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De huidige KSA Lichtaart telt een dynamische jongerenwerking naast een stabiele oud-leidingsgroep.  
De vriendenkring viert zijn 75-jarig jubileum en is klaar voor de volgende 75 jaar. 
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CORONA-MAATREGELEN BIJ DE 

SJELTER EN KSA  

De volledige wereld is getroffen door Covid 19. Een bizarre periode in quarantaine met zeer beperkt 

sociaal contact. Een enorm impact op het sociale leven van de jeugdbewegingen en het sociaal-

cultureel werk waar we als groepen van De Sjelter toe behoren.  

De Sjelter volgt dezelfde richtlijnen en maatregelen als KSA waarvan we de belangrijkste in dit artikel 

overlopen. Je kan ook deze informatie lezen op https://www.ksa.be/corona  

De basisregels: 

Als eerste punt stimuleren en promoten we de belangrijkste 

regels om verspreiding van het virus tegen te gaan.  

Ondertussen al door iedereen meermaals gezien maar we 

herhalen ze hier ook nog even:  

- Was regelmatig je handen.  

- Hou anderhalve meter afstand van elkaar.  
- Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi 

het weg in een afsluitbare vuilnisbak. 
- Heb je geen zakdoekje bij de hand? Hoest of nies in de 

binnenkant van je elleboog. 
- Blijf thuis tenzij voor een noodzakelijke verplaatsing.  

 

Afstel activiteiten en evenementen 

Alle activiteiten in de socio-culturele sector en binnen de jeugdbewegingen werden door de overheid 

verboden tot 19 april. Dus ook De Sjelter en KSA houden zich hier aan.  

Vooral voor grote evenementen zoals fuiven, 

eetfestijnen, sporttornooien, festivals, … kan dit 

een financiële domper opleveren. Hoe pak je dit 

best aan?  

Voor KSA-groepen staan er heel wat tips om dit op 

te vangen op https://www.ksa.be/corona-impact  

De meeste hiervan kan je ook als oud-ledengroep 

gebruiken of vertalen naar jullie werking.  

Een eerste stap is om zo veel mogelijk kosten te 

beperken.  

Daarna probeer je een overzicht te krijgen van de 

misgelopen inkomsten en de toch gemaakte 

kosten waarvoor je het voorgestelde sjabloon kunt 

gebruiken.  

Daarnaast is het ook belangrijk dat je goed 

communiceert naar de deelnemers.  

Als er al inschrijvingsgeld betaald werd of tickets gekocht werden, kan je deze best terugbetalen met 

de vraag of ze dat wensen maar met de optie om het zo te laten als steun en als compensatie voor 

reeds gemaakte kosten. Dit kan je best wel vrijblijvend houden.  

https://www.ksa.be/corona
https://www.ksa.be/corona-impact
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Steun aan jouw KSA-groep  

De kans is natuurlijk groot dat de plaatselijke KSA-groep een grotere last en impact ervaart dan jullie 

als oud-leiding. Je zou daarom kunnen overwegen om voor hen een steunactie te organiseren bij de 

oud-leiding en jullie netwerk. Ze zouden dit zeker appreciëren.  

De steun hoeft niet louter financieel te zijn. Steek je KSA een hart onder riem, wees solidair en maak 

gebruik van de digitale wereld, filmpjes, foto’s en andere leuke berichten via Social media om hen te 

steunen! Schrijf eventueel een kaartje naar de leiding als je niet zo mee bent met nieuwe digitale 

trends. Zo laat je zien dat je ook nu nog aan jouw oude groep denkt en met hen meeleeft.  

Alternatieve activiteiten 
Dankzij de digitalisering zijn er heel wat mogelijkheden om tijdens de ‘blijf in je kot’-periode toch 

elkaar digitaal te ontmoeten of een alternatief aan te bieden voor je afgelaste activiteit.  

Heel wat chatboxen en apps geven de mogelijkheid om elkaar te zien en te horen via video. (Skype, 

Zoom, Whatsapp met maximum 4 personen, Houseparty, … ). Laat het gewoon bij ieders thuis zelf 

gezellig maken, neem er een lekker biertje, wijntje of fruitsapje bij en babbel via dergelijk kanaal wat 

bij met elkaar.  

Andere alternatieven zijn om KSA-gerelateerde puzzels, kwisjes, raadsels of opdrachten te delen via 

een Facebookpagina of te sturen via mail. Je kunt ook de leiding of oudste leden uitdagen. Hou ook 

zeker de trends in het oog die andere mensen organiseren om je kar aan vast te hangen. Voor 

gezinnen is er nu bijvoorbeeld de berenjacht waar mensen een teddybeer voor hun raam zetten 

zodat kinderen met hun ouders op zoek kunnen gaan hoeveel beren er in hun wijk of straat te vinden 

zijn. Dat kan ook met KSA-dassen, -mutsen of petten in de gemeente. Meer jeugdbewegingsgericht is 

de Facebookpagina: ‘DE ONLINE JEUGDBEWEGING (tegen coronaverveling) ‘ waarop de verschillende 

jeugdbewegingen tegen elkaar strijden in verschillende opdrachten en zo alle leden van de 

jeugdbeweging thuis op een leuke manier bezig houden. De wekelijkse activiteit wordt hiermee goed 

opgevangen.  

