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Via deze nieuwsbrief delen we graag de realisaties van het voorbije jaar.
Je vindt de vorige Nieuwsbrieven en ook deze, in kleur nog wel, op https://www.ksa.be/themas/altijd-jarig

1. Ward Poppe: 80 jaar
Kasteelheer - gouwhoofdman Jongknapen –
gouwsecretaris - financieel beheerder –
bouwheer: te veel om in één zin samen te
brengen …

de werkgemeenschap Jongknapen. De
uitwerking van het gidsenkamp in Westouter
is één van de opdrachten van die
werkgemeenschap. Op het gidsenkamp is
Ward de kampleider. Tot de kampploeg
behoren onder andere ook nog Marc
Roseeuw, de man die steeds het fotoapparaat
in aanslag heeft, Piet Hoornaert, Karmeliet
geworden denk ik, Willy Snauwaert, zag ik na
meer dan 50 jaar terug op de Gouwdag+ in
Ieper, Tillo Demunck, Dirk Degraeve… en nog
vele anderen waarvan de namen mij
ontsnappen.

F07131 Ward Poppe, gouwsecretaris, neemt het woord
op de zeedag van 1966 te Knokke. Ward is geflankeerd
door Marc Waûters en Guy Algoet, de Jongknapengouwproost.

Waar heb ik Ward voor het eerst ontmoet?
Wanneer was dat precies? Het is me niet zo
duidelijk. Laat mijn geheugen me in de steek?
Waren die ontmoetingen dan zo vluchtig?
Niets van! Het is de nevel van de jaren die
alles wat toedekt en waziger maakt. Het duurt
wel even, maar alles komt weer: Wielsbeke,
Vogelsang, de zomer van 1963. Ward, de
kasteelheer van Hernieuwenburg, is ook
gouwhoofdman van de Jongknapen. Ik ben
Jongknapenleider in KSA ‘s Gravenwinkel
Torhout. In 1963 heb ik het leiderskamp
gevolgd. Aan de Torhoutse normaalschool zit
het
voorlaatste
jaar
van
mijn
onderwijzersopleiding er op. In het werkjaar
1963-1964 word ik, op vraag van Ward, lid van

F1705 Gidsenkamp, 1963, dagtocht naar Frankrijk (foto
G. D’Haen)

Ik herinner me hoe Ward erop staat dat de
Jongknapen na een spelnamiddag op en rond
‘de kletsekop’ op de Rodeberg hun voeten
wassen.
Voeten
gewassen,
helemaal
gewassen is zijn leuze. Telkens staan de
bekkentjes klaar, in een lange rij op het
formatieplein vlak bij de ingangspoort. De
wasbeurtjes groeien uit tot een soort van rite.
Of de wandeling naar F R A N K R I J K! Stel je

Nieuwbrief 15

1

voor. 1963! Frankrijk aan de andere kant van
de wereld! Naar de zandgroeven in de
nabijheid van Belle (Bailleul voor de Fransen).
Gewapend met ‘kommels’. Klaar om de
zandhellingen in te nemen.
Of de Olympische Spelen! Op de speelweide
naast Monsalvaet krijgen pleinspelen en
estafettes Olympische allures! Zelfs met een
Olympische vlag. Alleen het vuur ontbreekt.
Daar zorgen het enthousiasme en de
onderlinge strijd tussen de vendels voor. Het
hele kampprogramma is piekfijn voorbereid.
Tot de vrije tijd van de leiders toe. Daar staat
Ward op. Dat is hem ten voeten uit.

F05987 Ward Poppe, op de voorgrond, tijdens het
middagmaal
van
een
fietstocht
van
de
Jongknapenleiding van het gewest De Graal, 1960-1961.
Ward was toen gewestleider van de Jongknapen. Op de
foto: Ward Poppe, Jan Dumon (Mgr), Fernand Dupon
(E.H., +), Dirk Joye, Dirk Vandermoere (+) en Jan
Vandenbulcke (E.H.) die toen de gewestproost was.

Begin 1964 krijg ik Ward bij mij thuis op
bezoek. Samen met de Jongknapengouwhoofdman Marc Waûters. Ze hebben maar
één vraag. Wil jij gouwhoofdman worden van
de Jongknapen? Op dat moment werk ik mijn
laatste jaar af van mijn onderwijzersopleiding.
Ik aanvaard en maak zo tijdens de
paasvakantie het eerste Jong-VlaamsVormingskamp mee. Het is de start van een
nieuwe en sterke leidersvorming. Ward wordt
gouwsecretaris. Het begin van een reeks van
meer dan 10 jaar.
Eind augustus 1964 gaat ook het eerste
LourdesKAMP door. Ward vervangt er
gouwleider Lucien Vanacker als algemeen
kampleider. Ik ben de hulpkampleider. De reis
gebeurt met bussen. Ward volgt met zijn
eigen wagen. Niet alles loopt zo perfect. Er zijn
problemen met de buschauffeurs die zich niet
aan de afspraken houden. In Lourdes zelf is
het gedrag van een paar chauffeurs

