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Nationale en diocesane medewerksters van VKSJ op groepsuitstap, Genk, 1962. Voor de identificatie zie p. 9. 
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Historiek: De tocht naar de Hoge Vrouwe (1953-1954). 
 
Op 23 maart 2017 overleed Lutgard Zegers 
(°1934). Begin oktober 2015 nog waren we 
bij haar te gast in Hasselt. Of we niet een 
bijzonder boek wilden komen ophalen …  
 
Lutgard was 'schrijfster' (secretaresse) van 
VKSJ Limburg van 1956 tot 1968. Zij werkte 
in het provinciale VKSJ-secretariaat in de 
Bonnefantenstraat in Hasselt samen met de 
dioceesleidsters Lily Bijvoet (1952–‘58), 
Lieke Coenegrachts (1958–‘62), Els 
Schouten (1962–‘64), Mieke Burin (1964-‘67) en Mieke Burggraeve (1967-‘73). Zelf 
kwam ze uit een VKSJ-schoolgroep in Tongeren.  

 
'Dat boek hoort hier niet' 
Ze haalt uit haar kast een boek met een 
indrukwekkende lederen kaft met in kleurig reliëfdruk 
'VKSJ 1953'. Het boek is eigenlijk een bundel kunstig 
geïllustreerde huldeteksten aan Maria, wellicht 
geschreven door zusters-assistenten van VKSJ-groepen 
waar het beeld te gast was, meer dan 60 jaar geleden.  
 
Lutgard: 'We hadden in Limburg een Mariabeeld dat in 
1953-‘54 door heel het diocees van plaatselijke afdeling 
naar afdeling reisde. 
De meeste VKSJ-
groepen waren toen 

aan een meisjesschool verbonden. Het beeld bleef 
daar dan een tijdje voor bv. een inlijvingsfeest of 
een gebedswake. Ik denk dat een zuster-assistente 
of leidster dan een huldebladzijde in dat boek 
verzorgde. Dat boek is onlangs aan mij gegeven, 
maar het hoort hier niet, het moet in het 
secretariaat van Limburg liggen.'  
 
Als we erin bladeren, kunnen we de tocht van het 
beeld volgen tijdens die winterdagen en komen 29 
VKSJ-groepen van toen op het spoor. Blad voor 
blad bewonderen we ware kunstwerkjes met een 
zeldzame keer ook een foto. 
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Onze Lieve Vrouw van de stilte 
 
'Het Limburgse beeldje bestaat nog. Het staat nu in een 
kapel in Kiewit hier in Hasselt. Het heet “O.-L.-V.-van de 
Stilte”. Het is uit gips gemaakt in het atelier van Jo 
Verwilghen en mevrouw Bongaerts uit Hasselt. Zij hadden 
een dochter in VKSJ. 
 
We mochten op het kasteeldomein Kiewit, nabij de 
Putvennestraat een kapel bouwen. Die werd bekostigd 
door de verschillende afdelingen. Op de gevel staat 
duidelijk 'VKSJ'. We hebben het ingehuldigd tijdens de 
gouwdag van mei 1956. De kapel werd lange tijd 
onderhouden door een gebedsgroep. Ik weet niet of de 
oud-leden van VKSJ Arendsvlucht-Hasselt er nog steeds 
een gebedsdienst houden, maar ze deden dat toch alvast 
nog elk jaar in de jaren 1990.'  
 
De tocht naar de Hoge Vrouwe  
'Het beeldje van Antwerpen-
Mechelen was ook heel mooi. Het 
was gemaakt door Elstrøm. Dat is 
een bekende kunstenaar.' 
 
Had elke provincie dan zo’n 
beeldje? 
 
Lutgard: 'Ah ja. 1953-‘1954 was 
ons jubeljaar: VKSJ bestond 25 
jaar. Het feest stond volledig in het teken van Maria. Het jaarthema was “Tocht naar 
de Hoge Vrouwe”. Elk diocees liet een beeldje maken en wijden. Per bisdom reisde 
dat beeldje dan van afdeling naar afdeling. Die beeldjes werden dan op zondag 16 

mei 1954 plechtig binnengedragen in de 
basiliek van Koekelberg in Brussel. Dat 
was tijdens ons nationale jubelfeest, 
samen met de Waalse JECF (Jeunesse 
Etudiante Catholique Féminine, nv.d.r.). 
Ik geloof dat we met 12 000 waren. De 
mis werd geconcelebreerd door o.a. 
nationaal proost Albert De Beer en 
kardinaal Van Roey. We gingen nadien in 
stoet naar het Sportpaleis. In augustus 
waren de beeldjes dan mee naar 
Lourdes. We waren daar met 2 500.'  
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En de andere beeldjes?  
 

