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KSA- en VKSJ-kamphuizen in West-Vlaanderen. 
 
In juni belichtten we de vele kamphuizen die KSA en VKSJ ooit runden in 
Antwerpen, Brabant, Limburg en Oost-Vlaanderen. Vandaag belichten we 
hemen uit de kustprovincie. Sommigen zijn nog springlevend.   
 
West-Vlaamse KSA-hemen  
 
Hernieuwenburg en Vogelzang in Wielsbeke (1935 tot 1965) 
 
KSA West-Vlaanderen huurde in de jaren dertig elke vakantieperiode ergens 
een (kasteel)domein en noemde het "Vogelzang". Toch droomde gouwproost 
Dubois van een vaste vormingsburcht, zoals Guardini, een "concentratiepunt 
voor de verlofdagen". Hij vond dat in Wielsbeke. Het onderhuurcontract liep 
van juli 1935 tot juli 1965. Het kasteel werd 'Hernieuwenburg' gedoopt en 
kreeg na veel werk en sponsoring slaapzalen, een refter, vergaderzalen en een 
kapel. Het eerste jaar al kon het nauwelijks het aantal overnachtende groepen 
aan. Daarom werd in 1937-'38 op aanpalende grond een extra heem gebouwd 
met als naam... Vogelzang. Op het kasteel woonden zusters van de congregatie 
van Ruiselede in als 'moeder des huizes'. Karel Dubois verbleef er vaak. Oud-
KSA’ers verwijzen graag naar hun 
kamp of cursus op Hernieuwenburg. 
Sommigen werden er ridder geslagen. 
In 1965 verliet KSA het domein dat nu 
een villawijk, park en sportcomplex 
geworden is, met als pronkstuk het 
gemeentehuis. In 1995 herdacht KSA 
er zijn stichter Karel Dubois. Een 
gedenksteen en een Mariakapelletje 
verwijzen nog naar toen. 
 
                                                                                Het Arteveldeheem (1945-'47) 

Dit korte Henegouws avontuur 
dankt KSA aan Lucien Deschodt die 
zijn erfenis, een kasteel-domein in 
Cul des Sarts, ter beschikking stelde 
van de Katholieke Actie. Een jong 
koppel zou er wonen als resident. 
In 1947 overleed Lucien echter 
onverwacht en moest het domein 
verkocht worden. 
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Drie op een rij in Westouter  
 
Van de drie actuele KSA-hemen in de Schomminkelstraat is 
Monsalvaet het best gekend. De burcht is net zoals zijn 
broers genoemd naar de Graallegende en is wellicht het 
enige kamphuis in Vlaanderen dat 70 jaar ononderbroken 
dienst doet. Eerst was Monsalvaet gesitueerd in het huis 
van de burgemeester, tegenover de kerk van Westouter 
(1945-1948). Het eerste jaar telde het heem al 4 000 

'vernachtingen'.  
In 1947 startte dank zij een schenking van 
grond de bouw van wat er moest uitzien als 
een echt kasteel: met haardzaal, een heuse 
ingangspoort, een toren en een gaanderij. 
Knapengouwproost Jos Verstraete wijdde 
heel zijn leven aan fondsenwerving voor 'Het 
werk der Hemen' en vrijwel alle scholen van 

het bisdom hebben de bouw en opsmuk helpen betalen. Op 24 augustus 1949 
wijdde bisschop Lamiroy Monsalvaet in. Monsalvaet is in de loop der jaren 
gemoderniseerd en milieubewust gerenoveerd. De 55 bedden zijn 's zomers 
uitbreidbaar tot 77. Elke zomer kloppen vandaag oud-KSA'ers en VKSJ'ers met 
heimwee nog eens aan om de plaats te zien waar ze ooit op kamp waren of ze 
komen er opnieuw op kamp. 

In 1982 werd naast Monsalvaet het 

heem Parsifal gebouwd met 40 

bedden en een ruim speelterrein. Dit 

kon dank zij de mildheid van de 

Zusters van het Geloof van Tielt die 

ernaast een schooltje open hielden. 