problematisch. Samen met de gouwproost
moet Ward ingrijpende beslissingen nemen.
Twee chauffeurs worden vervangen. Op de
dag van de uitstappen blijf ik op het
tentenkamp achter. Het is heel warm weer. In
de namiddag steekt er plots een wind op. In
een paar seconden tijd worden enkele tenten
opgelicht en is het frame ervan verwrongen.
En de zigeuners zorgen, naar het einde van
het kamp toe, voor een serieuze overlast. Ze
nemen het terrein al in, nog voor ons kamp is
opgebroken. Het eerste Lourdeskamp zit er
op. Er volgen er nog vele, om de vier jaar.
Straks eind augustus 2020 voor de 15de keer.
Ik kijk op naar Ward als leider. En met mij heel
wat Jongknapenleiders. De gidsenkampen
(later Tiptopkampen, vanaf 1987 avonturenen voortrekkerskamp en nu Woesj) en de
werkgemeenschap Jongknapen liggen hem
nauw aan het hart.
En dan de jaarlijkse Zeedagen! De nationale
Zeedag op 2 mei 1965 vormt een hoogtepunt.
Ongeveer 3000 Jongknapen (of is dit in mijn
enthousiasme wat overdreven?) stappen in
een lange ‘Vikingstoet’ door de straten en
genieten van de fratsen van tv-komiek Theo
Vandenbossche (uit het toenmalige zaterdagavond BRT-programma ‘Een tegen Allen’).
Daarnaast is Ward manusje-van-alles voor
’Het Vendel’ het maandelijks nationale
tijdschrift voor de Jongknapen. Vele keren ben
ik na mijn dagtaak als onderwijzer liftend naar
het Centrum Licht en Ruimte getrokken om er
samen met Ward aan ’Het Vendel’ te werken.
En
de
nationale
werkgemeenschap
Jongknapen in Brussel. Samen met Ward
wordt gewerkt aan een handboek voor
Jongknapenleiders: “Het ABC van de
Jongknapenleider”.

F04622 Ward Poppe, Guido Gielen met echtgenote Rosa
Deprêtere, samen met Raf Chanterie op bezoek tijdens
de gouwdag te Roeselare, 3 mei 2003 (75 jaar KSA
Noordzeegouw)
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Na de gouwdag KSA 50 in Roeselare op 7 mei
1978 verlies ik Ward uit het oog. Maar Lieven
Debosscher, Greta Courtens, Pol Vandenbulcke, Luc Verbrugge en Dirk Desoete
vertellen me regelmatig hoe Ward voor “zijn”
KSA Noordzeegouw blijft werken, niet alleen
als gouwsecretaris. Hij krijgt er heel wat ‘titels’
bij of zijn het werkopdrachten: financieel
beheerder, verantwoordelijke voor de hemen
en contactpersoon met het Centrum voor
Jeugdtoerisme? Ik hoor hoe Ward altijd een
bouwdossier in planning of in afwerking heeft:
Monsalvaet,
Parsifal,
De
Graalkapel,
Lanceloot…

F01742 Gouwleider Herwig Deconinck, heemheer Ward
Poppe, Mgr De Smedt en gouwproost Eugeen Laridon in
de heemzaal van het nieuwe heem Parsifal in 1982. Aan
de rechterkant op de foto staan Jose Lemaireburgemeester van Heuvelland en Palmer Rosseel Lid van
de Bestendige Deputatie van de provincie WestVlaanderen.

Ward is KSA Noordzeegouw, zijn leven lang.
Het is ook zijn lang leven… Is er dan niets
buiten KSA? Jawel… Telkens als ik hem opzoek
in Licht en Ruimte hoor ik van op de gang hoe
klassieke muziek zijn bureau vult. Ward komt
uit een muzikale familie: zijn vader, zijn broer
en zus… Hij zelf ook is vervuld van klassieke

muziek. Niet alleen van klassieke muziek. Ik
denk dat het in de zaal van de ‘Cornebloeme’
is, op ‘de Platse’ van Westouter, dat Ward op
één van de avonden van het Jong-Vlaams
Vormingskamp zorgt dat Miel Cools zijn ‘katjes
in het donker’ kan knijpen. En zo ligt Willem
Vermandere mij ook nog in het geheugen.
Ook zijn auto is heel belangrijk voor Ward.
Telkens als hij mij, na een avondje werken op
zijn bureau, met zijn auto naar Torhout
terugbrengt, zie ik hoe precies en keurig hij
met zijn auto omgaat. Ik voel als het ware een
zekere ‘band’ tussen hem en zijn auto…

F01738 Ward in 1982, genietend op de inwijding van
Parsifal.

Zo ken ik Ward. Zo heeft hij mij voor een
stukje mee gevormd. Niet alleen als
Jongknapenleider
en
gouwhoofdman
Jongknapen. Als hij dit leest, lacht hij het
wellicht weg. Toch is het zo en ik ben er hem,
meer dan 50 jaar later nog dankbaar voor.
Noël Bossuyt

2. Bouwheer Ward
Een bijzonder facet van Ward is zijn ervaring
als bouwheer. Het jubileumboek Een halve
eeuw Monsalvaet, 1949-1999 schetst Ward op
p. 68 als volgt:
“Ward begon zijn loopbaan in KSA op 1 juli
1963 als ‘kasteelheer’ of ‘heemheer’ op het
KSA-vormings- en kamphuis Hernieuwenburg
in Wielsbeke. De zusters waren er vertrokken
en heemproost Jozef Feys was pas benoemd.

