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“De Sjelter wenst iedereen prettige feesten en een welvarend 2019 “

Terug van weggeweest
Beste lezer van de Afkikker,
Het is al even geleden dat je nog een papieren versie van de Afkikker kreeg
opgestuurd.
Dit is te wijten aan heel wat veranderingen in de structuur en organisatie van De
Sjelter.
De raad van bestuur heeft ondertussen beslist om de Afkikker nog maar vier keer per
jaar te publiceren maar zeker wel terug te verzenden op papier aan de personen die
dat willen.
Als je dus ook graag in 2019 de Afkikker op papier wil ontvangen vragen we je terug
te abonneren.
Dit doe je door € 15,00 te storten op de rekening van De Sjelter: BE21 0689 0849 9603
met vermelding van “Abonnee Afkikker” en je naam, voornaam en adres.
Dan sturen we je vanaf maart de volgende Afkikker op.
Alvast bedankt
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Missie van De Sjelter
Enkele oud-KSA’ers staken de koppen bij elkaar om de missie van De Sjelter te bepalen.
Deze kan je hieronder lezen of op de website.
De twee doelen sinds het ontstaan zitten er duidelijk in verwerkt: ondersteuning van
oud-leidingsgroepen en aandacht voor de historiek van KSA en aanverwante
verenigingen. Als erkende socio-culturele volwassenenbeweging zetten we ook in op
maatschappelijke inzet, zoals het project “Vrolijke Vrienden”.
Aan de visietekst wordt momenteel nog gewerkt. Deze zal de missie nog wat
verduidelijken. We willen de missie alvast graag met jullie delen.

Interesse om de toekomst van de
Sjelter uit te zetten?
Mail dan naar info@desjelter.be

Missie
Als sociaal-culturele vereniging voor volwassenwerk verbindt De Sjelter mensen vanuit
de KSA-traditie. Ze bouwt bruggen over heel Vlaanderen tussen verschillende
generaties en doelgroepen om de maatschappij te versterken. De Sjelter prikkelt
mensen
om zichzelf
uit te
dagen
en
grenzen
te
verleggen.
Door het hanteren van de jeugdbewegingsmethodiek, waarin engagement en
beweging centraal staan, wil de Sjelter mensen en groepen verbinden en
ondersteuning bieden aan iedereen waar ze mee interageert.
De Sjelter bewaart het cultureel erfgoed van KSA en onderzoekt haar evoluties en
interactie met de maatschappij. Vanuit geïnspireerd engagement en kritisch onderzoek
willen we met De Sjelter mee vorm geven aan de toekomst door vorming te organiseren
en ontplooiingskansen te bieden.
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Oud-medewerkersfeest
KSA, ’t blijft in je bloed!
Dat werd nogmaals bewezen op de oud-medewerkersdag georganiseerd door de
Sjelter op zondag 21 oktober daags na de Dag nvan de jeugdbeweging. Exberoepskrachten en nationale vrijwilligers ontmoetten elkaar in Brussel.
Vanuit alle hoeken en provincies van
Vlaanderen treinden in totaal zo een
dertig jonge, iets oudere en veel oudere
vrijwilligers op een stralende
zondagmiddag richting Brussel-Centraal.
De reusachtige Sjelter-beachvlag
wapperde verwelkomend toen de
deelnemers het station uitwandelden.
Daar kregen ze van Sjeltermedewerker
Ruben een kaartje met tochtbeschrijving
om te starten aan een nostalgische
wandeltocht doorheen Brussel. Terwijl de mooiste KSA-herinneringen van de laatste
vijf decennia werden opgehaald wandelden de deelnemers voorbij historische
gebouwen van Brussel. Toch zagen veel deelnemers eens een heel andere regio van
Brussel dan de puur toeristische omgeving van de Grote Markt.
Op het Martelarenplein was het tijd voor een
quiz-intermezzo geleid door Sjelterstichters
Herman en Eric. Oud-ledengroepen in kaart
brengen, de KSA-tijdlijn opstellen en ideeën
spuwen voor de reminiscentierugzak “Vrolijke
Vrienden” leek peanuts te zijn voor de
doorwinterde oud-KSA’ers. Toch moesten
enkelingen hulplijn ksa.be raadplegen.

4

Op post twee keerden we terug naar de jaren ’90 waar KSA
als progressieve vereniging heel wat educatieve en
maatschappelijke spelen ontwikkelde. Enkele van deze
spelen werden gecombineerd met het prachtige uitzicht
over Brussel , wat tot een knotsgek en leuk nieuw spel
leidde onder alziend oog van Hans en Henk Van Nespen.