Van hen kreeg KSA naast het 

schooltje  ook hun kloostertje dat 

omgebouwd werd tot een modern 

derde heem: Lanceloot. Door de 

kamertjes (22 bedden) en de ruime 

tuin is het  zeker geschikt voor oud-

ledengroepen en families, vlak bij de 

bakkerij.  

Jaarlijks logeren 10 000 gasten van allerlei slag en soort in de drie KSA-hemen. 
Kelly Van Leemput van KSA-Hemen schrijft: “De drie jeugdhuizen in het 
charmante dorp Westouter zijn gelegen aan de voet van de Rode Berg en aan 

Woesj, het jaarlijkse jongknapengouwkamp van 

Noordzeegouw gaat steeds door in Monsalvaet en 

Parsifal. (foto: juli 2000) 
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de rand van het wat geheimzinnige Hellegatbos, op een knooppunt van wandel- 
en fietsnetwerken, maar ook op de grens van Frans Vlaanderen ("de schreve") 
én op een boogscheut van de historische steden Ieper, Poperinge en het Franse 
Baillieul. De hemen willen hun gasten een echt ‘thuisgevoel’ bezorgen, niet met 
grote luxe, maar met ruimte om te ontdekken, te genieten en plezier te maken. 
De goed uitgeruste verblijven zijn apart te reserveren, maar grotere groepen 
kunnen de huizen ook combineren." Ook familiegroepen en oud-ledengroepen 
logeren er graag. Voor mee info zie: www.ksahemen.be 

   

                                                                                                                                                                                                     
Lanceloot  Parsifal  Monsalvaet 
 
VKSJ-Kamphuizen 
 
KSA West, voorheen VKSJ West, heeft net als broer Noordzeegouw een bijna 
ononderbroken 70-jarige traditie van kamp- en vormingshuizen. Ook hun 
avontuur getuigt van hardnekkige moed en dynamiek. Verbouwen doe je 
namelijk niet zomaar. Geloven in toekomst ook niet. 
 
Het Zonnig Huis (1937-1939)  
 
Het eerste “vakantiehuis” van VKSJ-West 
was een tijdelijk verblijf tijdens de 
zomers van 1937, 1938 en 1939 in het 
'Institut de Sainte Marie d'Haverloo' in de 
Weidestraat in Assebroek bij Brugge. Dat 
was een school voor kinderen uit de 
Brugse adel en hogere burgerij. De 
zusters hadden er een JEC-afdeling, de 
Franstalige VKSJ. VKSJ mocht er het pensionaat gebruiken, midden een groot 
parkdomein. Bisschop Lamiroy wijdde Zonnig Huis en een VKSJ-kapelletje voor 
O.L.V. van de Goede Raad op 19 augustus 1937. Daar gingen meerdere 
studiedagen en kampen door met aandacht voor arbeid, gebed, studie en 
ontspanning. Per dekenij mochten er groepjes van 30 meisjes van VKSJ, VKBJ of 
KSM drie dagen logeren.  

http://www.ksahemen.be/
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Mariënhove in Wakken-Dentergem (1939-1946) 
 

Twee jaar later vond het 
Vrouwelijk Jeugdverbond 
voor Katholieke Actie 
(VJVKA) in het kasteeldomein 
van Wakken een echt vaste 
bestemming. Mgr. Lamiroy 
werd opnieuw gevraagd om 
het JVKA-huis in te wijden 
(14 mei 1939), bestemd voor 
kleine groepen VKBJ- en 
VKSJ-meisjes. Mariënhove 
betekent “hof van Maria”. 

Het kasteel was niet ruim, maar had 
“puikverzorgde slaapkamertjes, 
gezellige vergaderzalen, lokkende 

lanen en grasgroene speelpleinen." Omwille van de kou verhuisden matrassen 
wel eens naar de keuken. Rond 1946 verliet VKSJ het kasteel. 
 