Omdat het kampseizoen voor de deur stond,
ging KSA ijverig op zoek en deed een gelukkige
ontdekking: Ward Poppe genoot van zijn
eerste zomer op het kasteel, in het park en in
de kamers van Karel Dubois zaliger.(…)
In de Leenstraat stond het eerste Lourdeskamp
(1964) voor de deur en bijgevolg verhuisde
Ward naar Roeselare. In 1965 sloeg KSA de
deuren van Hernieuwenburg definitief achter
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zich dicht. De aandacht van Ward, inmiddels
gouwsecretaris, ging nu voor het volle pond
naar het wat verlaten en vervallen heem te
Westouter.

F01757 Ward Poppe en gouwleider Pascal Gryson. (aug
1997)

Ward werd ook beheerder bij Centrum voor
Jeugdtoerisme, eerst te Westouter, later te
Mechelen, Leuven en Merelbeke. Een tijdlang
was hij zelfs deeltijds werkzaam bij het
Centrum voor Jeugdtoerisme te Leuven en er
verantwoordelijk voor jeugdprojecten die met
steun van de overheid werden gerealiseerd.
Voorbeelden zijn er te over: De Lork te
Kemmel, Verloren Bos te Lokeren, het Laathof
te Hingene, Heibrand te Westmalle,
Merkemveld te Loppem en vele andere.
Tussen alle plannen en projecten door kreeg
Monsalvaet duidelijk voorrang en bij de grote
werken van 1969 ontpopte Ward zich tot een
voortreffelijke bouwheer. Naderhand werd hij
ook lid van de “adviesraad van Toerisme
Vlaanderen” en de “Commissie sociaal jeugden
volwassenentoerisme”
op
het
Commissariaat Generaal voor Toerisme. Maar
Monsalvaet bleef de grote liefde. “
Met deze Nieuwsbrief van Altijd Jarig, een
werkgroep die Ward trouwens zeer genegen
is, schrijven we het verhaal verder. Ward werd
gaandeweg specialist in het opstellen van
bouwdossiers
en
het
lezen
van
architectenplannen en vooral een gids in het
oerwoud
van
reglementeringen
en
subsidiedossiers. Daarvan plukte ook het
vakantiedomein Ter Helme in Oostduinkerke
vruchten. Ook al is Ward sinds 2014 geen
voorzitter meer van de vzw KSA hemen

Monsalvaet, in het najaar van 2019
doorploegde hij nog met Pol Vandenbulcke,
met oude bouwplannen in de hand, de weide
op zoek naar water- en afvoerleidingen. Een
punt zetten is voor Ward gelukkig een
puntkomma.

Gedenksteen onder de gaanderij aan de ingang van de
traphal in Monsalvaet: ‘Ward Poppe 1963-73’.
(foto F. Quaghebeur)

Zijn eerste heldendaad in Westouter was, als
amper dertigjarige, de “uitbouw” in de jaren
1968-1969: centrale verwarming, sanitair en
douches - toen een echte modernisering -, een
nieuwe keuken op het vroegere podium,
nieuwe vloeren in de grote zaal, nivellering
van het binnenplein dat oorspronkelijk uit
twee verdiepingen bestond, aanplant van
populieren en tenslotte de inrichting van de
residentie in het torengebouw. Een
erkentelijke siersteen in de muur onder de
gaanderij bevestigt
dat
Ward toen
huismeester en (ver)bouwheer was.
Wie de geschiedenis van Monsalvaet kent,
weet dat de latere opdeling van de grote
slaapzaal tot drie afzonderlijke ruimten,
onlangs volledig heringericht door de
dakvernieuwing, niet de laatste verbouwing
was. Voor projecten rond toegankelijkheid en
energiebeheer was Monsalvaet telkens een
pionier.
Monsalvaet
kreeg
drie
wapenbroeders met
elk
zijn
bouwdossiers
die
door Wards handen
passeerden.
De
eerste kwam er door
de schenking van
het schooltje ’t
Hommelhof in de
Brabanthoek
te
Poperinge door de
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Zusters van het Geloof in 1975. Toen zij ook
hun grond (weide, school) wegschonken, lag
de kans open voor een nieuwbouw naast
Monsalvaet: Parsifal, ingewijd in 1982. En
waarom ook niet hun klooster wegschenken?
Lanceloot is ondertussen sinds de opening op
22 maart 1998 ook een vast dossier
geworden. Eenmaal dat afgewerkt, kwam de
Dwarsweg 1 in Gullegem om de hoek kijken,
want Centrum Licht en Ruimte sloot om
gesloopt te worden. De drie musketiers,
gouwproost
Bart,
KSA-voorzitter
Pol
Vandenbulcke en Monsalvaetvoorzitter Ward
- één voor allen, allen voor één – reden het

centrum van de provincie af op zoek naar een
nieuwe stek voor Noordzeegouw. Mee
verhuizen naar Groenhove was geen optie. Zij
zagen ruim tien jaar geleden potentieel in de
oude Harley-Davidsonzaak in Gullegem en
hielpen beslissen en verbouwen. Ward was
ondertussen een zeventiger geworden, nam
wat gas terug, maar blijft met warme
interesse peetvader of suikernonkel voor
zowel KSA-hemen en als KSA-Noordzeegouw.
Fijn dat we nog steeds op hem mogen
bouwen.
Eric Colenbier, 20.02.2020

