
 

 

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

Verschijnt zeswekelijks, behalve tijdens de zomer. 
Redactie: De Sjelter, oud-leden KSA Nationaal,  
Vooruitgangstraat 225, 1030 Brussel 

 
 

 
 

nummer 10                        april 2017 
 
 

 

 
 
 

 

Op weg naar X, Joepie 24, april 2011. 
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Marc Messiaen (KSA Zwevezele en in KSA Noordzeegouw gouwproost van 
achtereenvolgens Kabouters, Knapen en Jonghernieuwers tussen 1986-'87 en 1997-'98): 
"Joepie is een initiatief om 'joepie' tegen te zeggen (of beter: uit te roepen). Want Joepie 
is om van te smullen: op weg gaan met vrienden, plezier hebben, afzien, doorbijten, 
mekaar moed inspreken, volhouden en op zoek gaan naar een slaapplaats hopend de 
mooiste en beste te vinden  
       en met een beetje geluk zelfs eten te 
       krijgen; gesterkt de volgende dag 
       aanvatten om uiteindelijk stad X 
       te bereiken. Joepie is voor mij: 
          J : jeugdig 
         O: onvoorstelbaar 
         E: enthousiasme 
         P: persoonsvormend 
         I: inzet 
         E: energie 
 
 

Het geheim van Joepie? 

Half april start Joepie 27 met. 2900 
deelnemers. "Wie geen Joepie 
meemaakte, is geen echte KSA'er" is 
een devies geworden. Joepie 
doorstaat al meer dan 50 jaar de tand 
des tijds. Wat is het geheim van dat 
succes? We vroegen het aan een 
dertigtal oud-leden die minstens vier 
Joepies meemaakten als stapper of 
organisator. Een aantal antwoordde.  

 

 
 

 

Marc Derudder (KSA Tielt, Jonghernieuwerhoofdman KSA Noordzeegouw 1977-'85): 

"Als 15-jarige was dat voor de eerste keer echt tsjolen. Slapen op een hooizolder. Zelf 
potje koken en de samenhorigheid van de groep voelen. Dagenlang in de natuur door 
weer en wind. De magie van stad X, waar je met zovelen samen kan nagenieten van 4 
dagen stappen. Dat moet je gewoon meegemaakt hebben.  

Ik heb vier keer de kans gehad met een enthousiaste ploeg de Joepie van KSA 
Noordzeegouw uit te stippelen; goed voor jarenlang verkennen van de mooiste 
natuurhoekjes van Vlaanderen en telkens weer die typische sfeer opnieuw mogen 
beleven. Geen enkele KSA'er die dat mag missen in zijn carrière." 
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Stichter Bert Taeymans: "Er zijn volgens mij vier 
redenen die er voor zorgen dat deze formule de 
tand des tijd doorstaat:  

Er is het mysterieuze: de geheimzinnige stad X, 
het vertrekpunt dat geheim blijft, het stap voor 
stap prijsgeven van de tocht zelf.  

Er is de uitdaging: vier dagen stappen is niet 
evident. Verder moeten, ook als de vermoeidheid 
weegt, in regen, wind, sneeuw, duisternis. Dat zijn 
de momenten die 'beklijven' en waar fier aan 
teruggedacht wordt. 

Er is het groepsgebeuren: samen op stap met de 
ganse groep, een betere manier om naar elkaar 
toe te groeien is er niet. Daarnaast zijn er de vele 
contacten: de andere groepen, de mensen bij wie 
ze slaapgelegenheid krijgen en over wie ze 
dikwijls in de wolken zijn. 