Kroonhove in Oostkamp (1946-1956) 
 
In 1946 kon diocesaan leidster Yvonne Van Maele in Oostkamp een huur voor 
18 jaar afsluiten voor het kasteel Hertaing. Deze periode bood de kans om het 
helemaal om te toveren tot een echt jeugdheem met kapel, refter en  ruime 
slaapkamers met chambrettes. 
Proost José Lowie schooide overal 
geld bijeen voor bv. kussens en 
spreien. Het kasteel was vooral 
bestemd voor provinciale en 
nationale kampen voor Roodkapjes 
en voor de vorming van hun leidsters 
tijdens de Goedhartenkampen. 
Ouders konden hun dochter 
rechtstreeks inschrijven voor een 
zomerkamp van één of twee weken en dus niet via de plaatselijke groep. 
Vooral zelfstandigen schreven massaal in, wat soms zorgde voor een 
overbezetting. Vanaf 1956 nam de Kroonwacht, de West-Vlaamse Chiro, de 
huur over. Vandaag heet het kasteel Schoonhove.  
 

"Mariënhove tehuis VJVKA Wakken", postkaart , tekening 

A. Pettinck, schenking Maria Walleyn 
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Mariëndale (Roeselare, 1956-'70) 
 

In het jaar dat Kroonhove werd 
doorgegeven, 1956, startte het 
JVKA een nieuw “jeugdtehuis” in 
de hoevesite langs de Ieperstraat 
245 in Roeselare, verkregen dank 
zij de heer Caemerlinck (Bank van 
Roeselare). Het was voorzien van 
43 bedden, een refter met ruimte 
voor 300 kinderen, een keuken, 
een turnzaal, drie vergaderzalen 

en een kapel. Elke West-Vlaamse VKSJ-groep kon in dat startjaar 1956 één of 
meerdere van de 27 kamertjes aankleden met gordijntjes, beddengoed, 
schilderwerken. De Roodkapjesgroepen zorgden voor de tapijtjes. De 
Bouworde schilderde de buitengevels. Dit verhoogde de betrokkenheid van de 
jongeren. Er volgden nog vele "werkkampen" om het verder op te knappen of 
te onderhouden. Mariëndale werd in 1956 ingewijd door bisschop De Smedt.  
 
VKSJ zag het graag als “haar heem”, hoewel de meeste vrouwelijke KA-groepen 
er hun vormingsdagen en secretariaat hadden. Mariëndale was dus meer dan 
jeugdhuis. Beroepskrachten konden er overnachten. In 1963 verhuisden die 
secretariaten naar Centrum Licht en Ruimte in dezelfde stad. Nadien was 
Mariëndale vooral een kamphuis, maar de zusters bleven er wonen. Net zoals 
in Assebroek en Oostkamp konden tot 1 200 kinderen uit de buurt er intekenen 
voor vakantiedagopvang in de grote zalen en op het Kerelsplein, een goed 
uitgerust speelplein met speeltuigen. Mariëndale sloot op 1 oktober 1970.  
 
d’ Oude Pastorie van Zande (1978-1984) 

Centrum Licht en Ruimte was niet 
geschikt als kamp- of vorminghuis en 
dat miste VKSJ wel. Zij zag zo'n kans in 
de leegstaande pastorie in Zande. De 
huurovereenkomst met de gemeente 
Koekelare werd op een bierkaartje 
geregeld. Vanaf januari 1978 kon het 
huis via Centrum voor Jeugdtoerisme 
geboekt worden voor kampgroepen en 

cursussen. Talrijke werkkampeerders en vrijwilligers hebben er behangen, 
geschilderd, gepoetst, verbouwd, hersteld… telkens opnieuw, want het bleef 
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een oud huis met lekkende goten en krakende zolderingen. Daarenboven was 
Zande eigenlijk toch te klein voor VKSJ-cursussen en grote kampen en kon er 
geen  resident verblijven. Toen de gemeente Koekelare er een 
ontmoetingsruimte van wou maken, aarzelde VKSJ-West niet om het logboek 
van Zande op te geven. Het logboek sloot officieel op 31 december 1983. 
 