Het eikenhouten beeld van VKSJ 
Antwerpen-Mechelen-Brussel (Antwerpen 
en Brabant waren nog één bisdom) is 75 cm 
hoog en heet O.-L.-V.-van Vreugde. Het is 
gekapt door de bekende kunstenaar Harry 
Elstrᴓm (1906-1993), die o.a. ook beelden 
staan heeft in de basiliek van Koekelberg. 
Het beeld maakte na 1954 eigenlijk nog een 
rondreis mee: eerst stond het in het 
secretariaat van de Jozef-II-straat in Brussel, 
vanaf 1962 in het secretariaat van VKSJ 
Antwerpen (Coppenolstraat) en bij de fusie 
in 1978 bij verschillende oud-VKS’ers thuis 
om het van eventuele verkoop te redden. 
Sinds 1997 staat O.-L.-V.-van Vreugde 

beneden in het secretariaat van KSA Antwerpen, Schoenstraat 15/A te Antwerpen 
toe te kijken op de verkoopsdienst. 
 
Het eikenhouten beeld van VKSJ Oost-Vlaanderen heet Lief-Vrouwke-van-de-Weg en 
is in 1953 gekapt door priester Valéry Stuyver (1916-1995), toen onderpastoor in 
Oosteeklo. Het beeld is 80 cm hoog en toont een vrouw die op de vlucht lijkt, haar 
kindje dicht tegen zich aangedrukt. Het beeldje kreeg van VKSJ een zilveren kroontje. 
Ondanks de afkeuring van het bisdom, wellicht omdat het te profaan leek, liet VKSJ 
het beeldje toch rondreizen in 1954. Nadien stond het in het secretariaat in de 
Peperstraat in Gent. Ook dit beeldje kwam in 1978, bij de scheuring van KSA-VKSJ 
Oost-Vlaanderen, bij oud-VKSJ’ers terecht om het te behoeden voor verkoop. In 1988 
werd het toevertrouwd aan de abdij Sint-Trudo in Male nabij Brugge, waar drie oud-

VKSJ’ers ingetreden waren. Op 9 oktober 2012 schonken de 
Vrienden van VKS, een groep oud-
leidsters van Oost-Vlaanderen, het 
beeld aan de Stichting Cultuur-
patrimonium van het Bisdom Gent. 
Die vond de Sint-Baafskathedraal 
een goede locatie omdat daar ook 
een piëta van dezelfde kunstenaar 
staat. De plechtige overhandiging 
gebeurde op 28 september 2013 
tijdens een eucharistieviering met 
o.a. Mgr. Van Looy en nationaal KSA-
proost Dirk Decuypere. Als je ooit 
eens in Gent bent: het beeld staat in 
de crypte.  
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Lief Vrouwke van de Ommegang van VKSJ West was 
eerder klassiek. Zuster-assistente Anselma uit Roeselare 
maakte het wassen beeldje en karmelietessen van 
Blankenberge kleedden het aan met een blauwe 
geborduurde mantel waarin ze twee stoffen schildjes 
verwerkten: één van VKSJ en één van de provincie West-
Vlaanderen. Het beeldje werd rondgedragen in een 
houten schrijn en stond na Lourdes 1954 in de kapel van 
het VKSJ-secretariaat Mariëndale in Roeselare. Bij de 
verhuis van VKSJ in 1964 naar het Diocesaan Centrum 
Licht en Ruimte bleef het beeldje daar achter. Sinds de 
stopzetting van Mariëndale in 1970 ontbreekt elk spoor. 
Hopelijk komt het ooit boven water. Wie er toen bij was, 
maar ook KSA West, zijn geïnteresseerd om het nog 
eens in het echt te kunnen zien. 
 
Eric Colenbier en Herman Leber   

 
Bronnen: Huybrechts, U. (1997, maart). De tocht naar de Hoge Vrouwe. Gisteren en vandaag, 17 (1), p. 11-13; Van Russelt, 
A., Fillet, A., Van Acker I. & Flamey M. (1997, maart). De zoektocht naar de vier Lieve-Vrouwkes. Gisteren en vandaag, 17 
(1), p.14-15 Antwerps VKSJ-beeldje terecht! en Gisteren en vandaag, 17 (4), p.23 en 17,2, p. 23. Met dank aan Myriam 
Flamey (Brugge), KSA Antwerpen, Marleen Ritsen (stad Hasselt) en Kaat Bruynooghe voor de foto’s. 