 

De koepelactiviteiten 

De Sjelter zelf had de komende periode geen activiteiten op stapel staan, op enkele vergaderingen na 

waarvoor een digitaal alternatief werd voorzien. Vooral op provinciaal niveau gaan echter heel wat 

klassiekers niet door. Denk dan maar aan de vormingscursussen tijdens de paasvakantie, TripTrap 

(Joepie met de fiets in Limburg en Antwerpen-Brabant), de gouwdagen voor -12-leden of 

avonturendagen voor tieners tussen 12 en 14 jaar. Gelukkig is het geen Joepiejaar. 
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Jeugdbewegingen zijn solidair  

Het was prachtig om te zien hoe de jeugdbewegingen meteen in actie schoten en solidaire acties op 

poten zetten zodra de eerste maatregelen van start gingen. Hun wekelijkse activiteiten maakten 

plaats voor babysitten, inkopen doen of leuke berichtjes tonen aan een woonzorgcentrum. Hopelijk 

houden ze dat vol. Ook voor oud-leidingsploegen is hier een kans weggelegd, ja zelfs in uniform! 

 

Hou je als oud-leidingsploeg  aan volgende aandachtspunten:  

- Boodschappen en klusjes doen voor ouderen en verzwakten kan. Doe het alleen en volg de 

veiligheidsmaatregelen strikt op.  

- Vermijd generatieverschillen. Dus ga als oudere oud-leiding geen opvang voorzien van jonge 

kinderen.  

- Hou er rekening mee dat niets een rusthuis of serviceflat binnen gaat als het niet eerst 76 

uren (drie dagen dus!) bij hen in een aparte ruimte in quarantaine gelegen heeft. Pakketjes 

met bederfelijk voedsel of snijbloemen schenken is dus geen goed idee. 

- Probeer je acties zoveel mogelijk vanuit je eigen kot te doen en communiceer digitaal met 

mensen uit een ander huishouden.  

- Deel je solidariteitsactie via info@desjelter.be  

Hieronder alvast enkele voorbeelden van verschillende KSA-groepen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@desjelter.be
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ONDERZOEK ONTSTAANSDATA 

Historiek van KSA, KSJ, VKSJ, Roodkapjes…  

De Sjelter staat in voor de historiek van KSA, KSJ, VKSJ, 

Roodkapjes en andere bewegingen die tot ons verleden horen. 

Dit gaat bijvoorbeeld over archiveren van belangrijke stukken op 

nationaal en provinciaal niveau; plaatselijke archieven ophalen, 

uitsorteren en archiveren en historisch onderzoek uitvoeren.  

De werkwijze 

In één van die onderzoeksprojecten richten we ons op plaatselijk 

niveau. De Sjelter probeert echter al enkele jaren zoveel mogelijk 

ontstaansdata van plaatselijke groepen in kaart te brengen.  

We willen dit zo waarheidsgetrouw mogelijk doen door ons te 

baseren op (historische) bronnen zoals ledenlijsten, verslagen, 

tijdschriften, foto’s, …   

Als we vermelding van een plaatselijke groep in een bepaald 

jaartal vinden, wordt dat ingevuld in een groot schema per 

provinciale werkkring.  

Als we bijvoorbeeld een groepenlijst van 1968 uit het archief van 

KSA Nationaal in het KADOC vinden, kunnen we in de kolom van 

1968 bij al die groepen een kruisje zetten. Zo krijgen we matrix 

met een overzicht per groep van wanneer we een eerste bronvermelding vinden tot en met de 

laatste. In sommige documenten staat effectief het jaartal van oprichting bij wat natuurlijk zeer 

waardevol is. Op deze manier proberen we het rooster zo volledig mogelijk te krijgen. Dit doen we 

zowel voor nog bestaande groepen als van groepen die ondertussen helaas al gestopt zijn. Ondanks 

dat dit zowel door de Provinciale archiefwerkgroepen al voor een stuk gedaan werd en er vorige 

zomer ook twee jobstudenten in het KADOC naar gesnuffeld hebben, zijn er toch nog wat hiaten in 

het rooster.    

Kan jij helpen?  

Vandaar een warme oproep naar alle oud-leden voor het doorgeven van bronnen met vermelding 

van een jaartal dat jouw groep of bond zeker bestond. Bij voorkeur met een kopie, scan of verwijzing 

naar een bron omdat we die er ook graag bij zetten. Sinds 1995 werken we met Digit, het digitaal 

inschrijvingssysteem en hebben we het bestaan en stoppen van de groepen dus gemakkelijk 

daarmee kunnen opsporen. Jubileumboeken geven bijvoorbeeld een redelijk volledige weergave van 

het bestaan van een groep. Deze volledig inscannen is meestal niet nodig omdat we die in de kast 

hebben staan op het Nationaal secretariaat, maar voor de zekerheid 

even mailen met de vermelding mag zeker.   