En er is het gemeenschappelijk slotmoment: de 
korte onderdompeling in de massa op het einde, 
juist genoeg om het enthousiasme aan te 
scherpen en met een wij-gevoel naar huis te gaan. 
Beseffen dat KSA meer is dan je eigen groep. "  

Lieve Boone (diocesaan vrijgestelde KSA West 1979 tot 1982, actief tot 1995 en nu 
drijvende kracht voor de VKSJ-historiek in West): "De Joepie mee-maken is wellicht mijn 
meest avontuurlijke ervaring in West. Ik stapte nooit mee, maar mocht wel verschillende 
tochten voorbereiden, organiseren. In het grootste geheim – zelfs voor collega’s 
vrijgestelden, tot hun grote frustratie! – slaapplaatsen zoeken, mooie wegen uitstippelen, 
leuke tochttechnieken uitwerken, praatpalen aanspreken, simmers/sjo’ers 
enthousiasmeren om deel te nemen en zich degelijk voor te bereiden, meedenken rond 
het onthaal in stad X en een zo denderend mogelijke slotshow… Er kwam heel wat bij 
kijken! Maar eens op weg zag je iedereen genieten, zingen, lachen, afzien, zichzelf 
overtreffen, mekaar verder helpen,… Dat deze ervaring gedeeld werd met deelnemers uit 
heel Vlaanderen, die uit alle windstreken naar dat ene doel stapten, maakte het natuurlijk 
nog specialer. Zelfs na de laatste zware loodjes – sommigen strompelend naar de 
eindmeet – zag je vaak deelnemers tijdens het slotfeest toch dansen en uit de bol gaan. 
Niet het aantal kilometers telt, wel het samen op tocht gaan. Lang leve Joepie. 
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J 

Hang je ook een gastvrije affiche uit? 

Klopt jouw hart ook voor Joepie? Download dan uit sympathie deze affiche via 
http://www.joepie27.be, print die uit op een opvallend gekleurd A4- of A3-blad 
en hang die uit tussen dinsdag 11 en vrijdag 14 april. Ook al kun je in geen 
honderd jaar weten of Joepie wel in jouw streek doorgaat, Joepie en KSA 
komen er wel door in het straatbeeld!  

 

 

  

Joepie 19 op weg naar Dendermonde Achter de schermen van Joepie 21 

http://www.joepie27.be/
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Waar was X weer? 

Bij KSA Antwerpen was een driedaagse wandelzoektocht voor Jonghernieuwers 
al driemaal een succesformule. Bert Taeymans, toen gouwproost voor 
Jonghernieuwers: "Autozoektochten of rally's waren toen populair. Wij zouden 
dat te voet doen met stad X als mysterieuze eindbestemming." In 1965 nam de 
nationale KSA-leiding dat over voor alle provinciale werkkringen. Naderhand 
kwam VKSJ erbij.  

1959 Na de gouwdag Jonghernieuwerrally (enkel Antwerpen)  Turnhout 

1962 Na de gouwdag Jonghernieuwerrally (enkel Antwerpen)  Herentals 

1964 Na de gouwdag Jonghernieuwerrrally (enkel Antwerpen)  Mechelen 

1965 12-14 april Joepie 1, "nationale Jonghernieuwerrally" Leuven 

1967 4 – 7 april  Joepie 2 idem Lier 

 1969 8-11 april Joepie 3 Waregem 

 1971 13 – 16 april Joepie 4 Neerpelt 

 1973 16 – 19 april Joepie 5 Temse 

 1975 8-11 april Joepie 6 Diest 

 1977 12-15 april Joepie 7 Herentals 

 1979 17 – 20 april Joepie 8 Kortrijk 

 1981 13 – 16 april Joepie 9 Genk 

 1983 12-15 april Joepie 10  Deinze 

 1985 9-12 april Joepie 11  Mechelen 

 1987 21-24 april Joepie 12  Brugge 

 1989 4-7 april Joepie 13  Aarschot 

 1991  9-12 april Joepie 14 Aalst 

 1993 13-16 april Joepie 15 Tongeren 

 1995 10-13 april Joepie 16 Londerzeel 

 1997 8- 11 april Joepie 17 Ingelmunster 

 1999 14-17 april Joepie 18 Sint-Truiden 

 2001 9-12 april Joepie 19 Dendermonde 

 2003 14-17 april Joepie 20 Mol 

2005 5-8 april Joepie 21 Ieper 

 2007 10-13 april Joepie 22 Hasselt 

 2009 14-17april Joepie 23 Geraardsbergen 

 2011 19-22 april Joepie 24 Tienen 

 2013 10-13 april Joepie 25 Oostende 

2015  14-17 april Joepie 26 Puurs 

2017 11-14 april Joepie 27 X 

 

