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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. Het kasboek van Monsalvaet

Monsalvaet bouwen
met 800 EUR startkapitaal in 1946
In 2020 kregen het KSA-heem Monsalvaet en
aansluitend Parsifal een grondige renovatie. In
grote lijnen bestond het project uit het
vernieuwen én isoleren van de daken, een
nieuwe keuken en sanitair in Parsifal en verder
uit diverse werken o.m. aan ramen, deuren,
technische installaties e.a.
De beheerraad had een stevige begroting
opgemaakt. Gelet op de inhoud van het
project kwam er steun van Toerisme
Vlaanderen met een forse subsidie van
ongeveer 204.000 EUR. Het Fonds voor

Culturele Infrastructuur (FoCI) voegde er een
bedrag van 40.000 EUR aan toe. De
beheerders namen een toegewezen reserve
op om het project van 600.000 EUR te
realiseren.
Dat was heel anders bij de start in 1946.
Bouwheer Jos Verstraete1 stelde dat hij een
reserve had van 31.674 BEF (791 EUR).
1

Jos Verstraete is geboren te Brugge op 15 november
1914 en overleden te Roeselare op 15 augustus 1996. Hij
was achtereenvolgens leraar in Torhout van 1939 tot
1959 (zijn KSA-periode) - principaal college Tielt - deken
Torhout - district vicaris - pastoor in Koekelaere medepastoor in Kortrijk en hij eindigt als pastoor in
Voormezele. In KSA was hij gouwproost voor de
Klaroeners (Knapen) in de periode 1942-1952.
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Daarnaast had hij én een droom én geloof én
enthousiasme, naast veel werkkracht om
Monsalvaet uit de grond te stampen.
Vanwaar kwam dan het geld en waarom
waren velen gemotiveerd om Verstraete te
steunen? Door een gelukkig toeval kwam ik in
het bezit van het kasboek van de start in 1946
tot 1952.

Het kasboek(je)
In 1945 schenkt Cyriel Vandromme2 een stuk
grond aan de vzw “Werk der Hemen. Redt de
jeugd” om er een vakantiehuis - dat luistert
naar de naam Monsalvaet - op te richten. Het
dorpje Westouter was de oprichting van meet
af aan genegen. Dit werd nog bevestigd door
burgemeester Emiel Hardeman3 die een sterke
2

Cyriel Vandromme was de broer van Julien
Vandromme, burgemeester van Westouter, en eigenaar
van het herenhuis aan het dorpsplein waar de naam
Monsalvaet voor het eerst in 1945-46 werd gebruikt.
3

Emiel Hardeman is geboren te Westouter op 30
november 1910 en er overleden op 1 november 2006.
Hardeman was handelaar in granen, veevoeders en
kolen. Hij was burgemeester van Westouter van 1950 tot
1970. Hij kocht het huis aan het dorpsplein van de

inbreng gaf van 200.000 BEF. In het project
werd immers ook een (toneel)zaal voorzien.
Hardeman
was
voorzitter
van
toneelvereniging De Verbroedering en zag er
voor het Westouterse verenigingsleven brood
in. Jos Verstraete kon van wal steken met het
project en met de financiering. Hij kon
gelukkig rekenen op vele medewerkers. Zijn
rechterhand van bij de start
was Autbert Heyman4,
familie van Vandromme en
geboren te Westouter. Het
kasboekje vertelt in cijfers
de geschiedenis bij de start.
Het gaat om een schriftje
met een groene kaft van 15
cm op 22 cm met de toen
befaamde naam copybook. Het telt 112 pagina’s
recto verso met ruitjes. Er
zijn slechts 44 pagina’s
gebruikt en de rest is
blanco.
Op de omslag en de eerste
pagina lezen we “Werk der
Hemen. Redt de jeugd.
Kasboek”. Elke pagina is
ingedeeld in kolommen
met: datum - inkomsten –
uitgaven.
Merkwaardig is dat al de
getallen opgetekend zijn tot twee cijfers na de
komma: b.v. 908,10 BEF (in euro zou dat 22,70
EUR zijn) en dat de girorekening slechts zes
getallen bevat: 507175.
familie Vandromme. In dat huis was Monsalvaet eerst
gevestigd (1945). Hardeman was een gedreven man en
ook voorman van het verenigingsleven, vooral van
toneel “De Verbroedering” waarvan hij voorzitter,
regisseur en speler was. Later groeide in de schoot van
“De Verbroedering” het befaamde “Volkstoneel voor
Frans-Vlaanderen”.
4

