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“Vele kampgroetjes” 
Heel lang geleden, toen de gsm en de smartphone nog niet spraken, maakten 
kampkaartjes deel uit van de platte rust of van de creabeurten. De verkoop van 
postkaartjes met zicht op het eigen kamphuis waren voor bepaalde hemen ook 
een bron van inkomsten. Wellicht leidde de combinatie van creativiteit en 
inkomsten in 1986 bij KSJ-KSA-VKSJ tot het idee om kaartjes te laten ontwerpen 
en die aan de groepen te verkopen ten voordele van een solidariteitsfonds. 
Sindsdien maken ze ononderbroken deel uit van het aanbod van de 
verkoopsdienst of winkel van KSA.  
 
Wie waren de tekenaars? 
Het KSA-archief in Brussel heeft een bijna volledige collectie kampkaartjes. 
Enkel die van zomer 2007, 2008 en 2010 ontbreken. Wie heeft er nog eentje? 
Ook voor de identificatie van de tekenaars doen we een beroep op jou. Zelden 
vind je hun naam op het kaartje, noch bij de tekening, noch op de ommezijde. 
Jammer, want ze verdienen wel die eer. Van enkele is de naam wel gekend. 
 

Rik tekende de eerste reeksen 
kampkaarten. Zijn stijl en ludieke ideeën 
sloegen blijkbaar sterk aan, want hij mocht 
kaarten voor de zomers van 1986, 1987, 
1988, 1989, 1992, 1993, 1995 en 2002 
ontwerpen. Helaas vinden we niet terug 
wie die ‘Rik’ is. Wie weet het wel? 
 
 
 

Marec tekende voor KSJ-KSA-VKSJ kampkaarten 
voor de zomers van 1989, 1990, 1991 en 1999. 
Marec is het pseudoniem van de Bruggeling Marc 
De Cloedt (°1956) die o.a. gags tekende voor de 
kranten Het Nieuwsblad (sinds 1998), De 
Gentenaar en Het Volk (1993) en voor de 
weekbladen Dag Allemaal en Express. Marec won 
in 2015 de eerste prijs Press Cartoon Belgium.  

Kampkaart door Marec, 1990. 

Kampkaart van 1993, getekend door Rik. 
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Kampkaart getekend door Ikke, 2004. 

Ikke liet het figuurtje Biebel zijn eerste stappen zetten in het nationale KSJ-
tijdschrift Robbedol (toen voor 9- tot 12-jarigen) van 1981 tot 1985. Ikke is het 
pseudoniem voor de Antwerpenaar Marc Legendre (°1956) die als 
studiegenoot van nationaal vrijgestelde Wim Van Parijs bij KSJ-KSA-VKSJ terecht 
kwam. In 1981 kwam hij op de idee van Biebel, een hyperkinetisch ettertje van 
een KSJ'er. Dat figuurtje werd verdeeld onthaald, maar kreeg steun van 
nationaal secretaris Marc Van Steenvoort. KSJ had er beter een patent op 
genomen, want Biebel brak vanaf 1985 door in de stripwereld: ondertussen in 
28 stripalbums en in 2000 krantstroken. Biebel was in het jubeljaar 2002-2003 
overal te zien als KSJ-jaarthemafiguur, reden waarom hij op de langwerpige 
kampkaarten van 2003 en 2004 voorkomt. Ikke kreeg in 2013 de bronzen 
Adhemar, de Vlaamse cultuurprijs voor striptekenaars. 

 
 
 
 
 
 

Wie kent Koen en Aido? Op de kampkaartjes van 2001 staat de naam ‘Aido’ en 
op die van 1998 en 2000 de naam ‘Koen’. Wie kan hen identificeren aan de 
hand van de tekenstijl? Zijn/waren zij KSA’ers? Tekenen ze nog steeds? 
 
PieLoot tekende de ludieke kampkaarten van 2005 (zie kaftbladzijde) en de 
affiche voor het jaarthema ‘Een beetje getikt’. Het pseudoniem staat voor 
Pieter Lootens (°1980), grafisch ontwerper en landschapsarchitect. Pieter is 
afkomstig uit KSA Zele en werkt momenteel als tekenaar bij Cartuna Greetings, 
een wenskaartenbedrijf in Sint-Niklaas.  