3. De KSA-hemen: altijd in beweging met oog voor het verleden

De kiem van wat we vandaag de ‘KSA hemen’
noemen, werd bijna 75 jaar geleden in de
Westouterse grond geplant. Monsalvaet,
Parsifal en Lanceloot zijn als jeugdverblijven
zeker geen relikwieën van toen. De gedreven
mensen achter de bakstenen hebben er voor
gezorgd dat ze zijn blijven evolueren… al was
dat steeds met een zorgzaam oog op het
nalatenschap van toen. “Zo was onze vzw bij
de pioniers om te investeren in de
toegankelijkheid en om wat zuiniger om te
springen met de energie”, stelt huidig
voorzitter Bert Gilté fier. “En van bij het begin
werd goed geluisterd waar dat er echt toe
doet: bij de vele groepen die er over al die
jaren over de vloer kwamen.”
Heel wat kleine en grotere
verzuchtingen van een koksof leidersploeg werden zo
een project om de beleving
te blijven verbeteren. “Denk
maar aan een zitkring buiten,
de opdeling van de grote zaal

in Monsalvaet met een mobiele wand of de
uitbouw van Parsifal met kleinere kamers”,
aldus Bert. “Twee regelmatig terugkerende
wensen bleven echter onbeantwoord. In
Parsifal en Monsalvaet klonk de vraag naar
meer sanitair steeds luider. Met een sanitair
paviljoen buiten kwam daar maar gedeeltelijk
een antwoord op. Eigenlijk wou men binnen in
het gebouw een uitbreiding zien, maar waar
kon dat?”
De groepsdouches in het buiten-gebouwtje
voldeden
niet
langer
aan
ieders
verwachtingen, de vraag naar meer privacy
klonk steeds luider. Een tweede verzuchting
kon je horen in de keuken van Parsifal. Om de
borden van 40 tijdelijke ‘bewoners’ te vullen
was het daar wel wat benepen. Maar een
dakpan die in 2017, gelukkig zonder erg, van
het dak naar beneden kwam zou de directe
aanleiding worden om een antwoord te
bieden op beide tekorten. De eerste zorg in
het goede beheer van het patrimonium is de
buitenschil. En het dak had
steeds meer te lijden onder de
vele jaren goede dienst.
“De directe nood aan een nieuw
dak werd het startschot van een
uitgebreide
denkoefening”,
vertelt Bert. “Als je de pannen
wegneemt, dan moet je toch
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isoleren. Heeft dakisolatie zin wanneer de
ramen boven nog steeds uit enkel glas
bestaan? En eigenlijk vroeg de hele
bovenverdieping om een stevige opfrisbeurt.
We vroegen architect Wim Baeckelandt
bovendien om op die eerste verdieping te
zoeken naar uitbreiding van de sanitaire
voorzieningen.” Het onverwachte resultaat is
vandaag in volle opbouw.

weer open bij de start van de zomervakantie.
Na de verbouwingen van Lanceloot in 2015
blijft het fiere trio in de Schomminkelstraat zo
klaar voor de nieuwe toekomst. “Ook nu weer
behouden we connectie met ons mooie
verleden”, zo benadrukt voorzitter Bert. “De
aanblik van het oorspronkelijke Monsalvaet
blijft dezelfde. Wie hier vele jaren geleden
heeft verbleven voelt zich meteen weer thuis.”

Waar Monsalvaet en Parsifal elkaar raken
komt een nieuw volume uit het dak. Centraal
in het grote pand krijgen beide verblijven
eindelijk de benodigde binnenruimte voor
douches, toiletten en waskraantjes. Onder die
uitbouw ligt de keuken van Parsifal… die zo
kan verdubbelen in oppervlakte. “Een
fantastische vondst waarbij we de doelstelling
van onze vzw ook de komende decennia op
maat van de groepen kunnen blijven
garanderen”, zo knikt Bert tevreden. Het grote
project krijgt week na week verder vorm en
bestuurder Pol Vandenbulcke volgt de werf op
wekelijkse basis waakzaam op.
De Paascursus van KSA Noordzeegouw op 5
april wordt de vuurdoop van Monsalvaet. De
deuren van het vernieuwde Parsifal zwaaien

De KSA hemen bestaan uit Lanceloot (22
bedden), Parsifal (40 bedden) en Monsalvaet
(53 bedden). Op jaarbasis realiseren de drie
huizen samen zowat 15.000 overnachtingen
door een 150-tal groepen. Dat zijn
jeugdbewegingen,
maar
ook
scholen,
verenigingen, vriendengroepen of families.
Meer dan 90% van de overnachtingen is jeugd,
rond
de
75%
jeugdwerk.
Het
moderniseringsproject betekent een forse
investering van ruim 600.000 euro. Subsidies
door Toerisme Vlaanderen en het Fonds voor
Culturele Infrastructuur zorgen er voor dat de
vzw deze financiële inspanning kan dragen.
Bert Gilté, voorzitter KSA Hemen vzw