Met deze gegevens zullen we per provinciale werkkring een grote 

poster maken met een mooi overzicht van de plaatselijke groepen. 

Deze kunnen we dan verdelen onder de provinciale secretariaten 

zodat er een duidelijk overzicht is. Tevens kunnen we de 

ontstaansdata dan ook aanvullen op de digitale tijdlijn op de 

website: https://www.ksa.be/historiek   

In documenten, lijsten en 

tijdschriften uit verschillende 

jaartallen gaan we op zoek 

naar vermelding van 

plaatselijke groepen om hun 

bestaan in dat jaar te kunnen 

verifiëren.  

 

Heb jij foto’s, ledenlijsten 
of andere bronnen van 
een KSA-, VKSJ-, KSJ- of 
Roodkapjesgroep van 

voor 1995? Help ons dan 
onze lijsten aan te vullen 

en bezorg ze via 
info@desjelter.be     

https://www.ksa.be/historiek
mailto:info@desjelter.be
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TALENT UIT KSA: BERT TAEYMANS 

2020 is zo een jaar van de grote evenementen die eens om de zoveel jaar 

plaatsvinden zoals de Olympische spelen en het Europees Kampioenschap 

voetbal. Helaas zijn de even jaren geen Joepie-jaren en is er weer een 

jaartje Joepie-heimwee deze paasvakantie. Om die leegte te vullen van 

stappende jongeren om te volgen, zijn we met onze Afkikkerpen naar 

Joepie-stichter en erevoorzitter van de Sjelter, Bert Taeymans, getrokken 

om zijn verhaal als talentvolle KSA’er neer te pennen.  

Bert Taeymans werd geboren op 28 januari 1932 in Wijnegem. Hij is een 

boegbeeld voor KSA waar hij als verbondscoördinator voor de Jong-

Hernieuwers startte met de eerste Jong-Hernieuwerrally die we 

ondertussen kennen als Joepie. Bert heeft de eerste drie nationale edities 

gecoördineerd, nog meegewerkt aan editie vier en was sindsdien aanwezig 

geweest op alle slotshows in stad X op eentje na. Niemand doet hem dat 

na. 

 

 

Hoe en waar is je KSA-carrière gestart? 

Als 12-jarige scholier op het College werd ik in 1943 ook lid 

bij de bijhorende parochiebond Vlaams en Vroom Wijnegem. 

Net op dat moment maakte Vlaams en Vroom Wijnegem de 

overgang naar KSA zoals bij veel bonden de trend was in die 

tijd. Ik trok naar een vergadering van de studentenbond, en 

kwam terug thuis als een KSA-er! Doordat deze bond  vooral 

een vakantiewerking had met af en toe door het jaar ook een 

activiteit, begon ik in de zomer. Ondanks de oorlog lukte het 

toch al om dezelfde zomer op kamp te gaan bij een boer. 

Onder het mom dat we uitgehongerde kinderen waren, 

kregen we overal eten en 

zelfs nog vijf frank terug van het kampgeld.  

 

Hoe ben je doorgegroeid tot bij de Nationale koepel?  
Na het seminarie en mijn priesterwijding werd ik gouwproost bij de 

dienstwerking en daarna van de Jong-Knapen.  en later bij de Jong-

Hernieuwers in Antwerpen. Op een dag belde Jef Ost, de nationale 

proost met de vraag of ik verbondscoördinator van de Jong-

Hernieuwers wilde te worden. (Op nationaal vlak). Daar ging ik met 

enige aarzeling maar met veel plezier op in.  

 

 

Ken of ben je iemand die, 
geïnspireerd door KSA of 
door de ervaring bij KSA, 
de persoon geworden is 
die hij of zij nu is en een 

mooie prestatie heeft 
geleverd?  

Laat het ons weten via 
info@desjelter.be   

Bert Taeymans, de 

stichter van Joepie en 

erevoorzitter van De 

Sjelter.  

 

mailto:info@desjelter.be
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Hoe is de Jong-Hernieuwerrally, zoals Joepie oorspronkelijk heette, tot stand gekomen?  
De gouwdagen sloeg als initiatief voor de Jong-Hernieuwers niet meer aan. Vandaar dat we in 

Antwerpen een tocht ondernamen naar de stad van de gouwdag met een overnachting die we zelf 

zochten.  Het jaar daarna werd dit opnieuw gedaan onder de naam Jong-Hernieuwersrally. Bij de 

opkomst van de auto ontstonden er ‘auto-rally’s’: een zondagse rondrit met controleposten en op te 

lossen vragen rond geschiedenis, toerisme en streek. 