 Affiche 1967 
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Zo was het toen in VKSJ ... (deel 2) 
 

Oud-leden zoeken elkaar op en versterken zo een sociaal netwerk met als 
aanknopingspunt onze historiek. Dat levert leuke anekdotes op. Annie Delva, 
districtleidster Ieper-Wervik-Poperinge en Magda Nollet, gewestleidster Ieper 
begin jaren '60, snuisterden in oude kampschriftjes en Antoinette Brasseur uit 
Lede, diocesaanleidster VKSJ West begin jaren zestig, heeft regelmatig 
contact met Jo Dessart, ontspanningsleidster VKSJ West in dezelfde periode. 
"Jo is niet meer mobiel, maar na de dood van haar zus Huguette en van haar 
dochter, is ze weer volop in herinnering aan schone momenten".  
 
In de rugzak ... 
Jo vertelt: "Voor we op kamp vertrokken was er steeds dat lijstje met 
benodigdheden dat we moesten afwerken. Eerst de noodzakelijke dingen, 
daarna het proviand. Elk moest wat koffie, sardientjes, confituur, macaroni, 
smeerkaas, of zo meebrengen. Groenten, melk en aardappelen kochten we ter 
plaatse bij de boeren. Van hen kregen we toen de laagste prijzen. Het eten was 
altijd lekker, maar de "mélange" ervan was soms heel raar." 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het album van Annie Lowyck (+) van VKSJ Adelaard Maricolen Brugge lezen we wat ze in haar 
rugzak moest hebben voor het zomerkamp in Sint-Martens Voeren, zomer 1962. (Archief VKSJ West) 
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"Als we naar grote vergaderingen gingen, hadden we altijd vast reisgoed bij. 
Dat was nuttig voor onverwachte overnachtingen na een bijeenkomst en dat 
gebeurde vaak. We waren toen niet zo mobiel en het was bovendien heel leuk. 
Zo hadden we altijd tandenborstel en slipje bij." 
 
Annie Delva en Magda Nollet: "Het was de tijd dat de eerste kampdag vlug was 
ingevuld met het op zoek gaan naar boerderijen waar we stro konden krijgen 
om onze slaapzakken te vullen en meteen te vragen of we een paar dagen later 
nog eens mochten komen bijvullen, want die zakmatrassen waren na twee 
dagen al “luzeplat”. Antoinette: "Opblaasbare luchtmatrassen waren er nog 
niet. Die strozakken opvullen en erop slapen waren onvergetelijke 
belevenissen. Dat geluid, dat gekraak … en die putten die we erin legden met 
ons jonge lichaam ..." 

 
 
Koken bij VKSJ Adelaard Maricolen Brugge in Sint-Martens-Voeren, zomer 1962 (uit het album van 
Annie Lowyck (+), archief KSA West). 

 
Annie en Magda: "Wij hadden een grote kookpot mee. Dezelfde pot werd ’s 
morgens gevuld om ons te wassen, tenminste als we nog tijd hadden om tijdig 
in de mis van 7.30u te zijn. Tegen de middag werd hij goed uitgespoeld en 
meestal slaagden Hilde Nollet en Truye Lutin erin tegen twee uur daaruit één 
grote pot eten te toveren. Niemand kloeg of pruttelde over het eten. 
Gezondheidsinspectie was er toen gelukkig nog niet."  
 (wordt vervolgd) 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kriebelt het ook om met oud-KSA'ers of VKSJ'ers samen te komen rond vroeger? 
Je helpt er ons historisch onderzoek mee. We ontvangen daarvan graag een 
verslagje met foto's. Je kan ook oude tijdschriften, foto's, kampboeken, e.d. 
schenken aan het provinciale archief van KSA in Antwerpen, Brussel, Gent, 
Gullegem, Hasselt of Leuven of aan de plaatselijke groep.  
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't BlIJFT IN JE BLOED ... DE SJELTER (deel twee) 
 