 ‘Wie heeft de hudo gesjord?', getekend Aido, 2001 
 Een kampkaart uit de reeks van Koen, 1998.  
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Talentenjacht. 
 ‘Aanvankelijk werd één ontwerper aangesproken. Nu zijn dat meerdere 
tekenaars tegelijk, meestal vrijwilligers uit de beweging. We willen kansen 
geven aan talent,' weet Katrien Wittemans van KSA-Nationaal ons te vertellen. 
‘Dit jaar kozen we opnieuw voor een tekening van Friedl Stevens uit KSA 
Merchtem’. We zochten in de computerarchieven op wie het voorbije 
decennium haar voorgangers waren en kwamen tot volgend (pover) resultaat: 
2007 en 2008: tekenaar van het jaarthema 'Wie niet 

weg is, is gezien'. Wie ontwierp die? 
2009: (afb. D) Katrien Davans (°1979) uit VKSJ Kriko. 

Zij tekende ook jaarthema ‘Buiten de lijntjes’. 
2010: twee kaartjes van Willem Roose (°1987) uit 

KSA Sint-Trudo Assebroek (zie afb. F) 
2011: Steven Selschotter (°1981) uit KSA Wytewa 

Roeselare, Ben De Meulemeester (°1990) uit 
KSA Sint-Jacob Oudenaarde en Marloes 
Zwaenepoel (°1987) uit VKSJ Sint-Godelieve 
Gistel. 

2012: een kaart van Marloes Zwaenepoel (°1987) uit VKSJ Sint-Godelieve Gistel 
en een van Seppe Kuppens (°1991) uit Chiro-KSA Tessenderlo.  

2013 en 2014: vier kaartjes: Steven Selschotter (°1981), tekenaar voor het 
jaarthema 'Onvoltooid Verleden Tijd', Katrien Davans (°1979) uit VKSJ 
Kriko en nog iemand (zie afbeelding H). 

2015: twee kaartjes: Maaike Lauwerys (°1988) uit KSA Sint-Lut Haaltert 
(boompjes) en nog iemand (zie afbeelding G). 

2016: vijf kaartjes: Friedl Stevens (°1993) uit KSA Merchtem, Lisa Vander Stockt 
(°1994) uit KSA Sint-Maarten Aalst, Seppe Kuppens (°1991) uit Chiro-KSA 
Tessenderlo (afb. J), Tijl Van Wymeersch (°1993) uit KSA Sint-Paulus 
Brakel (afb. I) en Maartje Pemen (°1997) uit KSA Minderhout. 

2017: één nieuw kaartje, getekend door Friedl Stevens uit KSA Merchtem. 

Wie weet wie de twee mooie reeksen 
kampkaarten van  2007 en 2008 tekende? 

Wie tekende deze kaarten? A = links (1997),   B = midden (1996) en C = rechts (1994) 
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Katrien Davans (°1979) uit VKSJ Kriko tekende het kaartje linksboven (D) en voor het jaarthema 'Buiten de lijntjes' en 
Willem Roose (°1987) uit KSA Sint-Trudo Assebroek dat voor 2010 (afb. F, linksonder); maar wie ontwierp de kaartjes E in 
2013 (= rechtsboven),  G uit 2015 (= midden), 2015 en H uit 2013 (= rechtsonder)? 

 
Wat gebeurt met de winst?  
Voorbije jaren werd de winst op de verkoop van kampkaartjes geschonken aan 
Cachet vzw (2016), vzw Annick Van Uytsel (2016), Tumult vzw (2015), 
Habbekrats vzw (2014), vzw Pierlewiet (2013) en Akindo (2013). Dit jaar is de 
verkoop ten voordele van vzw Gandalf. Zie ook 
https://www.ksa.be/kampkaartjes 

 

Kampkaarten getekend door Tijl Van Wijmeersch, 2016 (I =links) en Seppe Kuppens, 2016 (J =rechts).  

https://www.ksa.be/kampkaartjes
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'Vrolijke Vrienden' 

 
Dat KSA straks al 90 jaar springlevend is, danken wij aan diegenen die voor ons de 
fakkel hebben doorgegeven. Ooit zijn oud-leden ergens gestart met een KSA-, VKSJ- 
of Roodkapjesgroep of hielden die minstens in stand. Ze zijn vandaag gevorderde 
senioren en verdienen onze waardering. Maar hoe druk je dat uit? 
  