 

 
 
Wie is wie? 
 
Vijfenvijftig jaar geleden bestond al een soort teambuildingsdag à la 
'Gaucheretuitstap'. Nationale en diocesane verantwoordelijken van VKSJ gingen 
daarvoor in 1962 ondergronds in de mijnen van Genk. Ann Brasseur bezorgde ons 
deze groepsfoto (zie kaft). Wie kan de identificatie vooruithelpen? 6 = Lydia 
Michielssens, 9 = Lieke Coenegrachts, 10 = Mariette Fillet (nationaal), 14 = Ann 
Brasseur (West), 17 = Gust Van Haeghenborgh (nationaal proost). 
  

 
 
 
  

Foto: collectie Jozef De Vlieghere, 
archief VKSJ West, Kadoc. 
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Kikkers 
 
In deze Afkikker vind je meer kikkers dan gewoonlijk. Ze zijn het resultaat van een 
klasproject van de leerlingen uit het vierde jaar grafische media uit het VTI te 
Brugge. Collega Bart Werbrouck nam met plezier de uitdaging aan: 

 
In een informeel gesprekje in de leraarszaal vroeg collega Herman 

Leber me of we eens met de leerlingen voor 
tekeningen konden zorgen voor de Afkikker, 
een KSA-boekje bestemd voor oud-leiders. Ik 
antwoordde daar meteen op: 'We zullen dat 
wel eens proberen.' Daar heb ik verschillende 
redenen voor. 

 
1 Ik ben jeugdbewegingen van alle slag nogal genegen. Ze maken van 
kinderen en jongeren andere mensen. Ze maken er teamspelers, 
humoristen, timmer- en schilderlui, opvoeders, barmannen, boekhouders en 
onderhandelaars en goede verliezers van. Ze kietelen hun talenten en dagen hen 
week na week uit. Ik heb dat bij al mijn eigen kinderen zien ontstaan en groeien.  
 
2 Ik hou zelf nogal van uitdagingen, grenzen een beetje verleggen, doen wat moeilijk 
of onmogelijk lijkt. Dus ertegenaan en proberen er te geraken. Lukt het niet, who 
cares? 
 
3 Bij de leerlingen zit wel nogal wat onontgonnen talent. Ze staan op het punt om dat 
aan te spreken of helemaal los te laten. Zeker als het tekenen betreft. Een kleuter 
leeft al tekenend maar op latere leeftijd is dat niet meer zo vanzelfsprekend. Bij onze 

toekomstige grafici gelukkig wel. Ze tekenen met veel overgave. Zelfs 
de minder goede tekenaars spartelen zich een weg 
doorheen de opdracht. Ik was daar dus vrij gerust in.  
 
Een collega wenste me een veelbetekenend “veel succes” 
toe bij aanvang maar hij was blij verwonderd over het 

resultaat. 
 
We zijn blij om iets van onze oefeningen te kunnen gerealiseerd en 
toegepast zien.  
 

Groeten van 4 GMa VTI Brugge' 
  

Errata: in het vorige nummer zijn enkele foutjes geslopen: 
p. 2: Marc Messiaen komt uit KSA Zwevegem ('t Vlinderke), niet van Zwevezele. 
p. 6: Magda Nollet was gewestleidster van Wervik, niet van Ieper. 
Op p. 12 was een regel niet leesbaar. Jan Van den Wijngaert was gouwproost van KSA Antwerpen in de 
jaren '70. 
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't Blijft in je bloed 
 
‘Altijd Jarig’ blaast 20 kaarsjes uit! 
 
Geboortedatum en -plaats: 1997, Centrum Licht en Ruimte, Roeselare. 
Naam: Werkgemeenschap ‘Altijd Jarig’. 
Aantal leden: 9, de jongste is een twintiger, de oudste een zeventiger. 
Huidig adres: KSA Noordzeegouw, Gullegem, Dwarsweg 1, op de zolder. 
 