Met een meerdaagse voettocht wilden we daar een jonge ‘vertaling’ van maken vol avontuur en 

onzekerheid, vertrekkend zonder te weten waar naartoe en vandaar ook de naar Jong-

Hernieuwerrally.  

De eerste editie in Antwerpen was bedoeld als éénmalige activiteit maar dankzij het succes 

organiseerden we het nog twee keer voor KSA Antwerpen. Daarna werd het daarna getransporteerd 

naar een nationaal initiatief. Na de eerste editie kwam in Roeselare op de Jong-Vlaamse Dagen de 

vraag om het tweejaarlijks te organiseren en de algemene leiding is daarin gevolgd. Toen kwamen er 

steeds meer medewerkers, want bij de eerste editie waren er maar weinig om zo een evenement 

georganiseerd te krijgen. Maar  Na de eerste succesvolle edities was het enthousiasme om hieraan 

mee te werken enorm.  

De eerste twee nationale edities hadden nog de naam Jong-Hernieuwers-Rally. 

Tijdens het voorbereiden van deze edities ving ik op de speelplaats van de school waar ik les gaf het 

woord Joepie op bij een groepje jongeren en vond dat wel leuk om te gebruiken in de communicatie 

en promotie. Dit sloeg zo aan dat de derde nationale editie de naam Joepie kreeg en dit tot nu nog 

steeds zo is.  

De eerste nationale editie in 1965, op zoek naar Leuven als stad X, was het heel slecht weer met 

regen, hagel, sneeuw en bittere kou. Dit zijn memorabele momenten en net groepsbindend om 

elkaar extra te stimuleren om vol te houden. 
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De communicatie en promotie in die periode zullen niet hetzelfde als nu zijn. Hoe pakten 

jullie dat aan?  

De coördinatie van de Rally had zelf alle adressen van de verantwoordelijken van de Jong-

Hernieuwers opgezocht en verstuurde hen per post berichten om hen te informeren, de 

inschrijvingen in orde te maken en op de hoogte te houden. Alles verliep dus nog per post en dit op 

regelmatige basis voor het initiatief.  

Maar dat was zeker niet de enige doelgroep waarmee gecommuniceerd moest worden.  

De geheime eindlocatie was een zeer nieuw concept en zorgde voor ongeruste ouders die geen idee 

hadden van waar hun zonen uithingen met de KSA. Daarom organiseerde de coördinatie een dag op 

voorhand een ‘telefoondag’ om ouders gerust te stellen door 

op hun vragen te antwoorden. Zonder stad X te verklappen 

natuurlijk.  

Tijdens Joepie zelf wilden we ook bereikbaar zijn voor de 

groepen zelf die een probleem hadden of echt de weg niet 

meer terugvonden. Zij moesten dan een telefoon zoeken en 

konden bellen naar de ‘Dispatching’ die vlakbij stad X een hele 

telefooncentrale had opgebouwd met alle tochten 

uitgestippeld op kaart die aan een grote muur hing. Voor de 

verbinding tussen de dispatching en het ‘veld’ hadden we op 

elke grote bundel tochten een radiopost van het leger. Zo 

konden wij in contact blijven met de tochtleidingen.  

Hoe verliep de tocht zelf die eerste edities? Zijn er veel verschillen of net gelijkenissen met 

de huidige edities?  

Op dag 1 werden de jongeren op de trein gezet naar 

een voor hen onbekende bestemming, waardoor de 

geheimzinnigheid er vanaf het begin in zat.  De 

geheimhouding van stad X was vanaf de eerste editie 

zeer belangrijk en een stokpaardje van Joepie. Dat 

maakt het net zo mysterieus en leuk!  

Ook teambuilding in eigen groep was belangrijk. Dat 

werd eerder al ondervonden op bondskamp. Het doel 

was dan ook vooral om zo een tocht sfeer- en 

groepsbevorderend te laten zijn.  

 

Typisch aan Joepie is dat er op iedere editie wel wat 

dreigt mis te lopen.  

De editie in Neerpelt in 1971 waren de gouwen nog niet 

zo thuis in de coördinatie van een tocht. Een bepaalde 

tocht was achterop geraakt en niet op zijn slaapplaats 

geraakt. Twee ploegen zijn te hulp geschoten. Een ploeg om de tocht af te snijden en de deelnemers 

Enkele KSA’ers op zoek naar stad X (Leuven) op de eerste Nationale Jong-Hernieuwersrally. 

 

Joepie Expresstrein in 1973 voor de 

start naar stad X (Temse) 
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hierin te begeleiden en een andere op zoek naar bussen om hen te brengen. Dergelijke problemen 

en noodoplossingen kunnen de huidige edities ook nog voorkomen. De hartelijkheid waarmee 

families zo een KSA-groep ontvangen is onveranderlijk gebleven. Een mooi voorbeeld van de 

solidariteit in onze maatschappij.  

Welk Joepie-verhaal zal je altijd bijblijven?  