Steeds meer oud-ledengroepen sluiten zich aan. De diversiteit is groot. De 
meesten gaan enkel op weekend of kamp, anderen komen ook tijdens het jaar 
samen. Er zitten twee archiefwerkgroepen en een feestcomité tussen. Velen 
staan ook ten dienste van de plaatselijke KSA-werking. Geregistreerde groepen 
kunnen zich verzekeren, krijgen informatie uit de eerste hand en voelen zich 
vooral verbonden met de KSA-gedachte. Hieronder een tweede fragment uit de 
lijst van aangesloten groepen. Het vervolg vind je in het meinummer. 
Aansluiten met jouw groep kan via https://goo.gl/forms/ufaVCQ5RixLT11ED2 . 
 
Naam oud-ledengroep Historisch verbonden met de vroegere groep sinds 

   VDK (= VrienDenKring) KSA 's Gravenwinkel Torhout 1998 

De Neots (neots slaat op 'nieuw') KSA Sint-Hubertus Wachtebeke 1993 

Herentalse Bierfeesten vzw KSA Herentals 2005 

KOL (= Ksa Oud-Leiding)Tervuren KSA Tervuren 2005 

KSA D'oede Garde KSA Bergjeugd Hooglede (bestaat niet meer) 2001 

Oud-leiding KSA de Grietjes KSA De Grietjes Gullegem 2012 

CJ KSA De Vlasbloem Wevelgem 2003 

t Vendel KSA Sint Paulusbond Zulte 1998 

Oudleiding KSA Kemmel KSA Malegys Kemmel 2010 

Anjellen VKSJ Puurs 2005 

VKSJ Tongerlo oud-leiding VKSJ Tongerlo 1995 

Oudleiding KSA Wakken KSA Wakken 2011 

Afkickteam KSJ Westmalle KSJ Westmalle 2000 

LiCentuRo (= LIlle CENTUm ROeland) KSA Roeland Lille 2004 

De Shelter  KSA Nazareth 2009 

De Graalridders KSA De Graal (gewest Brugge) 2016 

Oud KSA "De Heikleuters" Zutendaal KSA De Heikleuters Zutendaal 2004 

Baliolen KSA Denderbelle 2001 

AA Ballen KSA Sint-Arnout KSA Sint-Arnout Sint-Gillis Dendermonde 1986 

KSA Oepites Senioren KSA Oepites Zomergem 1983 

De Via KSA Ten Briel (Sint-Michiels Brugge) 2004 

Archiefgroep Oost-Vlaanderen KSA Oost-Vlaanderen 2016 

Roeland 90 KSA Roeland Lille 1994 

Roedial 50 KSA Roeland Lille 1965 

WOW (Waardig Oud-leider Worden) KSA Peter Benoit Harelbeke 2007 

VZW Sjelterimmo KSA Aalter 1979 

Weerwolven KSA Kristus Koning Brugge 2003 

Oud-Leiding KSA Mol KSA Mol 2004 

 

 
 
 

 

 
 

https://goo.gl/forms/ufaVCQ5RixLT11ED2


Afkikker 10, maart 2017  Pagina 9 van 12 
 

WOLK Aalter 
 

"Voor de eerste keer trekken 
we deze zomer met onze oud-
leiding naar het buitenland: 
Ferme Misère in Arsdorf, 
Luxemburg. Wij, WOLK 
(=Werkgroep Oud-Leidings-
Kamp Aalter) zijn een groep die 
gesticht is in 1998 uit de goed-
draaiende KSA van Aalter.  
 
