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Een gouwleider van 16 jaar: Vaast Leysen 

Op dinsdag 22 maart 2016 overleed Vaast Leysen (° juni 
1921) thuis in Brasschaat. Hij werd in 1936 de eerste 
gouwleider van KSA Antwerpen. Jo Casaer en Bert 
Taeymans hadden op 6 december 2006 een unieke kans 
om deze pionier te interviewen. Ze verwerkten het in 
een artikel in Gisteren en vandaag, toen een tijdschrift 
voor oud-leden over KSJ, KSA en VKSJ. Het werd volgend 
verhaal over de eerste jaren van KSA Antwerpen. 
 
KSA is in het vroegere aartsbisdom Mechelen later gesticht dan in de andere 
gouwen: pas in 1932. De andere bisdommen waren al in 1928 van start gegaan. 
Mogelijk wilde het episcopaat een confrontatie vermijden met de al bestaande 
Vlaamse studentenbonden. In de provincie Antwerpen verliep de overgang 
daardoor niet in een sfeer van reactie op al wat Vlaams was, zoals in de andere 
bisdommen het geval was. 
 
In 1932 werden er dan twee proosten benoemd: Leopold Vaes voor Antwerpen 
en Constant Lindemans voor Brabant. Vaes had een goede band met de 
studentenbonden en kon zo contacten leggen om mensen te overtuigen. 
 
Hoe wordt iemand van nauwelijks 16 jaar gouwleider? 
 
Er was nog geen structuur, er waren alleen losse contacten tussen Vaes en de 
plaatselijke proosten. Er moest dus een gouwleider gezocht worden. Vaes stak 
langs gewestproost Jozef De Vooght zijn voelhorens uit en die zocht inspiratie 
bij KSA-proost Splichal op Sint-Lievens, het Vlaamse college gesticht door 
Lieven Gevaert. Daar zat een propagandist waar wel wat in zat. Die 16-jarige 
humaniorastudent met de Vlaamse naam, Vaast Leysen, werd in 1936 
gevraagd om de eerste gouwleider te worden. We laten hem aan het woord. 
 
Van studiekringen ben je de weg opgegaan naar jeugdbeweging, met 
strijdliederen, marsen, uniformen … Hoe is dat verlopen? 
 
“Veel leerlingen waren intern. De colleges waren dus de aangewezen 
voedingsbodem om KA uit te bouwen, en dus trachtte men in elk college zulke 
studiekringen op te richten. Tijdens de vakanties bezochten die leden hun 
vriendenkring op de parochies en zo kwamen er ‘trimesterbonden’ en 
‘vakantiebonden’. Er was nog geen eenheid in structuur binnen die twee types 
van bonden en het was altijd weer herbeginnen. Toch kwam er in 1935 een 



Vaast Leysen, gouwleider van Antwerpen (uiterst links) in 
gesprek met twee andere leiders. (Illustratie bij zijn “Roep 
naar eenheid” in Hernieuwen, jg. 10, nr 9 (juni 1938), p. 396.)  
 

gouwdag in Berchem en er waren ook studieweken in Hoogstraten (1934), 
Mechelen (1935) en weer Hoogstraten in 1936.” 
 
KSA Antwerpen moest een echte jeugdbeweging worden. 
 
Je was gouwleider van 1936 tot 1941. Waar lagen je klemtonen?  
 
 “In 1936 kwam er een 
organisatiestatuut voor 
de collegebonden, in 
1937 een voor de 
vakantiewerking. Maar 
die twee gescheiden 
statuten waren maar 
een tussenstap. Een 
goede werking 
veronderstelde immers 
een doorlopende 
jaarwerking. KSA moest 
leefbaar zijn, zowel op 

de parochies als op de 
colleges. Die ervaring 
was gegroeid uit de 
werking van een bond 
op Antwerpen-Kiel. 
 