4. Zuster Françoise (°1924)
Op 10 december 2017
overleed zuster MarieFrançoise,
(Maria
Maddens). Ze werkte in
het Centrum Licht en
Ruimte van 1981 tot
2006. Ze was de
moeder van Licht en
ruimte.
De inwoners van het Centrum Licht en Ruimte,
KSA Noordzee-gouw en veel medewerkers en
bezoekers hebben zuster Françoise gekend. Zij
had een hart voor jongeren
en een boontje voor KSA.
Werken,
bidden
en
dienstbaar zijn was op haar
lijf geschreven. Ze heeft heel
hard gewerkt en dan voegde
ze er aan toe: “Ik ga bidden
voor jullie.” Vast heeft ze dat

gedaan en tussen haar vele huiselijke
opdrachten was er ook een helpende hand,
bijvoorbeeld voor een dringende KSAverzending of toen de voorwacht van het
Lourdeskamp voor dag en dauw vertrok stond
een ontbijtje klaar, altijd was er nog wel een
chocomousje of puddinkje over. ‘Stel je voor
dat ze nog honger zouden hebben…’
Super merci lieve zuster Françoise , dank voor
je steeds aanwezige jeugdige en warme
moederhart.
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Ward Poppe
F02136 Zr Françoise met gouwproost Gaby Quicke en gouwleider
Dirk Desoete in de keuken van
Centrum Licht en Ruitme, na de
studiedag van januari 1996.
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5. KSA en muziek – muziek in de KSA
Leenstraat 50, Roeselare) wordt er een
hoofdstuk gewijd aan “De Speelschaar” (blz.
58 - 74). Voor een belangrijk deel was KSA
aanwezig in de muziek. Muziek was KSA en
KSA was muziek.

D03010 Banjo-orkest KSA, College Menen.

Ik herinner me als Jongknaap, Knaap,
Jonghernieuwer eind van de jaren 50 en de
60’er jaren van de vorige eeuw hoe KSA aan
de wieg stond en voedingsbodem was van
muziekgroepen,
fanfares,
speelscharen,
klaroen-blazers en trommelkorpsen. Of zelfs
eigen muziekkorpsen had. In de Torhoutse
normaalschool leefde een sterke fanfare die
het KSA-uniform had als hun uniform. Onze
eigenste KSA ‘s Gravenwinkel Torhout had een
bescheiden trommel- en roffelkorps met een
paar klaroenblazers. Op de gouwdag J35 in
Oostende trad in het Kursaal het Banjoensemble van Menen op. En op elke
IJzerbedevaart was het aantreden van een
KSA-fanfare uit Oost-Vlaanderen een heel
bijzonder moment. In krantenartikels,
jubileumboeken en op heel wat foto’s die ons
KSA-archief bevat, achterhalen we hoe de KSA
verbonden was met de SFX-speelschaar van
Brugge en hoe KSA Zwaneburcht (Zandvoorde)
een eigen ‘Kliek’ had. In de jaren 60 van vorige
eeuw was één van de diensten binnen de KSA
de ‘Volksdienst’. In de uitgave “Jeugdleven 3,
Volksdienst” (Uitgave van het Algemeen
Secretariaat van KSA-JONG-VLAANDEREN,

We willen informatie rond fanfares,
speelscharen, trommel- en roffelkorpsen,
klaroenblazers,
jeugdmuziek-groepen…
samenbrengen en inhoudelijk
uitwerken.
Vandaar deze oproep. Heb je weet van KSA
bonden die op een of andere manier met
muziek bezig waren (of misschien nog zijn),
heb
je
documentatie,
foto’s,
oude
uniformen…? Laat het ons weten, bezorg ons
de info..., graag voor 1 mei.
Één adres: altijdjarig@ksanoordzeegouw.be of
050/39 29 18.
Van de volgende groepen hebben we weet
van een muziekkorps omdat we ergens een
foto gevonden hebben, maar weinig of geen
verder info: Menen banjo-orkest, Trommel en
klaroenenkorps Kortrijk, Westouter, OLVcollege Oostende, Diksmuide.

F01518 KSA Zandvoorde op de ridderdag voor
Jongknapen en Knapen te Beernem, 11 mei 1980.
F00466 SFX-muziekkorps op de Duboisviering,
september 1995 te Wielsbeke.
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6. Carien Caes
Op 30 september 2019
overleed Carien Caes.
Ze
was
net
60
geworden. Carien was
van 1983 tot 2008
secretaresse in KSA
Noordzeegouw. Wie in
die tijd telefoneerde
naar Centrum Licht en
Ruimte
zal
ongetwijfeld haar stem aan
de telefoon gehoord
hebben. Carien was
verantwoordelijk voor
F00486 Carien Caes en
Eric Colenbier bij de
alle
administratie:
boekvoorstelling ‘De
inschrijvingen,
kanunnik’ augustus
verzendingen, verkoop1995.
dienst, … Dirk Desoete,
die tien jaar met haar samenwerkte, getuigt.
Carien, onze typiste
Je kon er geen betere indenken. Foutloos
typte ze elke geschreven tekst over. Zelfs mijn
krabbels zette ze om in leesbare tekst. Iets
moeilijker was het om de verzen van wijlen
gouwproost Eugeen Laridon in getypte tekst
om te zetten. Regelmatig kon je “xxx…” in de
tekst lezen. Maar af en toe slaagde Carien er
toch in om een woord te destilleren uit het
doktergeschrift. Een woord dat er evenwel
niet stond, waarvan de gouwproost dan zei:
“Ik weet niet meer wat ik schreef; maar het is
beter!”
Carien, onze wandelende fichebak
Elk lid, elke leider werd door Carien menig
maal uitgetypt. Postetiketten, leeftijdslijsten,
verzekeringslijsten, deelnemerslijsten (Paascursus, Lourdes, …) Als je als Jongknaap je
KSA-carrière begon, dan was het goed
mogelijk dat Carien jouw adres en
telefoonnummer zo uit het hoofd kende tegen
de tijd dat je bondsleider of -secretaris werd.
En stopte je als lid … dan werd je ook nog
feilloos uit ons adressenbestand verwijderd. Je
moet dat nu eens proberen zonder computer.