De Sjelter werkte samen met vrijwilligers uit het werkveld het project Vrolijke 
Vrienden uit. Die map met tien ideeën, waaronder een herinneringsrugzak, werd 
uitgetest in mei en juni jl. en zal mooi geïllustreerd beschikbaar zijn vanaf 21 
september 2017 (Werelddag Dementie), ook voor oud-leden die ermee aan de slag 
willen als vrijwilliger of als begeleider van een KSA-groep.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Een pop-upkamp bij senioren 
Soms is een KSA-groep op zoek naar een deugddoende activiteit of is het lang 
geleden dat ze nog eens iets sociaals deden. Als oud-lid of ouder van een KSA’er kan 
je de groep een pop-up-kamp in de tuin van een woon-en-zorgcentrum suggereren. 
Veel kans dat de directie en de dienst animatie dat idee met open armen zullen 
ontvangen. Samen met de KSA-leiding kan je een themadag helpen uitbouwen. Drie 
generaties in één project! Eenmaal gasten er aan het sjorren gaan of een tent 
opbouwen, zullen bewoners benieuwd komen kijken en vertellen over hoe zij in hun 
tijd jeugdbeweging beleefden. Wedden dat het gesprek vlug overgaat in het zingen 
van oude liederen? Er zijn alvast woon- en zorgcentra die dromen van zo'n kamp. 

Godelieve, 69 jaar, is blind, maar herkende meteen het potsje van de Roodkapjes. Manon 
Vermeesch van KSA Rafiki (Varsenare): "Viel dat dan niet af tijdens het spelen?"."We hadden 
daarvoor speldjes hé" (Foto: wzc Curando Westervier, 19 mei 2017) 

‘Jeugdbeweging was de mooiste tijd van mijn leven.’ 
(Magda, 78 jaar. Haar totemnaam is ‘Taaie Karibu’) 
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Personeel van woon- en leefcentrum Curando 
Westervier (Sint-Kruis Brugge) kwam zoals 
leerlingen van Sint-Andreas Garenmarkt 
(Brugge) op 21 oktober 2016 in uniform 
werken tijdens de Dag van de Jeugdbeweging. 
‘We zongen samen “Vrolijke vrienden” en 
deelden jeugdige herinneringen. 
Jeugdbeweging behoort vaak tot de mooie 
momenten uit hun leven. We merkten tijdens 
onze zangstonde dat vele 'kampliederen’ nog 
heel goed gekend zijn. We hebben reeds een 
aantal koffers met thema’s in huis maar nog 
niet i.v.m. het  thema jeugdbeweging. Die zal 
welkom zijn’.  (Leen Verlé, coördinator woon- 
en leefteam) 

 
Herinneringsrugzak 
Het project Vrolijke Vrienden wil 
mensen die minder mobiel zijn, 
vereenzaamd zijn of dementie 
vertonen, aangename momenten en 
tijdsbesteding bezorgen vanuit het 
thema jeugdbeweging. Senioren 
bloeien open wanneer oud-leden en 

zeker jongeren, bij hen op bezoek 
komen in uniform. Heel wat 
verhalen komen dan naar boven. Bij 

dementie verdwijnt het korte-termijngeheugen wel, maar zijn herinneringen uit de 
jeugdjaren vaak nog heel fris. Je kan dit prikkelen met filmpjes, liederen, foto’s of 
simpele voorwerpen van toen, zoals een gamel, een stafkaart, een jutezak, een 
kompas, een roodkapjesmutsje. Reminisceren heet dat. Dat is het doel van de rugzak. 
 
 
 'Ik vond het een sterk moment toen een patiënt met jongdementie, die al 

jaren nauwelijks iets zegt, plots rustig begon te zingen toen hij de 
zangbundel “De Schalmei” uit de rugzak haalde.'  (An Schalembier, oud-
leidster van KSA Kriko Brugge.) 

Paul, 84 jaar, legt uit hoe ze bij de scouts met een kompas werkten. 
Alsof dat nodig is voor een KSA'er ... (Foto: Curando West, 19 mei 
2017) 
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Dirk De Smidt luistert in wzc Curando Herdershove (Sint-Pieters Brugge) geboeid naar Magda ('Kranige Karibu'), 15 mei 
2017. "Jeugdbeweging was de mooiste tijd van mijn leven". Voor hen liggen spullen uit de herinneringsrugzak. 

 
Een kampvuuravond met senioren? 
Dirk De Smidt, 65 jaar, oud-leider van KSA Sint-Trudo Assebroek, is vrijwilliger in wzc 
Curando Herdershove. Hij testte op 15 en 24 mei enkele impulsen uit, maakte een 
powerpoint en beleefde er zelf ook plezier aan. In het contactblaadje van het woon- 
en zorgcentrum schrijft hij: ‘Aan de hand van oude filmpjes en foto’s werden de 
herinneringen weer levend. Velen zongen de strijdliederen uit volle borst mee. Uit de 
confrontatie met beelden van het heden trokken we het besluit dat de waarden van 
de jeugdbeweging nog steeds dezelfde waren. Het serene ‘O Heer, d’ avond is 
neergekomen …’ herinnerde ons aan het einde van het kampvuur, … een droom … 
misschien ooit eens in Herdershove!?” (Foto: EC, De Sjelter) 
 