Daarbij moest KSA een echte jeugdbeweging worden. We lieten ons daartoe 
inspireren door buitenlandse experimenten. Daarin vonden we de kracht van 
zelfwerkzaamheid, van jonge, plaatselijke leiders en van stijl en tuchtvol 
optreden. En jeugdbeweging moest een volwaardig en aanvullend derde 
opvoedingsmilieu worden naast gezin en school. Het specifieke van dit derde 
opvoedingsmilieu bestaat erin dat de jongeren er uit vrije keuze naartoe gaan 
en er zich uit vrije wil aan de regels en de tucht onderwerpen.” 
 
Een gelijkaardige weg was Oost-Vlaanderen opgegaan. Daar had KSA al vroeg 
de waarde leren kennen van de Duitse bewegingen: Quickborn van Guardini, 
Jugendbund Neudeutschland en in mindere mate Wandervögel. Was dat ook zo 
voor Antwerpen? 
 



Gouwproost Leopold Vaes, kardinaal 
Van Roey en Vaast Leysen op de KSA-
gouwdag in Herentals 1939 (uit 
Hernieuwen, jg. 11,  nr. 8, mei 1939, p. 
338). 
 

“Wij bouwden natuurlijk verder op wat in Oost gegroeid was. Daar konden we 
terecht bij Piet De Somer en Jan Verroken. In Duitsland was de situatie in 1936-
1937 al te erg verbrand om er nog inspiratie te gaan zoeken. We vonden die 
dan wel in Nederland bij ‘Kruisvaart’ uit het bisdom Haarlem. 
 
Maar we zochten ook nog meer dan alleen jeugdbewegingvormen. We wilden 
voor een totale opvoeding zorgen: een synthese vinden voor opvoeden tot 
apostolaat, studie en ontspanning, lichamelijk en geestelijk, culturele verrijking, 
godsdienstige opvoeding en ook een opvoeding tot volkse samenhorigheid en 
respect voor de staat. We wilden dus geen Jong Volkse Front als een soort 
parallelle jeugdbeweging zoals in West-Vlaanderen! Dat alles was dan 
uitgewerkt in de Keure van Gouw Antwerpen. Dat systeem was gebaseerd op 
de vendelwerking: groepen van een tiental jongens die samen speelden, 
vergaderden en bidden. Dit alles binnen een middeleeuws romantisch kader 
met namen zoals burcht, (schild)knaap, ridder, gouw, gewest ... 
 

Gouwproost Vaes steunde me en 
liet me de ruimte om als leider de 
nieuwe organisatie van KSA 
Antwerpen naar buiten te brengen 
op proostenvergaderingen, op de 
studieweek en op de leidersdagen 
van 1938. De vroegere trimester- 
en vakantiestatuten vervielen en in 
het najaar van 1938 werd de Keure 
van kracht. 
 

Die hield ook een indeling volgens 
leeftijd in: klaroeners (later 
knapen), voor-hernieuwers en 
hernieuwers. We namen de 
tijdschriften Hernieuwen en De 
Klaroen van West-Vlaanderen over. 

En de bonden werden ingedeeld in 
negen gewesten. We spraken van een 
bondsleider, een banhoofdman en van 
een propagandaleider voor de 
dienstenwerking. En we zongen uit 
“Singhet ende weset vro” van Ignace De 
Sutter. 

 



Vaast Leysen (uniform) naast kardinaal Van Roey en enkele 
KSA-proosten w.o. Leopold Vaes van gouw Antwerpen en 
Karel Dubois van gouw West-Vlaanderen. (Hernieuwen,  jg. 
10, nr 10, juli 1938, p. 442) 
 

Gesteund door kardinaal Van Roey 
 
Hoe werd die evolutie bekeken door de burgerij? En de hogere clerus? 
 
“Met de hogere geestelijkheid hebben we één keer een incident gekend bij de 
leidersdagen van 1938 in het Mechelse Kleinseminarie. Kardinaal Van Roey zou 
tijdens de slotvergadering aanwezig zijn, maar terwijl de leidersdagen al bezig 
waren, belde de privésecretaris, Mgr. Leclef, dat de kardinaal niet zou komen. 
Er was namelijk protest van de burgerij omdat we te Vlaams waren. Na de 
vergadering is Vaes naar het bisdom gegaan, maar de kardinaal wilde hem niet 
ontvangen. Vaes zei dat hij bleef zitten en niet weg zou gaan voor hij ontvangen 
werd. Dat gebeurde dan ook. Ze hebben samen een uur gepraat en tot slot 
heeft de kardinaal gezegd: ‘Het is goed’. 
 