F01388 De gouwleiding in 1986 op de parking in Centrum
Licht en Ruimte: Luc Verbrugge, Frederik Tack, Carien
Caes en gouwproost Eugeen Laridon.

Carien, de zendingenkampioen
Carien stam nog uit de tijd dat alle berichten
via de postbode tot bij jou op de keukentafel
kwamen. We maakten ooit zelfs een
jaarthema rond de post … Als geen ander kon
ze brieven in een omslag stoppen en voorzien
van postzegel en etiket. Als administratieve
kracht bleef ze graag op de achtergrond.
Carien, de fervente rookster
Ja, in de tijd mocht je nog overal roken. In
menig bureau van Centrum Licht en Ruimte
was de rook soms te snijden. Carien rookte
vlotjes een pakje per dag, maar slaagde er
toch in om in haar bureau iets minder te
roken. De sigaret bleef haar trouwe
bondgenoot, al die tijd dat ze op KSA werkte.
Toen kwam de computer
Met de komst van de computer veranderde er
veel. Carien had het daar dikwijls moeilijk
mee. Haar takenpakket veranderde langzaam
maar zeker. Regelmatig stimuleerde de
gouwleiding haar om een cursus te volgen. Zo
kwam het dat haar carrière in KSA eindigde
met een valse noot. Het takenpakket was te
ver geëvolueerd. Omscholen was niet meer
haalbaar en toen werd Carien ontslagen. Het
was een pijnlijk moment.
Dankbaar om haar loyale werk voor KSA …
Ontgoocheld omdat haar job zo moest
eindigen …
Bij deze een in memoriam groet aan Carien
Caes,
Dirk Desoete, Gouwleider 1988-1998
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7. Afscheid Pascal Gryson
Ik herinner me de start van Altijd Jarig
nog als gisteren. 1997, net gestopt als
Jongknapengouwleider, nodigde Pascal
mij en Eric uit voor een ‘vrijblijvende
babbel’. Ook Ward was op de hoogte.
Of we het niet zouden zien zitten om
wat
chaotisch
bijeengescharreld
materiaal uit de kelders van Centrum
Licht en Ruimte te ordenen en te
rangschikken. En meteen ook te zien of
er waardevol materiaal bij was. Door
werkzaamheden aan een lekkende
chauffagebuis werd het materiaal verplaatst
en nu moest het terug.
We gingen in op de vraag - meer dan twintig
jaar later zijn we nog altijd bezig … Pascal liet
ons doen, was er bij als we samen kwamen en
gaf ons alle kansen om ideeën uit te werken.
Toen hij afscheid nam als gouwleider kwam hij
bij de werkgroep. We beleefden memorabele

momenten: van een klein kamertje
verhuizen naar Vogelzang in SintMichiels en daarna naar de huidige
archiefzolder, archiefweekends met
vrouw en kinderen, fotoboeken
maken per werkjaar, veel sorteer- en
noteerwerk, …
Dit jaar nam Pascal afscheid van de
werkgroep Altijd Jarig. Beroepsbezigheden belemmeren hem om
het archiefwerk, naar zijn normen,
naar behoren te doen. Het is jammer
voor de werkgroep, maar Pascal is niet voor
half werk en dat trekt hij ook door in zijn
engagementen. Het siert hem, zo kennen we
hem. Een hele dikke merci, Pascal, en moest je
ooit zin hebben om er terug bij te komen …
Herman

8. Nieuwe uitgave van de werkgroep Altijd Jarig
17 november 2012: in Gullegem komen ‘de
vrienden van het archief’ samen om het 85jarig bestaan van KSA te vieren. Gastspreker is
em. prof. dr. Louis Vos. Hij zal er een half
uurtje spreken over ‘de geschiedenis van KSA
Noordzeegouw en haar plaats in de KSA in
Vlaanderen’. Hij spreekt ruim anderhalf uur,
boeiend en met toestemming van de
aanhoorders. De werkgroep Altijd Jarig vraagt
de professor nadien of hij bereid is om de
tekst van zijn referaat in verschillende
afleveringen in de jaarlijkse nieuwsbrief te
laten verschijnen. De
zeven bijdrages van de
nieuwsbrief werden nu
gebundeld, herschreven
tot één geheel en ruim
van illustraties voorzien.
Professor Vos eindigt zijn
verhaal bij het afscheid
van monseigneur Laridon
als gouwproost in 1994.
Het boek is 100 blz. dik en verschijnt zo snel
het kan in 2020. De archiefgroep Altijd Jarig
stuurt het geheel.