Helaas eerder een droevig verhaal. Tijdens de tocht 

kwam het bericht dat de papa van een deelnemende 

jongen verongelukt was aan een spoorweg. Wij zijn 

die jongen op een CP (controlepost) gaan opwachten; 

maar dat nieuws was verschrikkelijk om te moeten 

brengen aan zo een jonge gast. 

Ook zo’n momenten komen voor op Joepie en zal ik 

nooit vergeten.  

Gelukkig herinner ik me ook nog enkele leukere 

anekdotes.  

Op Joepie werden foto’s als tochttechniek op 

voorhand afgedrukt. In Zoutleeuw was er een foto van 

een pomp, maar toen de groepen aankwamen had de 

gemeente de pomp ondertussen weggehaald. Toen was het even alle hens aan dek om het op te 

lossen, maar achteraf hebben we er toch goed mee gelachen. Bij de oversteek over de Schelde in 

Sint-Amands was er een roeier die de 200 Joepie-stappers over moest roeien. Die man had zijn werk 

die dag.  

 

Waar ben je het meeste trots op?  

Ik heb zelf heel veel van de beweging gekregen. KSA was mijn tweede thuis en ik ben blij dat ik een 

monument als de Joepie terug heb kunnen geven. Joepie is ideaal op maat gesneden van KSA. Scouts 

en Chiro zouden hier te groot voor zijn en dat maakt het nog organiseerbaar en toch zo uniek.  

Als je niet op Joepie bent geweest, ben je niet bij KSA geweest!  

Heb je een boodschap voor de huidige KSA’ers?  

In mijn tijd lag de klemtoon nog op studenten 

vanaf 12 jaar. KSA is ondertussen gegroeid 

naar een grote beweging met ook veel jongere 

kinderen. Hierdoor ligt de klemtoon meer op 

spelen en minder op verantwoordelijkheid 

nemen. Je merkt dat veel jongeren de KSA 

verlaten wanneer ze net de leeftijd hebben om 

verantwoordelijkheid op te nemen. Dat vind ik 

wel een spijtige evolutie.  

Desalniettemin is jeugdbeweging heel 

belangrijk en dat zie je in de parochie of 

ergens anders in de maatschappij. De mensen 

die verantwoordelijkheid nemen en kunnen 

samenwerken komen vaak uit de 

Groepsvorming is één van de belangrijkste 

elementen van Joepie en daar werd vanaf de 

eerste editie sterk op ingezet.  

 

Bert Taeymans (vooraan links) en Pol Deblieck 

(ernaast) organiseerden ruim vijftig jaar geleden 

samen enkele Joepietochten. Tegenover hen Annie 

Delva en Jo Verstreyden, oud-VKSJ’ers. Reünie van 

de oud-redactieraad van het tijdschrift Gisteren, en 

vandaag in Westmalle, 23 mei 2019 
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jeugdbeweging en dan maakt het niet uit welke. Dat bewijst het belang van de jeugdbeweging 

gisteren, vandaag en morgen.  

 

GROEP IN DE KIJKER 

De KSA van Lichtaart mag in 2020 

vijfenzeventig kaarsjes uitblazen. 

Gelukkig hebben ze na al die jaren 

veel mensen beschikbaar om daarbij 

te helpen; mensen die ook geholpen 

hebben bij het verzamelen van 

tienduizenden foto’s en documenten. 

Met die documenten heeft de 

jeugdbeweging ook een boeiend 

jubileumboek kunnen schrijven. Eén 

van die mensen is Jürgen Van Gorp.   

Hij neemt ons mee in de historiek van 

KSA lichtaart en hun zoektocht ernaar samen met heel wat oud-leiding.  

Het ontstaan 

Over de exacte jubileumdatum is er nogal wat gepalaverd geweest. KSA Lichtaart werd opgericht 

door de drie broers Raymond, Armand en Arthur Eggers. De drie gebroeders hadden allen een 

roeping als priester tijdens de tweede wereldoorlog. 

In volle oorlogstijd zagen ze de jeugd in Lichtaart nietsdoend lanterfanten. Zelf waren de drie broers 

aangesloten bij de Katholieke Vlaamse Studentenbond in Kasterlee, en ze besloten om ook in 

Lichtaart een Studentenbond op te richten. De pogingen startten al in 1943, en door hard werken 

kwam de jeugdwerking langzaam van grond. Het gevaar bestond dat de bezetter de jeugdwerkingen 

onder Duitse controle zou nemen en de Katholieke Vlaamse Studentenbond had inmiddels zichzelf 

opgeheven. De groep in Lichtaart leefde verder onder het mom van een parochiale werking.  

 

Hamsteren van historisch materiaal 

Hierdoor bestond er nogal wat discussie over de echte startdatum van KSA Lichtaart. Gelukkig 

brachten de historische stukken uitsluitsel. Daaruit bleek dat de vriendengroep onmiddellijk na de 

tweede oorlog aansloot bij de Katholieke Studenten Actie, de KSA. De vierentwintig leden en leiding 

van het eerste uur werden in juli 1945 formeel ingezworen door E.H. Jos Peeters. Daarmee was er 

meteen duidelijkheid omtrent de echte oprichtingsdatum. 