Ik heb kardinaal Van Roey gekend bij andere 
gelegenheden: hij was niet alleen een 
zwijger, maar ook een wijze man; je kon hem 
overtuigen als hij door zijn omgeving 
verkeerd was voorgelicht. Daar nam hij de 
tijd voor. Bij gouwdagen en dergelijke heeft 
de kardinaal trouwens altijd de optocht 
geschouwd.  

 
 
 

Wie was Vaast Leysen?  
Het is duidelijk dat de jonge Vaast al veel in zijn mars had. Hij hield dat zijn hele leven vol. 
Kadoc-e-Nieuwsbrief noemt hem “een van de boegbeelden van het naoorlogs Vlaamse 
bedrijfsleven”. Hij was zeer geëngageerd als lector en buitengewoon hoogleraar aan de 
faculteit Economische en Sociale Wetenschappen van de KU Leuven (1950 tot 1986), 
directeur van de zakenbank en verzekeringsmakelaar J. Van Breda & Co, algemeen voorzitter 
van het Vlaams Economisch Verbond (VEV), medestichter van De Financieel-Economische 
Tijd, mede ‘redder’ van De Standaard (1976) … Als echte KSA’er was hij ook sterk sociaal 
bewogen: promotor van het katholiek Vlaams onderwijs in het Antwerpse, voorzitter van het 
Rode Kruis Vlaanderen (1978-1991) en van WWF België (1977-1992), bestuurder bij de 
NMBS (1974-1986) en Sabena (1980-1986) en mecenas van veel projecten. Hij zou zeker een 
felle supporter van ons oud-ledenproject van KSA geweest zijn. Meer over Vaast en KSA 
Antwerpen vind je ook in het vriendenboek Vaast Leysen, een realistisch idealist.(red. Manu 
Ruys), Tielt, Lannoo, 1991. 

http://www.odis.be/lnk/OR_2902


Foto uit 'de pionier', groepsblad van   
KSJ Striideburgh Berchem, van april 
2006 

En toen kwam de oorlog 
 
En toen kwam de oorlog. Bleef er nog ruimte over om te werken? 
 
Op de gouwdag van 13 april 1939 had Kardinaal Van Roey gewaarschuwd: “We 
beleven zware tijden. Staan we misschien aan de vooravond van een 
wereldramp? Niemand kan voorzien wat er zal gebeuren." Er kwam alvast geen 
gouwdag in de paasvakantie van 1940. Op 9 mei 1940 sprak 19-jarige 
gouwleider Vaast voor de Katholieke Vlaamse Radio-omroep over ‘KSA en 
mobilisatie’. ‘s Anderendaags vielen de Duitsers België binnen. Alle jongeren 
tussen 16 en 35 jaar moesten vertrekken naar Frankrijk. Velen waren pas half 
augustus terug. 

Op 24 november werd de gouwwerking hervat: “Vanaf 
heden werken de bonden, gewesten en gouw terug 
volgens de Keure”. Wel gold tot nader order het 
verbod om op openbare plaatsen in uniform te 
verschijnen of stapmarsen te houden. Op de 
hoofdleiderkring van Lier in 1941 werd een oproep 
gedaan om dienst te bewijzen op de speelpleinen en 
kinderkampen van Winterhulp. Er kwamen ook acties 
voor de krijgsgevangen en voor jonge arbeiders in den 
vreemde. Ook in 1941 kwam er geen gouwdag.” 

 
 
 
 

Toch kwam er, ondanks de oorlog, een belangrijke vernieuwing: vanaf 1943 
gingen de gouwen samenwerken in een ‘federatie’ Hoe was die idee gegroeid? 
 