 
Hoogveld in Veldegem (sinds 1982) 
 
Ondertussen vonden diocesaan proost Joris Weyts en Mimi (Marilyne) Benoit, 
gestimuleerd door gesprekken tijdens vormingsdagen, reeds actief op zoek 
naar een groter VKSJ-huis. In het leegstaande kasteel Hoogveld van baron van 
Zuylen in Veldegem en de bijgebouwen zagen zij kansen voor kamphuizen en 
een residentwoning. Hun intuïtieve “yes!” kreeg van de Algemene Vergadering 
van VKSJ-West in mei 1981 een kritische “no” wegens het te grote financiële 
risico. Doorzettingsvermogen, toegiften en ‘mirakels’ keerden de wind en in juli 
1982 kocht vzw VKSJ-West het 4,5 ha grote domein van mevrouw d’Udekem 
d’Acoz, dank zij steun van officiële instanties en van milde kloostercongregaties 
en schenkers. Man- en vrouwkracht toverden het geheel tijdens bouwkampen 
om tot schitterende kampplaatsen. Werkgroep Hoogveld, sinds 1985 vzw 
Hoogveld, sloot met VKSJ West een erfpacht af tot 2032. Maryline Benoît 
woont er met haar gezin als vaste resident. Het kasteel (42 bedden, 13 kamers), 
de pittoreske hoeve (18 bedden), het paviljoen (30 bedden) en de schuur (28 
bedden) bieden plaats voor allerhande school-, jeugd-, volwassenen- en 
familiegroepen. Boekingen en info: http://www.hoogveld.be. 
            

 
  

http://www.hoogveld.be/
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Word met je groep opnieuw lid 
van de KSA-familie! 

Oud-ledengroepen kunnen gratis 
lid worden en gebruik maken van 

het digit-systeem van KSA. Vul 
vandaag nog de nodige gegevens 

in via 
https://goo.gl/forms/ufaVCQ5Rix

LT11ED2 
Digit-lidmaatschap is o.a. nodig 

voor de KSA-verzekering. 

De Touwladder in Dadizele  (2001-...) 
 
In 2001 kocht VKSJ-West het vroegere 
kamphuis Daiselheem. Sindsdien heet 
het De Touwladder. Het kamp- en 
vormingshuis biedt ruimte voor 50 
personen: twee kamers van 4, een 
kamer van 14 en een van 23 bedden. 
Els Delie van KSA West: “Ons pittoresk 
jeugdverblijfcentrum ligt verscholen 
achter een huizenrij in het hartje van 
Dadizele. In de Ledegemstraat 13 b is 
het vaak een drukte van jewelste van 
jeugdwerk, scholen of diverse verenigingen zoals oud-ledengroepen, die er 
afzakken voor een leuk weekend of een geanimeerd zomerkamp. Deze 
verblijfplaats met 50 bedden, diverse dagruimtes, een speelbos en een 
overdekt terras maakt diverse activiteiten mogelijk. Boekingen voor dit verblijf 
gebeuren via het Centrum voor Jeugdtoerisme. Je kan ons contacteren voor 
meer info of een bezoekje ter plaatse op detouwladder@ksa.be of 
056/40.48.10 of www.facebook.com/touwladder.dadizele like.” 
 
 

 

 
 
 
 
 
  

Vragen, opmerkingen, ideeën, reacties? 
Je schrijft graag een historisch artikel of wil met 

jullie initiatief in Afkikker? 
Meld het ons op het redactieadres: 

Eric Colenbier, eric.colenbier@ksa.be 
Herman Leber, herman.leber@ksa.be 

 
Vorige nummers vind je op de website van KSA 

Nationaal onder "oud-leiding". 

https://goo.gl/forms/ufaVCQ5RixLT11ED2
https://goo.gl/forms/ufaVCQ5RixLT11ED2
mailto:eric.colenbier@ksa.be
mailto:herman.leber@ksa.be
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Manneken Pis is nu ook Oud-Hernieuwer  
 