Wat achtergrondinformatie is misschien wel nodig. KSA Lichtaart heeft een onafhankelijke oud-

leidingswerking. De oud-leiding blijft met opzet onafhankelijk om de jongerenwerking niet voor de 

voeten te lopen, en te garanderen dat de jongerenwerking op hun beurt onafhankelijk kan blijven. 

Oud-leiding en jong-leiding behouden desondanks, of misschien net daardoor, een hartelijke 

samenwerking.  

De oud-leiding was drie jaar geleden al begonnen met het verzamelen en digitaliseren van 
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historische stukken uit de archieven van de huidige leiding. Dia’s en foto’s lagen allemaal op een 

hoop en de oud-leiding bracht heel wat avonden door om een en ander terug op orde te zetten. 

Tegelijk brachten oud-leiders, ouders en sympathisanten oude verslagen, clubbladen en foto’s 

binnen om die mee te digitaliseren. Het totale aantal verzamelde artefacten ging op een bepaald 

moment ruim boven de 70.000. 

Desondanks bleken enkele stichtingsfoto’s onvindbaar. Het team wist dat de foto’s moesten bestaan. 

Een van de foto’s was 25 jaar geleden al eens in een lokale krant verschenen. Pas na jaren kon een 

kwetsbare kaft teruggevonden worden met 

een schat aan foto’s. Het bleek dat een van de 

stichtende leden een amateurfotograaf was en 

waardevolle foto’s genomen had van de eerste 

jaren van de groep.  Stel u het enthousiasme, 

zelfs ontroering, voor toen de oud-leiding en 

leiding na jaren van zoeken uitkwamen op 

foto’s van die allereerste dag van KSA Lichtaart 

in 1945. Het was een ronduit emotioneel 

moment voor ons. De foto’s werden zorgvuldig 

gedigitaliseerd door Rudi Wouters, een van de 

oud-leiders. Rudi verzamelde ook de verhalen 

van de vrouwelijke afdeling, VKSJ Lichtaart. De 

VKSJ startte haar werking in 1967, om tien jaar 

later samen te smelten met de KSA. Als een 

van de eerste groepen in Vlaanderen gingen de 

twee verder als een gemengde KSJ werking. 

De initiatiefnemers, oud-leiders Stef Vansant 

en Jürgen Van Gorp, beseften dat het ook een 

uniek moment was om nog eens te spreken 

met leden van het eerste uur. Vele uren van 

interviews werden toegevoegd aan de grote 

verzameling documentatiemateriaal. De 

interviews bevatten droevige verhalen, over 

hoe een goede vriend zijn nek brak en 

uiteindelijk overleed. Ze gingen over vrolijke 

verhalen, over innige vriendschap, avontuur en het verleggen van grenzen. De verhalen onthulden 

ook lang verzwegen geheimen, bijvoorbeeld over hoe een kweekvijver met vis leeggelopen is. De KSA 

groep heeft toen smakelijk veel vis gegeten op het kamp, maar nog heel lang de rekening moeten 

betalen. De waarheid is na vele jaren bovengekomen, maar het is niet zeker of het geheim ook in het 

jubileumboek wordt onthuld.  

De jubileumviering 

Inderdaad, al die verhalen, de mooie, de droevige, de interessante, de harde feiten, werden 

opgenomen in een driehonderd pagina’s tellend jubileumboek. De auteurs zijn niet over één nacht ijs 

gegaan. In de voorbije 14 maanden hebben niet minder dan 46 mensen op een of andere manier 

meegewerkt aan dit boek. Het eindresultaat is een mooie balans tussen de mooie verhalen en de 

historische feiten. Dit boek kan besteld worden aan aanmaakprijs bij 

Een foto van de eerste vierentwintig leden van KSA 

OLV Kameraadschap Lichtaart op de dag dat de 

groep ingezworen werd in juli 1945, meteen na de 

tweede wereldoorlog. De vlag was een vierkante 

meter stof die blauw geverfd werd en versierd met 

het PX logo, een geschenk van een lokale 

bakkerswinkel. De foto siert ook de kaft van het 75-

jarig jubileumboek. 
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https://75jaarksalichtaart.be/boek.  

De stuurgroep had ook een jubileumfeest voorbereid in het weekend van 16 mei 2020. Tijdens het 

jubileumweekend was een tocht door Lichtaart gepland met de fanfare. Zowel voor de allerkleinsten 

als voor de ouderen was er een fuif gepland. Ouders en kinderen konden een echte kampmaaltijd 

eten in het lokaal, en de uitgebreide tentoonstelling bezoeken. 