We organiseren om de twee 
jaar een kamp voor alle oud-leiding van Aalter met hun partner en kindjes. Zo’n 
kamp lijkt heel goed op een gewoon KSA-kamp. We hebben een kampthema, 
organiseren activiteiten, hebben een kookploeg mee. De activiteiten (bosspel, 
dorpsspel, dagtocht, sneukeltoer …) worden door zowel leden van de 
werkgroep als de deelnemers van het kamp voorbereid. De kinderen krijgen 
aparte activiteiten, aangepast aan de leeftijd. We hebben ook twee oma’s mee 
die voor de allerkleinsten zorgen! Het laatste kamp telde zo’n 100-tal 
deelnemers in het weekend en een 50-tal dat de volledige week bleef. 
 
Wat we sinds kort niet meer doen, is sjorhout en grote tenten meesleuren. We 
brengen zelf onze tent mee of kiezen voor een bed in het huurhuis. Een 
gepaste kampplaats vinden wordt trouwens elke keer moeilijker. Daarom 
trekken we dit jaar naar het buitenland. De voorbereidingen zijn al volop aan 
het lopen. Het kampthema is "WOLK at the Movies" en we verblijven in 

“Wollywood”. We willen de 
kostprijs democratisch 
houden. Daarom organiseren 
we elk jaar enkele financiële 
activiteiten (jeneverbar, 
spaghettifeest)."  
 
(Conchita Wille, januari 2017) 
 
 

 OLW 
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IZEGEM, (KSA Vlaams en Vroom Izegem) 
 
"We zijn een actieve groep met een 210-tal leden van circa 23 tot 45 jaar. De 
oudere oud-leden hebben een aparte werking, waarvan telkens circa 35 
personen op een activiteit aanwezig zijn. Per jaar hebben we diverse 
activiteiten: "het spel der Yzeren Ballen" (= indoor petanquecompetitie enkel 
voor oud-leiders), Nieuwjaarsdrink" (in de KSA-gebouwen op zondagmiddag 

voor oud-leiders en partners), onze 
jaarlijkse "pinksterwandeling" 
(familiedagje, tocht met eten 
’s middags), een "kubbtornooi" (een 
zaterdag in de vooravond met 
barbecue voor enkel oud-leiders). Elk 
jaar houden we ook een "outdoor 
activiteit". Dat kan van alles zijn, 
zoals zoals een trophy op zaterdag-
namiddag. Dat is een hindernissen-
parcours in samenwerking met de 
brandweer. Achteraf zijn er de 
klassieke braadworsten en de toog.  
 

Ons hoogtepunt is het weekend in het 
najaar, enkel voor oud-leiders. Door het 

jaar heen houden we op vrijdagavond barmomenten, soms eens gekoppeld aan 
een voetbaluitzending op groot 
scherm. Soms vallen activiteiten 
af en komen er nieuwe bij.  
 
KSA, 't blijft in ons bloed." 
 
(Jeroen Vanhaverbeke, Izegem) 
 
 
 
 

  

Pinksterwandeling 2011 

Onze oud-leiderstrophy 2006 
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Op zoek naar een originele activiteit? 
 
Als klein oud-ledengroepje op zoek naar een originele activiteit? Ga eens een 
dagje questen, ziejelsjotten of kubben bij KSA. Wees er snel bij.  
 