Manneken Pis watert niet enkel in Brussel, maar ook 
in Geraardsbergen. Het nieuwe beeldje dateert van 
1985, maar de traditie van een plassende kleuter op 
de fontein dateert al van de 15de eeuw. De stad 
claimt trouwens dat zij het oudste pissertje hebben. 
Op zaterdag 21 mei 2016 werd het manneke lid van de 
Oud-Hernieuwers van KSA Geraardsbergen en kreeg 
het  hun eerste nieuwe polohemd ter gelegenheid van 
hun dertigjarig bestaan. Een KSA-uniformpje had het 
al in 1992 gekregen. Het nieuwe kostuumpje werd 

met een plechtige ceremonie onthuld op de markt. 
Kleermaakster Anne-Marie Scheirlinckx zorgde voor dit 
302de pakje dat het manneke aangemeten kreeg en te 
zien zal zijn in het Museum Manneken Pis. De KSA-
fanfare van de bond zorgde voor een feestelijke noot. 
Het feest bracht onverhoopt zowat 170 oud-leden 
samen voor een barbecue in het Abdijpark.  
 
"Aan sfeer en ambiance geen gebrek", schrijft Benoit 
Van Trimpont, "zeker niet met de fantastische muzikale 
act van de familieband 50 Tinten Brys die met Vlaamse 

covers van de laatste 30 jaar de hele 
meute op de dansvloer kreeg. Gorky, 
De Kreuners, De Mens, Noordkaap, 
The Scene, Urbanus, Clouseau … in 
één band. Een absolute aanrader om 
je tent uit het dak te zien gaan!" 
 
Jan De Lil, volwassen begeleider van 

KSA  Geraardsbergen getuigde in 

september 2015: "Inderdaad, eens 

KSA’er, altijd KSA’er. Reeds 30 jaar komen we quasi maandelijks samen voor 

een activiteit: een dropping, herfst- en winterwandeling, kookavonden, 

weekends, tweedaagse voettocht, kamp, voordracht, kerstfeest, 

daguitstappen... Iedereen is welkom die tenminste tot bij de Jonghernieuwers 

lid was van onze bond. Het is dus niet enkel een samenkomst van oud-leiding. 

Op dit ogenblik tellen wij zo’n 60-tal leden (gezinnen)." 
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Het blijft in je bloed 
 
Oud-leiders van KSA Balen bestaan 20 jaar. 

"Sinds midden jaren '90 wordt in 
onze bond een oud-leiders-
weekend georganiseerd, meestal 
het derde weekend van oktober. 
Straks vieren wij dus in oktober 
onze twintigste editie.  

De laatste jaren doen we het 
weekend in een thema met 
bijhorende verkleedpartijen, 
dikwijls gekoppeld aan de locatie. 

In Westmalle bv. was het thema 
"Westmetalle", in Achouffe "kabouters" en in Oudenaarde  was het "koers". 

Ons weekend start op vrijdagavond 
traditiegetrouw met een 
zettersprijskamp, om dan de zaterdag te 
vullen met plein- en bosspelen, maar 
het mag soms ook al eens specialer zijn 
zoals scootertocht, blotevoetenpad, 
paintball, ... Op zondag zijn de meesten 
wat minder actief en doen we meestal 
iets cultureel zoals een museumbezoek 
(Centrum Ronde Van Vlaanderen in 
Oudenaarde), brouwerijbezoek (La 
Chouffe), een gegidste wandeling of een 
iets minder intensieve activiteit zoals 
boerengolf. 

Ik ken de andere oud-ledenwerkingen 
niet zo goed, maar volgens mij zijn wij 
toch wel uniek: heel wat oud-leiders van het eerste uur zijn blijven meegaan op 
weekend, zodat vorig jaar onze oudste participant 60 jaar was en de nieuwste 
deelnemer nog maar 20! Heel fijn om met verschillende generaties op stap te 
gaan. Dit zorgt er ook voor dat we ondertussen al heel wat vader-zoon-
combinaties mee hebben op weekend!" 