Twintig kaarsjes uitblazen betekent dankbaar terugkijken op twintig jaar werking. Een 
eerste belangrijke realisatie was het archiveren van het KSA-verleden. Werkgroep 
‘Altijd Jarig’ verzamelde allerlei collecties, dateerde en bewaarde uniformen door de 
tijd heen, digitaliseerde en beschreef 
honderden foto’s, dia’s en filmpjes, ordende en 
rangschikte verslagen, draaiboeken, 
ledenlijsten, persoons- en gewestarchieven, 
zorgde voor een speciale opbergruimte voor 
(oude) vlaggen en klasseerde uitgaven en 
studies m.b.t. KSA en haar verleden. 

 
Een tweede belangrijke taak 
was de dienstverlening: hulp en advies geven, een vormingsbeurt 
'historiek en archiefbeheer' verzorgen op Paascursus, 
tentoonstellingen organiseren. Ook publicaties op de website of in 
het leidingtijdschrift Kompas (vroeger Golfslag), in boekvorm 
('Overbruggen', ons Lourdesboek in 2000 en het vlaggenboek ‘Hijs 
de Vlag’ in 2016) en een jaarlijkse gratis Nieuwsbrief weerspiegelen 
de werking in KSA. 
 
Als hoogtepunten onthouden we: selectie foto's voor de beeldbank 
van de provincie West-Vlaanderen, de restauratie van de Romevlag 

van 1931, tentoonstellingen in Westouter over Monsalvaet (in 1998 en in 2005), over 
75 jaar KSA Noordzeegouw in het Klein 
Seminarie in Roeselare (3 mei 2003) en 
over 25 Joepietochten in stad X (Oostende, 
(13 april 2013). Op 24 april 2016 nam de 
werkgroep met een expositie deel aan de 
Erfgoeddag die in het teken stond van 
rituelen: ‘vlaggen en hun rituelen in KSA en 
VKSJ in West- en Oost-Vlaanderen’.  
Tenslotte doen jarige groepen graag 
beroep op ons. Cheers! 
 
(Astrid Hooijberg, 7 april 2017)  

 Altijd Jarig vertegenwoordigt meerdere generaties: v.l.n.r. Thomas 
Verniest, Astrid Hooijberg, Noël Bossuyt; staand: Eric Colenbier, 
Pascal Gryson, Herman Leber en Bart Dewitte. Dieter Durnez en 
Martijn Van den Berghe ontbreken op de foto. 
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De Compostelaantjes 
 
Ongeveer 10 jaar geleden kregen we met enkele leden van het 
oudercomité van KSA Rooyghem Sint-Kruis en Male de kriebels 
om – zoals onze zonen – een verkorte tocht naar Compostela te 
organiseren. De groep KSA-ouders werd uitgebreid met oud-
leiding, familie en vrienden. We vonden dat er moest 
geoefend worden en daarnaast was ook groepsvorming 
belangrijk! Eerste activiteit op zondag 19 oktober 2008: wandeling op de vestingen 
rond Brugge. Zo volgden er nog acht maandelijkse wandelingen.  

Op 12 juli 2009 stapten 
we ’s morgens de bus op 
richting - voor de 
meesten toch - het 
onbekende. In tegen-
stelling tot onze zonen, 
overnachtten wij in 
hotels i.p.v. in tenten. Op 
24 juli 2009 bereikten wij 
de top van de Monte del 
Gozo. Daar hadden we 
een ontroerend uitzicht 
op Santiago de 
Compostela. Alle pijnen, 
ongemakken … waren we 
op slag vergeten! 

 
Achteraf werden nog plannen gesmeed, maar wat we niet verwacht hadden, is dat 
we tot op vandaag een hechte vriendengroep zijn geworden met ondertussen al 40 
activiteiten op onze teller! Al wandelend trekken we regelmatig een dagje door een 
stukje Vlaanderen. We organiseren om de twee jaar een vijfdaagse met een thema 
zoals 'Het Ardennen-
offensief' (Wirtzfeld, 
augustus 2011), 'Wij, 
Heren van Zichem' (Diest, 
augustus 2013), 'De 
Ronde van Vlaanderen' 
(Mullem-Oudenaarde, 
augustus 2015) en in 
augustus volgt ‘Beau 
Séjour’ in Lanklaar.  
 
(Dirk Desmidt, 10 april 2017) 
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Op zoek naar een originele activiteit? 
 
Als klein oud-ledengroepje op zoek naar een originele activiteit? Ga eens een dagje 
op bezoek bij een KSA-groep in de buurt.  
 