Maar dat is allemaal een beetje voorwaardelijk geworden. Inderdaad, het COVID-19 virus heeft ons 

ingehaald. Het boek loopt desondanks nog steeds volgens plan en is klaar om geleverd te worden in 

mei. Enkel de festiviteiten zullen verschoven worden naar later op het jaar. Aarzel niet om op 

dezelfde site in te schrijven en het laatste nieuws mee te volgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gedisciplineerde groep KSA’ers van O.-L.-V.- Kameraadschap 
Lichtaart marcheert in Alsemberg tijdens het kamp van augustus 
1946. Kort na de oorlog zag niet iedereen de groep graag in hun 

uniformen voorbijtrekken, en ze werden wel eens achterna 
geroepen voor “vuile zwartzakken”. Het kon de goede sfeer binnen 
de groep vrienden niet deren. ’s Morgens deden ze turnoefeningen 
en gingen in stilte naar de Heilige Mis. Na de misviering gingen ze 
zingend terug naar de kampplaats voor boterhammen met jam. 

 

 Wil je ook graag jullie verhaal als oud-ledengroep in de Afkikker?  
Contacteer ons via  info@desjelter.be 

https://75jaarksalichtaart.be/boek
mailto:info@desjelter.be
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(HER)ONTMOETEN 

In deze rubriek stellen we een toffe reünie voor.  

We geven deze keer het woord aan Ann Brasseur, oud-dioceesleidster van VKSJ West-Vlaanderen.  

Een verrassende bijeenkomst: niet te geloven. 

Dit jaar werd mijn 80ste verjaardag gevierd te Marke, mijn geboortedorp. Per toeval ontmoette ik 
Colette Theys en onmiddellijk telefoneerde ze naar Sigrid Dermaux. Wij zijn samen gestart met een 
VKSJ-groep te Marke in 1959. Van een koffietje werd het een plan om samen te komen, want die 
ontmoeting moest gevierd worden.  
Mijn zoon heeft een restaurant in ’t Veer Oudenaarde en dat kende Colette zeer goed. Vlug geregeld 
en op 27 februari 2020  kwamen we er met zeven jeugdige 
ouderlingen samen. De eerste aanblik van het terugzien was niet in 
woorden te vatten, verrast, even vreemd, gevormd en vervormd door 
de jaren heen, maar doorheen de  vreemdheid ontlokte zich een 
gejuich, een omarming en kussen.  
Het aperitief duurde heel lang, en zeker door de heel speciale hapjes 
aangeboden door het huis, werden we nog onstuimiger en bedwelmd 
van dit terugzien na jaren… We verzonken in de jaren 1960, en de 
hoofdschotel moest plaats maken voor verslagen foto’s, albums, 
archieven en een vloed van herinneringen. Het ene beeld lokte het 
andere uit.  Bram, mijn kleinzoon die er de zaal doet, moest ons 
regelmatig aanmanen wat stiller te zijn. Met een knipoog nam hij met 
plezier een foto van onze tafelgemeenschap. 
We werden even stil bij het vernemen hoeveel vrienden gestorven waren. Hun beeld en VKSJ-functie 
werden opgeroepen, prentjes doorgegeven en voorgelezen. We waren allemaal zo’n goede vrienden. 
De jaren gingen er overheen, ieder haar eigen weg en zeker met de bezieling van de VKSJ-kruid. Toen 
waren wij het die bezoek brachten aan eenzame oudjes en bloemen brachten naar rusthuizen. Maar 
nu??? Niet te geloven… 
 

Moniek Linster had zich bijzonder goed voorbereid. Bij het zien 
van die enorme valies met albums en archieven van haar 
activiteiten vroegen we een privéruimte om alles te exposeren 
naast ons eigen herinneringen foto’s, archieven. 
Nu waren we volop in de flow van VKSJ. Ver van ons gezin, 
onze kinderen en kleinkinderen gleden we in een soort “VKSJ- 
quarantaine” om van te dromen. Alles kwam naar boven: de 
gewest- en afdelingskampen, de proosten als E.H. Marcel Naert  
die de leidstersvorming hielp begeleiden met een voor toen, 
heel creatieve inbreng; de studiedagen, kernkampen, de 

zusters leidster, en merkwaardige diocesane animatrices  voor sport zang en spel… en niet te 
geloven, Maaike had unieke speldjes en schildjes van allerlei jaarthema’s. Zo kwam een stuk uniform 
naar boven, de typische anorak, de das en de bloes. We kenden noch uur noch tijd… maar de bus had 
wel een uur van aankomst… “Nemen we de volgende?”  “Goed maar dan moeten we echt weg, 
goed?”. 
De adrenaline die we toen hebben opgedaan heeft ons hart en ons brein gevoed. We laten het er 

niet bij en zeggen het verder door. Dit moeten we vieren en doorzeggen aan het gewest, met een 

gedrevenheid  alsof we  weer twintigers waren. Er werd een plan gesmeed: we komen volgend jaar 

terug samen. 
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Willen jullie graag weten wie er allemaal bij was?  