Jeroen Hens (20 februari 2016) 
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Oud-KSA-Leiding Lindelhoeven 
 
"Naar jaarlijkse gewoonte was er op 10, 11 en 12 juni 2016 het kampweekend 
van Oud-KSA-Leiding van Lindelhoeven. Vrijdagavond was het verzamelen 
geblazen aan de KSA-lokalen.  Met 15 oud-KSA-leiders vertrokken we richting 
Langdorp, een plaats waar we als lid of leiding nog op kamp geweest zijn op de 
kampplaats “Goorheem”,  een zeer toepasselijke naam. 
Na een goede, maar korte nachtrust werden we wakker van het geluid van 
pruttelende koffie en de geur van vers gebakken spek en eieren. Merci aan de 
jongste leden. Na dit stevig ontbijt was het tijd om de wandelschoenen aan te 
trekken en op “De 
Grote Bruine Wolf 
Tocht” te gaan. Via 
een fototocht 
langs de Demer 
kwamen we via 
Aarschot aan bij 
het Wolf Café 
waar een heerlijke 
BBQ op ons stond 
te wachten. 
Weer op krachten 
ging het richting de stadsbrouwerij van Aarschot om alles te weten te komen 
over de Aarschotse Bruine en deze uiteraard te proeven. Daarna te ging het te 
voet terug richting de kampplaats voor hotdogs als avondeten. ’s Avonds was 
het tijd voor gezellig samen zijn en werden herinneringen boven gehaald. 
Op zondag voormiddag was eerst nog een 
beeldenwandeling met gids door het centrum van 
Aarschot en gingen we samen nog iets eten. Moe 
maar voldaan keerden we met nieuwe 
herinneringen terug richting Lindelhoeven. 
De voorbereidingen voor volgend jaar zijn alvast 
weer begonnen! 
Groeten" 
 
Stijn Paesen (11 juli 2016)  
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KSA Parsifal Edegem Oud-leiding Organiseert (POLO) 
 
"Onze werking POLO (Parsival Oud-Leiding Organiseert) is al bijna 25 jaar oud 
en bestaat uit 5 verschillende "bannen": POLO 1 (de oudste) tot POLO 5 (de 
jongste telgen). De groep bestaat uit meer dan 100 leden en de leeftijden 
variëren van prille 20'ers tot ervaren 60'ers. POLO bestaat enkel uit mannen 
aangezien onze KSA Parsival ook enkel uit jongens bestond. 
Elke POLO-ban organiseert afzonderlijke activiteiten om de (2) maand(en). Er 
worden wel een paar keer per jaar activiteiten georganiseerd met partner/kids 
en één keer paar jaar trachten we iets te doen met de ganse POLO groep. 
 
De voorbije jaren werd deze 
gemeenschappelijke activiteit 
mede georganiseerd door de 
huidige werking. Daarnaast 
proberen we telkens deel te 
nemen aan hun financiële 
acties, zoals de kaas- en 
wijnavond, ouderdropping, ..." 
 
Mvg, Lennart Verstappen, 
Voorzitter POLO, 15 februari 

2016 
 

 
Voetbalwedstrijd tussen oud-leiding en leiding KSA Parsival Edegem 

Scheldecross veldrijden bijgewoond in Antwerpen 



Afkikker 5, september 2016       Pagina 13 van 16 
 

Lezersreactie: een KSA-burcht op de Hesselsberg?  
 
"In Afkikker 4 lanceerden jullie de vraag rond een 
burcht van KSA Limburg in Zutendaal. De "Berg" in 
kwestie is de Hesselsberg, een heuvel in 
Zutendaal waar nu een gigantisch Mariabeeld op staat. 
In ons boek "75 jaar Studentenbond De Heikleuters 
Zutendaal 1916-1991"  vermeldden we financiële 
acties om een burcht voor KSA Limburg op te richten 
op die Hesselsberg: o. a. affiches plakken, 
steunkaarten en tombolalotjes verkopen, vertoning 
van een film. Dit was vlak na de oorlog, rond 1945.  
 