WOW Kubb Cup in Harelbeke  
 (zaterdag 8 juli 2017) 
Wanneer? Start om 13 uur 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 
 

 
 

SUMMER QUIZ door KSA Tijlsbond Deerlijk 
Wanneer? Vrijdag 7 juli 2017 om 20 uur. Wat? Gezellige quizavond, bar van lekkere 
streekbiertjes en grote porties partysnacks, vierde editie. Een 
ideale opwarmer voor de rest van het weekend met fuif, 
optredens, minivoetbaltornooi en barbecue. Door wie? Onze 

actieve ploeg oud-leiding van KSA Tijlsbond Deerlijk is 
nog steeds nauw betrokken bij het lokale KSA- 

gebeuren. 'Vorig jaar werd een dertigtal 
ploegen (van bevriende verenigingen, ouders en sympathisanten) 
ontvangen in een sfeervolle tent door een bevriende quizmaster die 
leuke en haalbare vragen had voorzien. Onze dynamische ploeg oud-

leiding bemande de bar. De opbrengst ging integraal naar de KSA 
Tijlsbond Deerlijk en diende o.a. voor opknapwerkjes aan hun lokaal, 

spelmateriaal of kookmateriaal voor op kamp.'  
Voor wie? Ook oud-ledengroepen van KSA zijn welkom! 
Kostprijs? 15 euro per ploeg, maximum 5 deelnemers. 
Inschrijven: bertjepatissiertje@hotmail.com  
Waar? Vichtestraat 73, Deerlijk 

mailto:wowkubbcup@telenet.be
mailto:bertjepatissiertje@hotmail.com
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Schrijven van een groepshistoriek 

 
Vorig jaar vierden twee groepen hun 100-jarige geschiedenis met een boek: KSA De 
Lommelse Blauwvoeters (zie Afkikker 6) en KSA De Heikleuters Zutendaal. Met één 
van de auteurs van het laatste boek, Jef Vanlaer, hadden we een interview. 
 
Waar kwamen het idee en de goesting vandaan om een boek te publiceren? 
Het idee ontstond ergens tussen pot 
en pint, enkele jaren geleden. Voor 
het 75-jarig bestaan werd een boek 
geschreven en werd een grootse 
tentoonstelling georganiseerd. 
Sindsdien was het archief wat aan 
zijn lot overgelaten. We besloten 
dus om daar terug werk van te 
maken en om tegen het 
honderdjarige bestaan een 
opgefriste versie van de KSA-
geschiedenis in Zutendaal klaar te 
hebben, aangevuld met de recente 
geschiedenis en verhalen van oud-KSA'ers. 
 
Hoe zijn jullie tewerk gegaan om het boek vorm te geven? 

Ward, Filip en ik1 zijn begonnen met het opstellen van een 
algemene tijdslijn: wat gebeurde er jaar na jaar sinds de 
oprichting van Studentenbond De Heikleuters in 1916? Dat 
lukte vrij goed. Al snel werden zo periodes duidelijk: pieken en 
dalen in de werking, een veranderende focus van de groep, 
hoogtepunten tijdens jubilea ... Elk van die periodes kreeg een 
eigen hoofdstuk.  
Maar vraag de gemiddelde KSA'er wat ze in zo'n boek willen 
zien en je hoort 'leuke anekdotes en veel foto's'. We kozen er 
dus voor om de chronologische lijn af te wisselen met 

themapagina's waarin we bijvoorbeeld uitzoeken waar de groepsnaam 'De 
Heikleuters' vandaan komt, hoe tradities als de Driekoningenstoet ontstaan zijn en 
hoe het KSA-uniform doorheen de jaren veranderde. De teksten werden doorspekt 
met fotomateriaal en quotes uit verslagboeken of interviews. Achteraan vinden de 
lijstjesvreters een overzicht van bv. de bondsleiders en kampplaatsen terug. 
  

                                                      
1
 Jef Vanlaer was van 2000 tot 2010 leider en daarna tot 2016 volwassen begeleider in KSA De Heikleuters 

Zutendaal, vrijwilliger en voorzitter van KSA Limburg (2011-2015) en lid van verschillende stuur- en 
werkgroepen in KSA nationaal (vorming, Sterk Merk, Internationaal, Joepie ...). Hij was lid van de Nationale 
Raad van 2011 tot 2014. 