“Vanaf 1942-1943 werd daar aan gewerkt. Dat was dus na mijn tijd, maar ik 
werd nog wel bijgeroepen in de gesprekken. Al in 1938 was mijn “Roep naar 
eenheid” verschenen in Hernieuwen. Op Hernieuwenburg in het West-Vlaamse 
Wielsbeke werden de voorstellen van organisatie besproken en op 13 april 
1943 ging de federatie “KSA-Jong Vlaanderen” van start. Aan de voorbereiding 
had ik nog meegewerkt, maar intussen was aan mijn gouwleiderschap een 
einde gekomen. 
 
Jo Casaer, Bert Taeymans, Urbaan Huybrechts (+) april 2007. Zij steunden ook op het “Liber 
Amicorum”: Lode Vanhove, “De studentenleider”. 
 



Interviewnamiddag VKSJ West 1965-1985 

Op zondag 1 mei kwamen oud diocesane medewerk(st)ers van VKSJ West (nu 
KSA West) uit de periode 1965-1985 samen in het gastvrije Hoogveld. Lieve 
Boone, Ann Blontrock en Eric Colenbier hadden met hen een gesprek over hun 
periode in kader van het project “jubileumboek VKSJ West 1930-2015”.  
 
Opdracht was om te verwoorden wat hun VKSJ-periode typeerde en zeker mag 
vermeld worden in de historiek. De publicatie zou in het najaar 2017 moeten 
voltooid zijn. Waren aanwezig: Maryline Benoit, Leen Accou, Joris Weyts, Luc 
Wouters, Fino Tratsaert, Wim Mestdagh en Donaat Dumon.  
 
Binnen een maand is het de beurt aan de volgende generatie.  
 

    
 

       
  



HIJS DE VLAG!  24 APRIL 2016 

“Ik verneem dat de tentoonstelling die jullie hebben opgezet buitengewoon 
mooi en leerrijk was. Het initiatief om op de kar van de Erfgoeddag te springen 
was dus goed gezien!” schreef Bart Lagrange, gouwproost van KSA 
Noordzeegouw, n.a.v. de tentoonstelling “Hijs de vlag!” op zondag 24 april 
2016 in Gullegem (zie vorige Afkikker).  
 
Naast de vele KSA-groepsvlaggen waren enkele historische VKSJ-vlaggen te 
zien: Gijzegem, Buggenhout, O.-L.-V.-ter-Nieuwe-Plant Ieper, H.-Familie Ieper, 
Maricolen Brugge, Hemelsdale Brugge, Wevelgem. Ook de uitzonderlijke 
bruikleen van AKVS-vlaggen van Izegem, Blankenberge en Gullegem zorgde 
voor blikvangers. Filmpjes van rituelen uit Sint-Niklaas, Klemskerke en Tongerlo 
brachten de actuele situatie binnen.  
 
De combinatie van oude vlaggen met die van nog actieve plaatselijke groepen 
zorgde voor een aantrekkelijk geheel. Het is een initiatief dat het herhalen 
waard is door een provinciale KSA-archiefwerkgroep in Gent, Antwerpen, 
Brussel, Leuven of Hasselt. De format en de knowhow van de expositie zijn 
alvast beschikbaar. Wie neemt de handschoen op?  
 
Wie zich een beeld wil vormen van hoe het er uit zag, kan via deze link de 
tentoonstelling virtueel bezoeken: https://youtu.be/fPjDtJvZ8O0 
Via https://www.flickr.com/gp/101712941@N04/64u177 
kun je nog meer foto's bekijken (foto’s Kathleen Demey, fotodeka.be). 
 

    
 
  

https://youtu.be/fPjDtJvZ8O0
https://www.flickr.com/gp/101712941@N04/64u177


Het blijft in je bloed … 

In elke editie laten we een paar van de ruim 200 oud-ledengroepen aan het 
woord.  
 
 

1. KSA Roedial, Lille 

"De 'studenten' van toen zijn nu jong van hart en op pensioen". Zo staat het in 
de jubileumbrochure die we mochten ontvangen naar aanleiding van het 50-
jarig bestaan van deze oud-ledenwerking. Het feest werd op 21 maart 2015 
gevierd. Roedial is één van de zeven oud-ledengroepen die KSA Roeland Lille 
rijk is en telt ongeveer twintig leden. Ze gaan op kamp en organiseren 
regelmatig trefavonden, bezoeken, brunchmomenten, kaartnamiddagen ... 