Omdat het verhaal van professor Louis Vos
eindigt in 1994 vroegen we aan Pol
Vandenbulcke - erevoorzitter van KSA
Noordzeegouw vzw - om ook de laatste 25
jaar te belichten. Samen met Bert Gilté,
Laurens De Loof en Xavier Montaine kweet hij
zich van deze taak en beschrijft hij in negen
korte paragrafen hoe KSA Noordzeegouw zich
tot op vandaag profileert. Deze aparte uitgave
wordt als extraatje bij het boek aangeboden.
Wie wil kan nu al voorinschrijven en het boek
aankopen voor de prijs van €19 . Dit doe je
door een mailtje te sturen naar
Gouwsecretaris
Niels:
inschrijvingen@
ksanoordzeegouw.be. Het boek is dan af te
halen in het gouwsecretariaat. We kunnen het
boek ook verzenden naar uw adres, dit voor
een meerprijs van € 5,70. Je kan het bedrag
overschrijven op BE74 4675 0073 5107 met
vermelding van “boek KSA Noordzeegouw” en
daarna jouw naam. Na de verschijningsdatum
kost het boek €21.
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9. Activiteiten van de werkgroep
Drie artikels in Kompas (het leiderstijdschrift
van KSA), één in het tijdschrift Brugs
Ommeland (een driemaandelijks tijdschrift
over het leven in Brugge door de eeuwen
heen) en een boek over de historische
identiteit van KSA Noordzeegouw (waarvan
elders in deze nieuwsbrief meer informatie),
we hebben onze pen dit jaar leeg geschreven
…
De artikels in Kompas gingen over 60 jaar
Jongknapengouwkamp: eerst Gidsenkamp,
daarna tip-topkamp genoemd, vervolgens
avonturen- en voortrekkerskamp en vandaag
Woesj; over het twintigste bezoek van KSA
Noordzeegouw aan Lourdes (vijf bedevaarten
en straks in augustus het 15de kamp) en een
derde over muziekkorpsen en fanfares, met
een oproep om informatie voor een
uitgebreider artikel.
Eric schreef een artikel in het heemkundig
tijdschrift Brugs Ommeland: over de KSA
gouwdag van 1945. Verder schreef ook Ward
Poppe samen met Eric Colenbier een artikel
over abt Louf voor Kerk en Leven, editie
Brugge binnenstad.
Daarnaast kwamen we dit jaar zeven keer
samen om in Gullegem op de archiefzolder te

werken en hadden we ons weekend in
Lanceloot (Westouter) waar we met onze
fotocollectie aan de slag gingen. Er was
dringend nood aan een deftige manier van
bewaren, beschrijven en fysiek en digitaal
opslaan van de beelden. We zijn er nog niet,
maar vooral Thomas werkte het ganse jaar
verder aan dit item.
Dit jaar slaagden we er ook in om het
uitleensysteem van onze uniformen op punt
te stellen. Alles zit mooi in dozen en bij elk
uniform hoort een etalagepop.
Op de topconferentie in Wevelgem mochten
we met de uniformstand uitpakken, konden
we KSA Watou informeren over hun
bestaansdata en kregen we na een oproep via
facebook bondsschildjes van Ter Straeten
Brugge, Bikschote, Ten Briel Brugge, Pittegem
Pittem, Stormklokke Ieper, De Vlasbloem
Wevelgem, Frassati Brugge, Torrewachters
Rumbeke, Wytewa Roeselare, Oostende
Meeuwennest, De Bollaert Watou, Ten Rode
Oostkamp, Tielt, Marke, Torhout, Veurne,
Wervik en Loppem.
Eric en Astrid gingen in april 2019 opnieuw
spreken over de historiek tijdens de
hoofdanimatorencursus.

10.Dienstverleningen van de werkgroep
Lieven Vervenne toonde interesse in de
ridderwerking van KSA en de geschiedenis van
KSA Wevelgem. Hij bezocht het archief in
maart 2019. Professor em. Dries Simoens
wilde een paar brieven uit de nalatenschap
van zijn vader ‘kunnen plaatsen’. Van Michel
Deruyttere kregen we een oude uitnodiging
(1944) van de bondsleiding van KSA Gullegem
voor de priesterwijding van hun proost A.
Maes en Astrid Hooijberg kreeg van Ward
Poppe een video van het Land van Ooit van
1991 om te digitaliseren. Oud bondsleider van
KSA Harelbeke, Dirk Vyncke was op zoek naar
‘de blauwvoet zoals die op de koppelriem
afgebeeld stond’. De riem wordt nog steeds
verkocht, met de bewuste blauwvoet. Bert
Vandamme uit KSA Deerlijk zocht nog oude

