkering.be. 
Helpers en camions gezocht. 
 
 

 
vrijdag 30 september | viering 50 jaar 'vrienden van VKS' | 
14.30 tot 16.30 uur | vrienden van VKS | Gent | 
riet.willems@telenet.be 
 
 
 
 

Heb je vragen, opmerkingen of ideeën?  
Wil je ook in Afkikker komen met jullie initiatief?  
Meld het ons op het redactieadres: 
Eric Colenbier, eric.colenbier@ksa.be, 0496/52 96 80 
Herman Leber, herman.leber@ksa.be, 0496/52 96 72 
 
Wil je deze Afkikker verspreiden onder jouw vrienden,  
dan mag dat gerust. Graag zelfs. 

mailto:bertjepatissiertje@hotmail.com
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