Het laatste stuk van de wandeling liep door de prachtige Botanische Tuin en het
hypermoderne Brussel-Noord om uiteindelijk op het secretariaat van KSA Nationaal
en De Sjelter te arriveren.
De heerlijke Sjeltertaart, de kopjes
koffie, frisdrankjes en biertjes werden
extra gezoet met nog meer verhalen uit
ieders KSA-periode bij KSA Nationaal of
de plaatselijke groep. Nieuwe contacten
en verbanden werden gelegd.
Deze gezellige namiddag was weer een
prachtig voorbeeld van hoe KSA zorgt
voor vriendschap, verbondenheid en
onvergetelijk mooie momenten en
personen. Hou onze nieuwsbrief en
Facebookpagina zeker in het oog voor een
volgende editie.
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Tom Pigmans regisseerden toneelstukken voor Roodkapjes en VKSJ
Bij het opruimen van de zolder vind je vaak leuke en nostalgische herinneringen in en uit een
oude doos. De Sjelter probeert materiaal dat een link heeft met KSA, VKSJ, KSJ of Roodkapjes
te verzamelen en te bewaren zodat dit stukje Vlaams erfgoed niet verloren kan gaan.
Een tijdje geleden kregen we een pracht van zo een voorbeeld opgestuurd: heel wat
programmaboekjes en een fotoalbum van toneelstukken uit de jaren ’50 van verschillende
VKSJ-groepen en Roodkapjes. Deze toneelstukken waren allemaal onder regie van Tom
Pigmans die regelmatig uitdrukkelijk werd bedankt voor het engagement en enthousiasme
waarmee hij deze toneelstukken regisseerde. We vonden het de moeite wat aandacht aan
Tom Pigmans te schenken die een duidelijke rol speelde in de cultuur van de vrouwelijke tak
van onze beweging in en rond Antwerpen.

Lees het volledige artikel over de toneelstukken van Tom Pigmans op de volgende pagina’s.

Heb je zelf nog leuk materiaal teruggevonden waarvan je niet weet wat mee te
doen? Of heb je zelf ooit meegespeeld als Roodkapje of VKSJ’ster in een
toneelstuk van Tom Pigmans of anderen en wil je je verhaal delen met ons?
Contacteer ons zeker via info@desjelter.be en we zorgen samen dat dit stukje
cultureel erfgoed niet verloren gaat.
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Programmaboekjes van Antwerpse toneelstukken door Tom
Pigmans
Vele jeugdbewegingen hielden of houden nog steeds publieke toneelstukken als activiteit.
Maandenlang zwoegen, voorbereiden en repeteren onder vaak deskundige begeleiding was
het uitkijken naar de periode van de toneelstukken zelf . Dankzij een gift via de dochter van
Tom Pigmans kon de Sjelter maar liefst 25 oude programmaboekjes en een fotoalbum
archiveren.

Uit het foto-album van 23 maart 1958, geschonken uit dankbaarheid door VKSJ en Roodkapjes Rozenkrans Wilrijk aan
Tom Pigmans

Misschien ken je nog wel iemand die ooit meewerkte aan zo een toneelstuk of speelde je
zelf mee? Je mag ons dan zeker contacteren via info@desjelter.be of 02 201 15 10 en dan
zorgen we er voor dat je je oud programmaboekje nog eens kan inkijken indien gewenst.
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Het (samen)werk van Tom Pigmans
Tom Pigmans was een Antwerpse regisseur en scenarist van toneelstukken en werkte mee
aan de langspeelfilm “Moeder, wat zijn we rijk”.
Van 1953 tot 1960 regisseerde hij toneelstukken voor de VKSJ en Roodkapjes van
Meeuwenburcht Boechout, Heilige Rozenkrans Wilrijk, Riddermarc – Sint-Michiel,
Ingedalburcht (Kiel), Gewest Antwerpen, Heilige Familie - Hoogland Borgerhout, Graelburcht
en Sint-Norbertus Eyckendaele.

De voorpagina van het programmaboekje van het jeugdfeest van VKSJ en Roodkapjes Ingedalburcht in april 1957
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Maar Pigmans varieerde niet enkel van groep maar ook van spel want hij regisseerde maar
liefst 11 verschillende stukken en schreef vaak samen met Y. Waegemans de teksten van
onder andere: Jeanne d’Arc, De Blauwe Vogel, Van pluimstaart Flip en langoor Flap, De
fluwelen melodie, Schaak aan de Heks, Peter de Kater, Cinderella, Elfenbloempjes, De kleine
wever Johannes, Perle Fine en De Toverladder.

Opvallende elementen in de programmaboekjes
In ieder boekje vind je wel een inspirerende slogan terug.
Sommige daarvan hebben een duidelijke link met het katholieke en dienstbare aspect van de
VKSJ en Roodkapjes:
-

“Tot dienstbaarheid altijd bereid”
“Gods Volk groeit”
“Voor God en Vlaanderen onversaagd het al gewaagd”
“Uw leven, Maria was één spoortrekken naar Omhoge”
“Hij die goed wenst te doen, klopt aan de poort. Hij die liefheeft vindt de poort open.”