mouwschildjes maar we konden ze hem niet
allemaal meer bezorgen, uitverkocht … In de
jeugddienst van Menen willen ze de
vrijwilligers bedanken en om de zaal wat in te
kleden mogen we oude uniformen uitlenen.
Verder zocht Ludo Valcke van de cultuurdienst
van de provincie info over zijn oude KSA-groep
St-Bavo. Van het archief van het college in
Waregem kregen we een 20-tal foto’s uit de
nalatenschap mijnheer Roelens. Ze zijn
vermoedelijk van de KSA Leiezonen Kuurne.
Dirk Masschelein gaf ons een vlag van KSA
Meeuwennest Oostende in bewaargeving. Van
Annie Delva kregen we materiaal van KSA
Ieper. KSA Leiezonen Kuurne hield een
feestweekend en zocht afbeeldingen van
Joepie, jaarthema’s en Lourdes, Lucas
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Allemeersch wil op hun website iets over het
verleden van KSA Blauwe Torre Varsenare
zetten en vraagt o.a. een foto van hun oude
vlag. Brecht Goerlandt van KSA nationaal
zocht gegevens over een oud-medewerker en
Bartel Coucke is de nieuwe eigenaar van Hof
Ter Linden in Tiegem en wou één en ander
weten over de historiek van het kamphuis.
KSA Poperinge wil in zijn nieuwe
mouwschildjes een historisch element

verwerken. Oud-leiding van KSA Torhout
vraagt en krijgt de leiderslijsten uit de jaren
1960. KSA Moerkerke was geïnteresseerd in
hun bestaansdata. Ze vierden hun 40-jarig
bestaan maar hoorden daar dat er ook
voorheen al een groep bestond – wat
inderdaad zo is.
Werkgroep Heemkunde Sint-Kruis bezorgde
ons een KSA-kalender uit 1967 en enkele
gedachtenisprentjes van oud-KSA’ers.

11.Reacties vorige nieuwsbrief
Philip Vermoortel reageert op de afbeelding
van de studentenvlag van Zarren waar 7
kerktorens op staan. Wij schreven ‘Op de vlag
staan van links naar rechts volgende torens: 2°
Sint-Hadrianuskerk van Handzame, 3° SintPetruskerk van Esen, 4° Sint-Dionysiuskerk van
Zarren, 5° Sint-Bartholomeus van Kortemark ?
(met dan wel enkele foutjes), 6° SintMartinuskerk van Werken’
Philip reageert: “4 = Zarren, 6 = Vladslo en 7 =
Werken. Let op de twee kleine zijtorens bij de
kerk van Zarren die tegen de linkerhoek van de
toren plakken, en op de klok rechts op het dak
in de kerk van Vladslo. Alleen nummer 1 blijft
een onbekende.”

Louis Vos en Bert Taeymans reageerden op
foto
F06026:
beiden
stellen
en
beargumenteren dat de foto genomen werd
op de eerste Jong-Vlaamse staf in Leuven
1957.
Naar aanleiding van het korte stukje over het
glasraampje in het St-Vincentius-college in
Ieper reageert Jo Leysen, leraar en later
logistiek directeur van het St-Lievenscollege
via Jef Boden.
“Dag Jef, in de nieuwsbrief van WG Altijd Jarig
stond een glasraam afgedrukt met een KSA-er.
Ook ons Sint-Lievencollege liet ooit een
glasraam met KSA’ers er op vervaardigen.
Vermits de kapel reeds lang geleden werd
‘ontmanteld’ stond dit glasraam nadien wat
verloren in een traphal. Toen tijdens mijn
laatste actief jaar de restauratie van het
gebouw aan de straatkant (gevel + 2
trappenhallen) werd uitgevoerd liet ik dit
glasraam terug monteren in een van de
gebouwen van de basisschool.”
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Deze en de vorige Nieuwsbrieven zijn nog altijd te lezen op de website van KSA Nationaal.
Ook vind je ons terug op Facebook: "Altijd Jarig KSA NZG"
liken en daarna kan je ons verder volgen.
Wie wil kan de Nieuwsbrief ook digitaal krijgen i.p.v. per post.
Te melden aan: altijdjarig@ksanoordzeegouw.be
KSA Noordzeegouw, Dwarsweg 1, 8560 Gullegem / Wevelgem

De trotse leden van de werkgroep ‘Altijd Jarig’: van links naar rechts: Thomas Verniest, Dieter
Durnez, Bart Dewitte, Noël Bossuyt, Herman Leber, Astrid Hooijberg en Eric Colenbier.

Met onze archiefgroep houden we een adressen- en mailbestand bij van oud-leid(st)ers en
sympathisanten met de bedoeling om onze nieuwsbrieven, uitgaven en activiteiten kenbaar te
maken. Wie in onze werking geïnteresseerd is of op onze werking beroep deed, ontvangt deze
informatie.
Wie wil uitschrijven kan dat via het mailadres altijdjarig@ksanoordzeegouw.be en we geven geen
gegevens door aan derden.

Wil je behoren tot “de Vrienden van het archief”
en deze nieuwsbrief voortaan blijven ontvangen?
Contacteer ons. Je kunt bij ons ook terecht voor archiefschenkingen, vragen
of raadpleging… of zelfs financiële steun: BE74 4675 0073 5107
werkgroep Altijd Jarig, Herman Leber (050/39 29 18)
of KSA Noordzeegouw (056/40 48 12)
of altijdjarig@ksanoordzeegouw.be
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