Ward Segers heeft 

nu tijdens het 
onderzoek voor 
onze nieuwe 
publicatie, "100 

jaar KSA De Heikleuters Zutendaal", 
aanvullende gegevens gevonden. We 
schrijven er in: "De Burcht werd uiteindelijk 
nooit gerealiseerd en een aantal bonden 
bleef met een kater achter. De proosten van 
het Jeugdverbond voor Katholieke Aktie wilden niet dat het ingezamelde geld 
zou gebruikt worden voor het bouwen van een burcht. Zo zouden immers de 
KSA-bonden bevoordeeld worden ten opzichte van andere KA-bonden. Het geld 
moest daarentegen dienen voor initiatieven waarvan alle KA-verenigingen 
konden profiteren. Ter vervanging van een burcht werd het kasteel van Caster 
op de Sint-Pieterberg van Kanne (Riemst) ingericht als vormingsgebouw. Op de 
Hesselsberg in Zutendaal en terreinen in Kiewit werden barakken gebouwd om 
te kamperen. In deze beslissingen hadden de bondsleiders geen inspraak. Dat 
zorgde voor de nodige onvrede. Daarnaast gingen de aparte bonden hun eigen 
lokalen inrichten, versierd met Vlaamse en katholieke tekens."  
 
In latere jaren zou KSA Limburg haar vorming (Kaderschool) ook in Zutendaal 
organiseren, weliswaar in het Stelebos, waar nu regelmatig nog Knavo 
plaatsvindt, niet zo ver van de Hesselsberg.” 
  
Jef Vanlaer,  Zutendaal, juni 2016   

"Wij bouwen een burcht", 

propagandanummer  van 

Mededeelingen; overgenomen uit 

75 jaar Studentenbond "De 

heikleuters" Zutendaal, p. 25. 
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Vraag en aanbod 
 
Hoe vinden vragers en aanbieders elkaar als het gaat om kampkoks, 
heempermanentie, archivalia, sjorhout, overstock, publicaties en 
initiatieven? In de vijver van Afkikker bijvoorbeeld.   
 
Durft jouw oud-ledengroep Spel Zonder Grenzen aan in Grote-Brogel? 
 

Op zoek naar een originele 
namiddag voor jouw oud-
ledengroep?  Dat weekend 
toevallig in de buurt? Op 
zaterdag 17 september 2016 
viert KSA RDZ Grote Brogel 
hun 80-jarig bestaan met om 
14.00 uur een "Spel zonder 
grenzen" in het 

Breughelheem, Dorpsstraat 17, 
3990 Grote Brogel. Iedereen, dus ook oud-ledengroepen, ongeacht leeftijd, 
wordt uitgenodigd, maar je moet met minstens vier deelnemers per ploeg zijn. 
"Al de uitdagende opdrachten en spellen zijn zelf gemaakt door onze leiders en 
oud-leidersgroep. ’s Avonds  zijn er enkele optredens van lokale bandjes 
gepland" schrijft oud-leider David Desair. Nadien wacht een varken aan het spit 
op hongerige magen. Inschrijven kan bij ksagrotebrogel80jaar@outlook.com 
 
 

100 jaar KSA De Heikleuters Zutendaal te boek. 
KSA De Heikleuters werd in 1916 gesticht als 
Studentenbond De Heikleuters Zutendaal. Doorheen 
de jaren evolueerde de vereniging naar een 
jeugdbeweging voor jongens van 8 tot 18 jaar. Het 
boek geeft een overzicht van de geschiedenis van de 
beweging. Aan de hand van verslagen, getuigenissen 
en foto's worden interessante thema's uitgelicht. Vanwaar die vreemde naam? 
Welke rol speelde KSA in de toeristische uitbouw van Zutendaal? Hoe 
ontstonden jarenlange tradities zoals de Driekoningenstoet? Het boek kijkt 
verder dan de eigen groep en vertelt ook over de Limburgse KSA-geschiedenis. 
Het boek is te koop aan 30 euro bij o.a. jef_vanlaer@hotmail.com 
 
  

mailto:ksagrotebrogel80jaar@outlook.com
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'Hijs de vlag, vlaggenrituelen in KSA & VKSJ in West-Vlaanderen', 
 

Op Erfgoeddag 2016 ging in het 
secretariaat van KSA Noordzeegouw en 
KSA West in Gullegem de 
tentoonstelling 'Hijs de vlag' door. Oost- 
en West-Vlaamse vlaggen en hun 
rituelen, een bijzonder soort erfgoed, 
kwamen in een verrassend kleurrijke 
tentoonstelling tot leven en dat werd 
sterk gesmaakt. Om die pracht samen 
met getuigenissen te bestendigen 
besloot KSA Noordzeegouw dit alles in 
een publicatie op te nemen.  