De studentenbond in 1917 
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Welke bronnen gebruikten jullie? Waar vond je het materiaal voor je onderzoek? 
KSA De Heikleuters Zutendaal heeft een uitgebreid archief en we hadden al een boek. 
Van de eerste 75 jaar is in het archief heel wat materiaal terug te vinden. Ook daarna 
werden ban- en bondsboeken, hoewel zonder enige structuur, aan de ijzeren kast in 
het lokaal toevertrouwd. Dat deed het archief echter geen deugd en we besloten 
daarom om het te verhuizen naar de Heemkundige Kring, maar wel in eigen beheer 
te houden.  
Qua fotomateriaal vonden we zowat alles wat we zochten in het archief en bij oud-
leiders en -leden. Voor specifieke (oudere en algemenere) foto's klopten we aan bij 
het Kadoc en bij professor Louis Vos van KULeuven, een echte KSA-kenner. 
Sinds de digitalisering is er echter nog weinig om in een kast te stoppen en van de 
laatste jaren ging er heel wat verloren. Om een goed beeld te krijgen van de meer 
recente geschiedenis besloten we daarom om een 15-tal sleutelfiguren te 
interviewen. Die interviews werden opgenomen en bevatten vaak leuke quotes en 
verhalen voor het boek. 

Hoe gingen jullie praktisch te werk en hoe zag jullie planning er uit? 
Gedurende een jaar of drie kwamen we met zijn drieën 
maandelijks bijeen om het archief te ordenen en te 
inventariseren, een werk dat nog altijd niet volledig klaar is.  
We vonden dat we een half jaar voor het verschijnen toch alle 
teksten klaar moesten hebben, zodat alles nog op elkaar 
afgestemd kon worden en we voldoende geschikte foto's konden 
zoeken om het verhaal te illustreren. Daarna werd de tekst een 
paar keer nagelezen door taalvaardige kennissen. 
De broer van Ward zorgde voor de lay-out en gaf aan daar twee 
maanden voor nodig te hebben. Tijdens het lay-outproces was er 
wel nog ruimte voor feedback en aanpassingen, bv. het toevoegen 
van extra foto's. 

KSA De Heikleuters Zutendaal in 2016 
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'Fijnstof'... tot nadenken 
 

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

gedachte of gebed. 
 

Pasen, leven als opgewekte mensen 
 

Een van mijn lievelingswoorden van Jezus : 
‘opdat ze leven mogen hebben, en wel in 

overvloed’ (Joh 10,10). 
 

Dat leven in overvloed heb ik zelf gevonden in 
vKSJ: de bruisende, opborrelende energie en 

creativiteit die gedeeld nog groter werd. 
 

Het tekent een heel mensenleven (uit) in een 
blijvende oproep tot menswording en groei. 

 
Het betekent ook leren omgaan met dood, 
lijden, afscheid – wat niet het einde blijkt te 

zijn, zoals we horen en lezen in deze paastijd! 
 

Laat ons maar – elk op onze plek – zo verder 
leven, volop, overvloedig, als opgewekte 

mensen met paasvuur in de ogen. 
 

Paasgroet, 
  
Zr. Katharina, Abdij O.-L.-Vrouw van Nazareth, 
Brecht (Katrien Michiels, oud vrijgestelde vKSJ-
west, 1986-1992) 

 
Zr Katharina op 24 juli 2017, bij haar noviciaat. 

 

Sinds 2010 verschenen 
groepshistorieken van KSA 
Buggenhout (100 jaar), KSA Mater 
(50 jaar), KSA Merksem (50 jaar), 
Roodkapjes Denderbelle (50 jaar), 
KSA Merchtem (80 jaar), KSA 
Geraardsbergen (80 jaar), KSA 
Herdersem (50 jaar), KSA Roeland-
Lille (50 jaar), KSA De Blauwvoet 
Lommel (100 jaar) en KSA De 
Heikleuters Zutendaal (100 jaar). 
 

Als dat alles dan afgewerkt is, hoe bepaal je 
dan het aantal boeken dat je wil drukken en 
hoe breng je die aan de man? 
Het boek was bedoeld voor (oud-)leiding. 
We werkten met een voorinschrijving, 
waardoor we het benodigde aantal 
exemplaren vrij goed konden inschatten. 
Er zijn 250 exemplaren gemaakt. Redactie 
en lay-out gebeurden vrijwillig en we 
kregen financiële steun van een bedrijf in 
handen van oud-KSA'ers. 
Het boek werd voorgesteld tijdens een 
academische zitting in de stijl van De 
Laatste Show, vanuit een sofa en 
onderbroken door leuke filmpjes en een 
muzikaal intermezzo. De receptie werd 
betaald door het gemeentebestuur. 

 
 

 
 
 
 

 
 