 
De uitgewerkte map ‘Vrolijke Vrienden’ biedt een tiental opstapjes om op een 
aangename en zinvolle manier positieve emoties van de jeugdjaren los te weken. 
Woon- en zorgcentra, groepen en vrijwilligers die zo iets zien zitten, kunnen die 
map met memoriestick en rugzak ontlenen bij KSA. Je zal niet alleen de oud-leden 
een mooi moment bezorgen, maar ook jezelf en de KSA'ers. We leren iets over 
elkaars jeugdjaren en  dat roept positieve emoties op. De dankbare lach of knuffel 
achteraf onthoud je maanden lang. 
Interesse om als vrijwilliger of oud-ledengroep aan de slag te gaan met de 

herinneringsrugzak of met de ideeënbundel Vrolijke Vrienden? Neem contact op 

met desjelter@ksa.be 
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't Blijft in je bloed 

 
De POL ( Petegem Oud-Leiding )  
 
We hebben er weer een fantastisch oud-leidingsweekend op zitten in stad X. 
Met de verzekering van De Sjelter voor onze oud-leiding waren we zeker dat 
iedereen wild kon doen zonder zich zorgen te maken.  
Onder deskundige organisatie van 
Stijn Dubois en Alexander Adams 
stonden we op vrijdagavond 2 juni 
met 35 te wachten aan de KSA-
lokalen van Petegem, niet wetende 
waar naartoe of hoe ze daar gingen 
geraken.  
Tot ieders verbazing kwam er 
vrijdagavond een feestbus toe met 
heerlijke partybeats. Na een tussenstop bij onze vrienden van KSA Nazareth 
reden we verder naar stad X, namelijk Merelbeke. We logeerden in de 
gebouwen van Ten Berg, de Stubbe. Er was een interactieve quiz waarin de 
mannen en vrouwen het tegen elkaar opnamen, waarna iedereen zijn beste 
dansbeentjes uithaalde.  
De zaterdag werd er na het ontbijt baseball gespeeld en troela gedronken, onze 
traditionele aperitiefdrank. Na onze spaghetti trokken we naar centrum Gent 
voor een groot en machtig stadspel. 's Avonds waren er nog braadworsten en 
een gezellig kampvuur waar iedereen kon bijpraten, liedjes zingen en een pintje 
drinken. Na de ontbijtkoeken van zondag keerden we allemaal tezamen terug 
met de bus naar onze thuisbasis Petegem aan de Leie. Het was een meer dan 
geslaagd weekend.  
 
(Alexander Adams) 
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DILEMMA VKSJ ZONHOVEN 
 
We zijn oud-leidsters van VKSJ 
Zonhoven. In 2004 startten we met 
onze groep. We waren toen met 
vier. Ondertussen bestaat onze 
gezellige bende uit 17 leden. 
Kinderen van de oud-leiding zijn 
ondertussen al aangesloten bij de 
KSA-groep. De naam Dilemma is 
ontstaan doordat het voor ons een 
heel moeilijke keuze was om als leiding te stoppen. Nu is het vaak nog moeilijk 
om met zo een grote groep een snelle beslissing te maken. Dus de naam blijft 
wel passen. 
 
We hebben maandelijks een activiteit. Dat kan gaan van 
iets drinken, iets gaan eten, samen naar de film of 
gewoon naar de speeltuin samen met de kinderen. Elke 
zomer organiseert er iemand een barbecue. Ook gaan 
we één tot twee keer per jaar samen op weekend. Dat is 
gegarandeerd dikke fun! Om de 3 jaar trekken we met 
Dilemma op citytrip. Dat was vorig jaar naar Genève. 
We kijken al enorm uit naar de volgende trip. 
 
We hebben nog veel contact met de plaatselijke groep, 
die nu KSA Zonhoven heet. We proberen naar hun verschillende activiteiten te 
gaan: eetdagen, de bezoekdag op kamp, de carwash, de fuif ... We helpen 
jaarlijks bij enkele evenementen in het dorp, Hololool of het Sint-Maartensvuur, 
Zonhoven Trapt Door en bij het kienen in het dorp, om onze kas wat aan te 
vullen en er samen leuke activiteiten mee te doen.  (Katrien Fraipont) 
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Boekproject vKSJ-west 