Altijd Jarig, de archiefwerkgroep van KSA 
Noordzeegouw, bestaat twintig jaar en nam graag de handschoen op. Zes 
rituelen komen aan bod: vlaggenwijding, groet aan de vlag bij het hijsen en 
strijken ervan, belofte bij de vlag, wacht bij de 
vlag en uiteraard het meedragen van de vlag 
waar je als groep aanwezig bent. Zelfs de 
vlaggenroof ontbreekt niet. Er is ruime aandacht 
voor de iconografie: de symboliek van ruim 
honderd vlaggen wordt gesitueerd in het 
tijdskader en soms zelfs voorzien van originele 
ontwerptekeningen. Ook vlaggenattributen zoals 
pieken en linten en de fabricatie en bewaring 
van vlaggen komen aan bod. De medewerking 
van de Brugse vlaggenbedrijven arte/grossé en 
Insignia (Slabbinck) maakt het resultaat tot een 
bijzondere publicatie. Het boek telt 116 rijkelijk 
geïllustreerde bladzijden en kost 17 euro 

(voorintekenprijs). Beperkte oplage. 
 
Wil je het boek bestellen, laat dan voor vrijdag 16 september iets weten via 
info@ksanoordzeegouw.be of altijdjarig@ksanoordzeegouw.be en stort de 
17 euro op rekening BE74 4675 0073 5107 met vermelding van 'hijs de vlag' en 
je naam. Je mag ook telefoneren naar 056/40 48 12. Na betaling kan je het 
vanaf maandag 19 september afhalen in het secretariaat van KSA 
Noordzeegouw en KSA West (Dwarsweg 1, 8560 Gullegem) of laten bezorgen. 
 

Vlaggenwacht bij KSA-Stormklokke 

Ieper op kamp in Mariembourg, 1957 

mailto:info@ksanoordzeegouw.be
mailto:altijdjarig@ksanoordzeegouw.be
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WAS JE OOIT MET DE TENT IN OPGLABBEEK, OPOETEREN OF 
MEEUWEN-GRUITRODE? 
 
Welke KSA-, VKSJ- of KSJ-groepen kunnen met foto's aantonen dat zij voor het 
jaar 2000 of zelfs voor 1979 hun tentensloegen op bij volgende kamphemen? 
- De Nachtegaal in Opglabbeek 
- Zavelheem in Opglabbeek 
- Heidedal in Meeuwen-Gruitrode 
- Sparrenheem in Meeuwen-Gruitrode 
- Chirohemen Hovenbempden in Opoeteren – Maaseik  

 
Het Centrum voor Jeugdtoerisme Ondersteuning  
doet beroep op onze groepsarchieven of op oud-
leiding in verband met het voortbestaan van 
kampeerweiden. "Ruimte Vlaanderen vraagt ons 
om aan te tonen dat er in het verleden ook tenten 
stonden bij deze gebouwen. Binnen de taskforce 

jeugdverblijven proberen we 
om het voortbestaan van deze 
jeugdverblijven, gelegen in VEN-
gebied (Vlaams Ecologisch 
Netwerk) te garanderen. Voor 
deze jeugdverblijven kan jullie 
reactie het verschil maken 
tussen verdere verhuur of 
stopzetting! Zonder bewijs-
stukken dat die tenten er al 
sinds jaar en dag (lees: voor de 
invoering van het gewestplan) hebben gestaan, kan men jammer genoeg niet 
besluiten dat deze stedenbouwkundig vergund zijn. Daarom zoeken we foto’s 
die aantonen dat er ‘altijd al’ tenten bij de gebouwen geplaatst werden.  

 
Vijf kampplaatsen in de natuur meer of 
minder, ook voor de huidige 
jeugdbewegingen maakt dit een wereld 
van verschil. 
 
Scans of foto’s graag voor 21 september 
bij Mia Lammens, Grasmarkt 61 te 1000 
Brussel of mia.lammens@toerisme-
vlaanderen.be 

mailto:mia.lammens@toerisme-vlaanderen.be
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