- Colette Theys van VKSJ-afdeling Marke 
- Sigrid Dermaux  van VKSJ-afdeling Marke 
- Monique Balduck, zij zette zich jarenlang in voor de Zonnewijzers Kortrijk op diocees niveau. 
- Annie Debels: afdelingsleidster van VKSJ Kortrijk en VKSJ bij de zusters Paulinen. 
- Moniek Linster: gewestleidster Roodkapjes, animatie van het gewest Kortrijk.  
- Maaike Van DerScheuren, VKSJ-gewestleidster van Waregem 
- Ann Brasseur, dioceesleidster VKSJ West Vlaanderen .  

 
De club mag uitgebreid worden tot Kortrijk en omstreken, zelfs Brugge en omstreken kan er bij. Maar 
dan liefst niet meer een gouwdag, daarvoor missen we E.H. De Vlieghere en Roza Demarest die 
telkens kaarsjes lieten branden om toch maar goed weer te hebben. Misschien kunnen Myriam 
Flamey en Lydia Michielssens  aansluiten bij de club van toen? Meteen ook veel groeten van Roza 
Demarest waar ik elk jaar op bezoek ga samen met Andrea Allemeersch. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechts: Maaike, Moniek en Sigrid  

Links Annie Debels, Monique Balduck, Ann Brasseur en Colette Theys.  

 

 

Wil je er volgend jaar ook 
graag bij zijn. Laat dit dan 
weten aan Ann Brasseur: 
Hoogstraat 66; 9340 Lede  

Tel: 053/801362   
GSM:  0475/237811    
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FIJNSTOF TOT NADENKEN…  

Iedere Afkikker sluiten we af met inspirerende gedachte of een gebed uit de pen van een oud-

proost of -zuster van KSA, VKSJ, KSJ of Roodkapjes.   

GEDROOMD VOOR HET LEVEN 

Het was een opluchting toen we van de nieuwe regering met volmachten te horen kregen dat we 

buiten mogen. We mogen wandelen, fietsen, met huisgenoten, met een eenzame buur of alleen. Een 

andere opluchting was de lente die in de lucht hangt sinds de corona- maatregelen en de zon die na 

vele donkere maanden zo’n deugd doet. Want zoals ieder jaar breekt het leven weer open. 

Bloesems, kleine bloemetjes en groene blaadjes verschijnen met de vraag: hadden jullie getwijfeld? 

Leven en schoonheid zijn door geen winter of virus klein te krijgen. Wat een mega- inspanningen 

worden niet verricht door ontelbare mensen in de zorg en de geneeskunde om zieken te genezen en 

levens te redden. Wat een wereldwijde beweging voor het leven! 

En hoeveel mensen beschermen het leven van de anderen, doen inspanningen om het leven te laten 

winnen, al kost dat tijd en geduld. De solidariteit die leven biedt haalt het, ver boven het hamsteren 

en het egoïsme. 

Midden in deze bijzondere tijden zal Pasen vallen. Het feest van het leven. Leven dat elke dood zal 

overwinnen. Al is het niet zeker dat we dat Paasfeest samen zullen kunnen vieren. Ikzelf die met een 

longaandoening bij de risicogroep hoor, zal geenszins in een Paasviering kunnen voorgaan. Maar dat 

is niet belangrijk. Zoals de lente herinnert Pasen ons er elk jaar aan dat we gedroomd zijn voor het 

leven. Elke mens is geroepen om te leven, zo voluit mogelijk. Wat ook 

je context is, je geschiedenis, je beperktheden, de lasten die je in je 

rugzak meedraagt. Hij die met Pasen uit de dood is opgestaan heeft 

dat aan mensen laten weten: iedereen moet kunnen leven, ieder 

mens is alle moeite waard om leven te vinden. In deze zin is het te 

hopen dat de mensen die zonder coronatoestand altijd al uit de boot 

vielen nu en later extra geholpen worden, om te leven. Het is goed dat 

nu vele honderden miljarden euro worden voorzien om 

faillissementen tegen te gaan, maar er moet ook gehandeld worden 

opdat de armen nu niet nog armer worden, de gebrandmerkten niet 

nog meer geminacht. De verrezen Man van Nazaret droomde van 

tafels waar iedereen kan aanzitten.  

Die droom van Jezus, het Rijk Gods, heeft steeds een leer- plek, een 

experimenteerruimte gevonden in onze goede jeugdbeweging. Ook al 

mogen al onze leidsters en leiders en hun leden voorlopig niet echt 

samen komen en spelen, ze zullen als steeds creatief zijn om aan die 

nieuwe wereld van solidariteit en echt leven te werken. Ja, KSA zal 

zeker ook nu en verder de school van het leven zijn. Want we zijn door 

God gedroomd voor het leven. Zalig Paasfeest! 

 

  
 

Ignace De Wit (lid, leider 

en groepsleider van KSA- 

Zelem, provinciaal proost 

van KSA- Limburg van 1991 

tot 2006, nationaal proost 

van 1999 tot 2002). 
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