Repetitie 'Adam en Eva' met de groep Lizero tijdens het jubileumkamp 110 jaar KSA 
Roeland Lille. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viering 50 jaar  



2. ' t Vendel, oud-leiding KSA SINT-PAULUSBOND ZULTE 

“Jaarlijks gaan we met onze tien man (geboortejaren 1953-1958) op weekend. 
Dit weekend omvat wandelen, iets bezoeken en iets actiefs zoals afvaart van de  
Dommel in Nederland. Om de vijf jaar organiseren wij met alle oud-leiding een 
weekend met een 60-tal deelnemers en we trachten ook deel te nemen aan 
bepaalde activiteiten zoals eetfestijn,dropping e.d.” (Marc Van Steenberghe). 
 

 
 Op weekend in Leisele  



3. Oud-leiding van KSA Eksaarde (St-Gerolf) 

“We komen ieder jaar nog samen tijdens een weekend. Het gaat over de 
leiding geboren in 1958 tot 1968. Vroeger bestond de groep uit een 25-tal 
getrouwen, maar nu zijn we met een 14 diehards die dit nog ieder jaar 
overdoen. Elk jaar nemen enkele anderen het initiatief om te organiseren. 
Het programma is zeer klassiek en bevat nog heel wat elementen van het 
kampgebeuren als leider: er is een leidersgroep en er is de formatie met als 
kreet “Verbreek het gelid. Aan Christus en Vlaanderen – TROUW”. Het 
bondslied “Kerels der Noordzee – Vikingsbloed ... schaart u vereend rond de 
vlag …” klinkt dan ook nog eens. 
Het  accent van in de beginjaren, waar het machogedrag van de haantjes soms 
de bovenhand had, is in de loop der jaren verschoven naar het gezellig, 
kameraadschappelijk samen zijn en herinneringen boven halen. Het voetballen 
heeft ondertussen plaats geruimd voor petanque en kubben. 
Met de beste groeten en vliegt de Blauwvoet …. Storm op zee.” 
(Marc Duym, 12 november 2015) 

 
  

 
  



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. Het 
kamphuis Hoogveld en Le Clos Domange van Ann Dhondt in Frankrijk kregen 
alvast gedroomde reacties (zie vorige edities) en wachten op nog. 
 
 
Jubileumboek 100 jaar Lommelse Blauwvoeters 

"Dit jaar viert de studentenbond Lommelse Blauwvoeters zijn100-jarig bestaan. 
Ter gelegenheid hiervan schreven zes oud-leiders een boek. Bestellen kan door  
voorafbetaling van € 25 vóór 30 mei 2016 op girorekening BE52 0689 0347 
5609 t.n.v. KSA de Lommelse Blauwvoeters (met vermelding ’Boek KSA 100 + 
jouw naam’). Dan wordt jouw naam achteraan in het boek opgenomen in een 
register. Het werk wordt in een oplage van 500 exemplaren gedrukt. Wees er 
dus op tijd bij! Het boek kan afgehaald worden op zaterdag 3 september in het 
Raadhuis. Nadien wordt het boek verkocht tegen € 35 o.a. bij Erfgoed Lommel 
(Luikersteenweg 244)” (Kevin Linsingh, Lommel). 

Meer info: http://www.ksalommelcentrum.be/ksa-100-2/boek  

  

https://remote.ksj.be/owa/redir.aspx?C=002c0c1e8c0d446ab8c53556c5a8b5ea&URL=http%3a%2f%2fwww.ksalommelcentrum.be%2fksa-100-2%2fboek%2f


Gezocht: paspoppen en paskoppen 

Regelmatig wordt KSA gecontacteerd om oude uniformen uit te lenen i.f.v. een 

jubileumtentoonstelling. Wie kan ons helpen aan handige tweedehands 

paspoppen (liefst kinderformaat) of koppen (voor muts, pots ...)? Contacteer 

ons. 