 
Tussen 2000 en 2007 haalde 
een aantal vrijwilligers van 
KSA West (toen nog vKSJ 
West) het hele VKSJ-archief 
van het KADOC naar het 
secretariaat, toen nog in 
Roeselare. De oud-leidsters 
wilden de 75-jarige 
geschiedenis van vKSJ in een 
boek vorm geven. Zij 
openden de dozen één na één en beschreven  de inhoud, verzamelden 
gegevens, gingen op interview en organiseerden een sprokkeldag - een 
bijeenkomst van oud-gedienden met de bedoeling om herinneringen boven te 
halen en die dan later in het boek te verwerken. In 2007 raakte het initiatief 
helaas in coma. 
In 2015, bij de start van De Sjelter,  
werd de werkgroep nieuw leven 
ingeblazen en zijn we opnieuw aan 
de slag. Nieuw verworven archief 
brachten we op één plaats samen en 
dit wordt nu beschreven en indien 
nodig herverpakt. We snuisterden  
twee dagen in het provinciaal archief 
Westflandrica in Brugge en waren 

ook al op bezoek in het KADOC. 
Aparte werkgroepen per periode 
kwamen samen. 
In een eerste voorbereidend project wordt een VKSJ-erfgoedwiki opgezet, 
gesteund door erfgoedsubsidie van de provincie West-Vlaanderen. Dat is een 
dynamisch en interactief product van online beschikbaar materiaal 
(cijfergegevens, activiteiten, namen, data, ... ). Iedereen heeft vanaf november 
2017 gratis toegang tot dat platform en kan dan gegevens aanvullen, corrigeren 
of van commentaar, foto's en filmpjes voorzien. De wiki zal steeds verder 
aangevuld worden en is dus a priori nooit 'af'.  
In het najaar van 2018 is het de bedoeling dat een  historische publicatie over 
85 jaar vKSJ in West-Vlaanderen beschikbaar is. Zover zijn we nog niet, maar de 
ploeg vrijwilligers uit diverse generaties ziet het volledig zitten.  
  

Maria Seurynck, Eric Colenbier, Myriam Flamey, Herman 
Leber, Lieve Boone en Ann Brasseur op onderzoek in het 
provinciaal archief in Brugge (12 april en 10 mei 2017). 

Fino Tratsaert, Joris Weyts, Lieve Boone en Ann Blontrock op 1 mei 2016 met 
de oud-leiding van de periode 1965-1985. 
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'Fijnstof'... tot nadenken 
 

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

gedachte of gebed. 
 

1967 
Een woelige en onrustige tijd, 
jongeren schreeuwen om 
inspraak, vrijheid, 
een andere maatschappij. 
  
2017 
Een boeiende tijd, 
met wereldwijde communicatie, 
ook vragen naar zin en geluk, 
naar de toekomst van onze bedreigde planeet, 
met zoveel geweld. 
 
Zo zaten ook de vrienden van Jezus na zijn 
kruisdood samen, 
angstig en verward, 
in verwachting van de beloofde geest. 
 
De geest van liefde, 
maakt nieuw wat verstard is, 
verzoent volkeren ondanks hun verschillen, 
kan de christengemeenschap nieuwe spirit  
en hoop schenken, 
brengt mensen terug  
tot wie ze ten diepste zijn, 
kostbaar en uniek,  
met anderen op zoek naar rust,  
vrede en geluk. 
Durven we ons hart openen voor de Geest? 
 
Guido Plessers, Pinksteren 2017,  
provinciale proost KSA Limburg 1967-1973 

 

Wie is wie? 
De kaftfoto van vorige Afkikker toonde 
een foto van provinciale en nationale 
verantwoordelijken op uitstap in de 
mijnen van Beringen in 1962. Dankzij 
reacties op de vraag naar identificatie 
komen we tot volgend resultaat.  

 

1 = plaatselijke leidster van VKSJ 
Beringen die het organiseerde, 2 =  
Lutgart Segers (secretaresse van VKSJ 
Limburg), 3 = ?,  4= Agnes Goffings 
(diocesaan Blijgemoed van VKSJ 
Limburg), 5 = Maria Espeel (nationaal 
verantwoordelijke Roodkapjes), 6 = 
Lydia Michielssens, 7 = Andrea 
Allemeersch (diocesaan leidster VKSJ 
West),  8  = ?,  9 = Lieke Coenegrachts, 
10 = Mariette Fillet (nationaal leidster), 
14 = Ann Brasseur (VKSJ West), 15 = 
Molli Dierickx (diocesaan leidster 
Mechelen-Brussel), 17 = Gust Van 
Haeghenborgh (nationaal proost), 18 = 
Jan Duchène, 19 = Lena Demeester, 20 
Sunaert (diocesaan proost Limburg), 22 
= Cyriel Devlieghere (diocesaan proost 
West-Vlaanderen). 