WOW Kubb Cup in Harelbeke  
 (zaterdag 8 juli 2017) 
Wanneer? Start om 13u Wat? Gezellig kubbtornooi met 
zonneterras, drinks, BBQ, randanimatie, springkasteel … 
Voor heel het gezin dus. Met originele trofee (zie affiche)! 
Door wie? Georganiseerd door WOW (Waardig Oud-leider 
Worden) KSA Harelbeke. Waar? Het KSA-plein van KSA 
Harelbeke, Populierendreef in Harelbeke. Voor wie? Voor 
ploegjes van 4 à 6 personen. Er is plaats voorzien voor 
oud-ledengroepen van KSA. Kostprijs? 25 euro per ploeg. 
Info en inschrijven: Voor 3 juli 2017 via 

wowkubbcup@telenet.be 
 

 
 

 
 

 
Ziejelsjotten (zaterdag 6 mei 2017) 
Wanneer? Vanaf 12.00 uur Wat? Unieke variant op 
minivoetbal, de actieradius van de spelers is beperkt door 
verankerde binnenbanden. Het deelnemen waard. Door 
wie? Georganiseerd door Chiro-KSA Tessenderlo als deel 
van de jaarlijkse Bierfeesten. Voor wie? Groepjes van 5 
spelers. Waar? Molenhoeven 40 A, Tessenderlo. Kostprijs? 
20 euro per groepje. Info en inschrijven: Tot en met 1 mei 
via chiro-ksa.be/inschrijvingenbierfeesten 
 
 
 

QUEST in Brugge (zondag 7 mei 2017) 
Wanneer: Dagactiviteit Wat? Geflipt stadsspel op 
zoek naar de heilige Graal, dat beroep doet op je 
hersenen, fantasie en smartphone en veel lof oogst 
bij wie er aan deelnam (bv in Lourdes of Brugge). 
Door wie? Georganiseerd door KSA-gewest De 
Graal. Waar? Het pittoreske Brugge, vlot te 
bereiken met de trein. Voor wie? Voor groepjes van 
5 deelnemers. Het is een KSA-activiteit, maar we 
konden twee plaatsen reserveren voor oud-
ledengroepen. Voor snelle beslissers dus. Kostprijs? 

Per groepje 25 euro. Info: http://ksadegraal.weebly.com/activiteiten.html 
Inschrijven via secretaresse@ksadegraal.be met vermelding naam oud-ledengroep. 

mailto:wowkubbcup@telenet.be
http://chiro-ksa.be/inschrijvingenbierfeesten
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"Fijnstof"... tot nadenken 
 

Telkens krijgt een (oud)-proost, -
zusterleidster of K-trekker ruimte voor een 

inspirerende gedachte of gebed. 
 

Durven delen 

Van Jongknaap tot gouwproost 
heb ik mij sterk geïnspireerd gevoeld 
door wat we mochten beleven in die 

KSA en VKSJ van toen. 
 

Vandaag vraag ik mij af 
wat ons echt bezig houdt 

en inspireert 
in een heel andere wereld ... 

Levens- en zinvragen 
klinken nu indringender dan ooit. 

 
In Wie en waarin geloven we vandaag? 

Aan welke bronnen lessen we 
onze diepere dorst? 

Het kan deugddoend zijn 
in onze bijeenkomsten 

onze inzichten en ervaringen 
te delen met elkaar. 

Dat brengt ons 
nog veel dichter bij elkaar 

en bij dé Bron van alle leven. 
 

 

Jan Van den Wijngaert (gouwproost KSA 
Antwerpen in de jaren '70) 

Kalender (zie ook vorige pagina ) 
 
11-14 april 2017: Joepie 27 naar stad X  
 
Zondag 30 april 2017: Mountainbiketoer 
(Droeshout) 
 
Zaterdag 6 mei 2017: Ziejelsjotten 
(Tessenderlo) 
 
Zondag 7 mei 2017: Quest KSA De Graal 
(Brugge) 
 
Zaterdag 8 juli 2017: Woww Kubb Cup 
(Harelbeke) 
 

Vraag en aanbod 
 
Goe Gespeeld! wil het spontane spel 
van kinderen in de buitenlucht 
promoten door als gezin en als 
gemeente daartoe kansen te bieden. 
KSA is daarin partner. Je zoekt als 
ouder ideeën of je wil een 
Goe Gespeeld!-gemeente worden? 
Meer info via 
https://www.goegespeeld.be  
 

 

https://www.goegespeeld.be/