 

 

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

Om beter op de vraag van jubilerende groepen te kunnen ingaan, wil KADOC de 

ledenlijsten uit het archief van KSA Antwerpen-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 Leuven wel zitten? 

Contacteer ons. Je zou veel jubilerende groepen een plezier doen. 

 

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

niet in één dag afgewerkt zijn ... 



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 

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).  
 

Maak je kenbaar als oud-lid 

 

 

 

 

 

 

 

Kruidenwandeling in Gent   

  
Janine, Riet, Francine, Bea, Marie-Jeanne en Ann van de “Vrienden van VKS” 
nodigen je uit voor een kruidenwandeling in de historische kloostertuin van 
de Sint-Baafsabdij in Gent op zaterdag 4 juni 2016, van 14.30 tot 16.30u. 
 

 
 
“We komen samen aan de ingang van de Machariuskerk, Sint-
Machariusstraat voor een rondleiding door een gids-herboriste. 
Ook voor moeilijke stappers is het gerust te doen. 
Inschrijven doe je vóór 25 mei door overschrijving van 10 euro (of 12 euro 
voor niet-leden) op rekening BE33 0013 8285 6046 van Riet Willems, 
Bromeliastraat 54 in Sint-Amandsberg met vermelding: eigen naam en 
aantal deelnemers.” 
 
 

  

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


Gezocht: Crew en camions voor Kikkering 2016 

Wil je als oud-KSJ’er, KSA’er of VKSJ’er nog iets doen voor de beweging? Je kan 
dat voor de zesde editie van Kikkering van 16 t.e.m. 18 september 2016. Dit 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 te 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 te maken van de Kikkeringcrew, mail naar kikkering@ksa.be! 
  

 

We zoeken ook grote camions voor het vervoer van tenten, type trekker-
oplegger met gesloten afdekzeil. Wie ziet het zitten om voor ons gratis één of 
meerdere ritten te organiseren? Zoals je wel weet, hebben we geen grote 
financiële ademruimte voor zo’n groots  evenement als Kikkering. Als return zal 
vooral dankbaarheid vanuit KSA een grote rol spelen, maar ter promo ergens 
zichtbaar een spandoek ophangen op het terrein zal zeker lukken. 
Concreet: het rittenschema: 
Rit 1: dinsdag 13 september 2016. Traject: tenten (70 seniors en 20 patrouilles) ophalen in 
Nossegem op het ULDK en deze vervoeren naar Provinciaal Domein Puyenbroeck in 
Wachtebeke. 
Rit 2: donderdag 15 september 2016. Traject: tenten (200 patrouilles) ophalen in Nossegem 
op het ULDK en deze vervoeren naar Provinciaal Domein Puyenbroeck. 
Rit 3: zondag 18 september – maandag 19 september 2016: inladen op zondagavond van 
seniors of patrouilles om maandag hiermee naar Nossegem (ULDK) terug te rijden. 
 

Valt dit te regelen, neem dan zo snel mogelijk contact op met ruth@ksa.be! 

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
mailto:ruth@ksa.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 wel voor 
de rest. 
 
 
Zaterdag 4 juni | WOW-Kubb-Cup | KSA-lokalen Populierendreef, 
Harelbeke | oud-KSA Peter Benoit Harelbeke | 
wowkubbcup@telenet.be 
 
 
Zaterdag 4 juni | kruidenwandeling | 14.30 tot 16.30 uur | 
kloostertuin van de Sint-Baafsabdij Gent | vrienden van VKS | 
riet.willems@telenet.be 
 

 
 
Zaterdag 17 en zondag 18 juni | Deconincksdrama | 20.00 uur | 
Magdalenazaal Brugge |  De Bijna koninklijke Sint-Lenaertvrienden, 
oud-leiding KSA Sint Lenaert Dudzele | BKSLV2016@gmail.com 
 
 
 
Weekend van 16 tot 18 september | Kikkering, the movie | 
Puyenbroek | KSA Nationaal | www.kikkering.be. 
Helpers en camions gezocht. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

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. 
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