De voorpagina van het programmaboekje van Gewest Antwerpen van VKSJ en Roodkapjes.
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Andere spreuken zijn dan weer wat strijdvaardiger:
-

“Laat ons in deze tijden van nood iets betekenen”
“Steek Gij uw blauwe jeugd in brand!”
“Als zeehaat machtig, als zeeliefde breed”
“Hoog staan, ver kijken, toeslaan, niet wijken”

Ook de kracht van de jeugd wordt in sommige slogans beklemtoond.
-

“Jeugd is idealist, wil klimmen naar de top. “
“Jeugd is blazoen, zij wil zich dragen in ’t open licht, gans onvervaard, mag niet
versagen waar zij naar ’t volle leven staart. “
“Trouw ende Koene”

Maar de toneelstukken hadden ook een commercieel of goed doel:

Uit het programmaboekje van VKSJ en Roodkapjes. Op een volgende pagina lees je de slogan:
“Eten en drinken doet uw beurs wel slinken, maar wie niet kan geven laat VKS niet leven!”
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Zelfs de “Wist-je-dat-jes” waren in de jaren ’ 50 al in trek:

Uit het programmaboekje uit 1960 van VKSJ en Roodkapjes St. Norbertus
Eyckendaele.

Beleefd zoals we de VKSJ en Roodkapjes kennen vergaten ze zeker alle betrokkenen niet te
danken:
“Onze oprechte dank: Aan de heer Pigmans, onze regisseur, die met onvermoeibare ijver
onze blauwe jeugd wist te leiden.”

Nog een voorbeeld uit het foto-album waarin duidelijk is dat Tom Pigmans in het
“Antwerpse” een grote rol speelde bij de mooie cultuur van onze beweging.
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Oud-ledengroep in de kijker
Sportieve Liete van Vinkt
De Liete Vinkt is een zeer actieve bende oud-KSA’ers.
Dat wordt niet enkel duidelijk aan de hoeveelheid van activiteiten maar ook aan de soort
activiteiten.
In oktober streden “jong” (zwart-rood) en “oud” (geel-zwart) tegen elkaar op het
voetbalveld. De ouwkes zijn eervol ten onder gegaan tegen het jonge geweld in de wedstrijd
maar hebben het wel gehaald in een penaltyduel achteraf. Ieder zijn talenten zullen we dan
maar besluiten.
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Alsof dat nog niet uitdagend genoeg was (zeker voor de oudere generatie) trokken de leden
van De Liete in november naar de Ardennen voor een dropping en rotsklimmen. De foto’s
hieronder zeggen genoeg over het plezier en avontuur dat deze oud-leidingsgroep beleefde!

Blijf zo voort doen in Vinkt!

Heb je met je oud-leidingsgroep ook activiteiten die de moeite waard
zijn om in de Afkikker te komen? Mail dan een verslagje en foto’s naar
info@desjelter.be om het KSA-gevoel met elkaar te delen.
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Vrolijke Vrienden in Aalst
Op zaterdag 17 november trokken de Aspiranten van KSA Sint-Maarten Aalst, met de
“Vrolijke Vrienden-rugzak“ naar het woonzorgcentrum Lakendal.
Leden en leiding gingen aan de hand van het materiaal uit de rugzak in interactie met
bewoners van Laakdal die lijden aan dementie.
Door herinneringen op te halen die
typisch zijn voor de jeugdbeweging
proberen we leuke verhalen los te
krijgen bij elkaar. Maar ook het
sociaal en intergenerationeel
contact vinden we zeer belangrijk.

Het was een gemoedelijke en leuke namiddag en de jongeren gingen zeer goed met de
ouderen om en omgekeerd.
We danken Woonzorgcentrum Lakendal en KSA Sint-Maarten Aalst voor het gebruiken van
onze rugzak.

Wil je zelf ook de rugzak “Vrolijke Vrienden” ontlenen?
Neem contact op met de Sjelter via info@desjelter.be.
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Fijnstof tot nadenken
Donkere, koude winterdagen
Overal in ons Vlaamse land vinden we kerst- of wintermarkten om wat sfeer te brengen in
ons anders zo koele gemeenten en de ‘warmste week’ brengt solidariteit voor het eigen
sociaal project.
Ik moet wel zeggen, zaken veranderen enerzijds wel snel, aan de andere kant blijven er een
aantal grondtonen aanwezig.
De dagen zullen in december altijd donkerder en kouder zijn dan de dagen in september. Wij
werken het wat tegen met ‘winteruur’ en een reeks ledlampen, maar dat het donker en koud
wordt, is nodig. Nodig voor de natuur en nodig voor ons. Het is een moment van rust, een
moment van uitzuiveren, een moment om uit te kijken naar het licht.
Sfeer maken, is er altijd geweest. Ik denk aan mijn
eigen KSA, waar men vroeger, maar ook nu, tijd
maakt om suikerbietlantarens te snijden om de
Sint, de echte, te verwelkomen. Een kerst- of
nieuwjaarsfeestje in ons heem, samen gezellig
vieren. Het komt erop neer dat we weer bewust
tijd maken voor elkaar, en zo het licht zien stralen
in elkaars ogen.
De Warmste Week of zoals toen ik kind was (noot
red. auteur is 36 j.), sterzingen voor de missies.
Solidariteit is licht verzamelen voor anderen.
Ik wens je heel veel licht om te delen met velen.

Igor De Bliquy – ofs
Pater Kapucijn - Oud-beroepskracht KSA
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De Sjelter
Vooruitgangstraat 225
1030 Schaarbeek
02 201 15 10
info@desjelter.be
www.ksa.be/oud-ksaer
www.facebook.com/desjelter
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