Autbert Heyman geboren te Westouter op 13 juli 1917
en overleden bij een ongeval te Diksmuide op 01
oktober 1990. Hij was leraar in het Onze-LieveVrouwecollege van Oostende, daarna principaal van het
Sint-Aloysiuscollege in Diksmuide, daarna pastoor in
Sint- Jakobskapelle. Moeder Lucie Heyman van de
familie Vandromme kookte in de beginperiode voor de
kampen. In 1968 verlaat Autbert Heyman als laatste van
de pioniers de Raad van beheer.
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Het kasboekje begint in november 1946 en
loopt tot 1952. Het boekje werd ons
doorgespeeld door Wilfried GoudenhoofdHeyman uit Westouter. Zijn vrouw ontving het
bij het overlijden van nonkel Autbert Heyman.
Naast een eindeloze reeks inkomsten, giften
en gelden van allerlei acties vinden we er ook
gegevens over de architect, de aannemers, de
schenkers van overbruggingskredieten en ook
de uitgaven voor de aannemers, de lopende
kosten en extra grote aankopen. Ook de
subsidies staan netjes ingeschreven. Dit
kasboek gaat enkel over fase één en omvat
het hoofdgebouw zonder het torentje. Het
kasboek werd bijgehouden door priester
Autbert Heyman.
Naast Jos Verstraete, drijvende kracht en
bouwheer, vinden we Paul Felix5, de architect,
en de hoofdaannemer Cottenier (Aalbeke).
Het kasboek was in gebruik vanaf de eerste
acties.

Pas op 30 juli 1947 werd de vzw6 opgericht en
werd Autbert Heyman aangeduid als
penningmeester. Vanaf 1950 herkennen we
een ander geschrift (wellicht Jos Verstraete).
Er zijn veel transfers van bedragen die
inkomen en uitgaan. De meeste rekeningen
werden cash betaald, enkele via de bank/PCR,
door Jos Verstraete of door derden. Vandaar
een aantal transfers.
Dit heeft tot gevolg dat de getallen met een
korrel zout gelezen moeten worden. Het
kasboek is een goudmijn aan gegevens en we
vinden een heroïsch verhaal, met een “geloof
dat bergen kon verzetten”.
In 1948 komen de eerste groepen en vinden
we in het kasboek cijfers over aankopen van
voeding en materiaal naast inkomsten voor
verblijf. Vaak zijn echter de inkomsten
onvoldoende om de (grote) rekeningen van de
aannemers
te
betalen.
Talrijke
overbruggingskredieten werden gegeven door
de econoom van het Sint- Jozefsgesticht
(tegen 4% rente), het Bisdom Brugge en door
Dr. Louis Verstraete (de vader van Jos).

6

5

Paul Felix 1913- 1981 (oud-KSA’er) was ingenieurarchitect en later hoogleraar aan de universiteit te Leuven. In de beginjaren combineerde hij het ontwerpen
met lesopdrachten in het college van Oostende en het
VTI. Hij was collega van Autbert Heyman. Hij tekende de
plannen van Monsalvaet in landelijke stijl. Naderhand
nam hij volledig afstand van deze stijl en liet zich inspireren aan het modernisme van onder meer Le Corbusier,
in die mate zelfs dat de plannen van Monsalvaet niet te
vinden waren in zijn archief. Gelukkig had ons eigen
archief de plannen wel. Zijn ereloon bedroeg amper 5%.
In 1958 wordt Felix hoogleraar in Leuven, waar hij een
diepgaande herstructurering van het
architectuuronderwijs doorvoert.

De vzw “Werk der Hemen. Redt de Jeugd” werd opgericht op 30 juli 1947. De eerste leden van de algemene
vergadering waren: André Kindt, kanunnik Roeselare;
Jozef Verstraete, leraar Torhout; Cyriel Vandromme,
renterier Westouter; Emiel Hardeman, handelaar en
later burgemeester van Westouter; Marcel Vandromme,
pastoor in Lo; Jozef Peel, leraar Torhout; Jacques Beeckman, leraar Torhout; Autbert Heyman, leraar Oostende;
Antoon Pauwels, leraar Oostende; Stefaan Tessier,
jeugdleider Roeselare. De raad van beheer bestond uit
Jozef Verstraete, voorzitter, Emiel Hardeman, ondervoorzitter, Stefaan Tessier, schrijver en Autbert Heyman,
schatbewaarder. De zetel van de vzw lag in de
Leenstraat 46 in Roeselare (het gouwsecretariaat). In de
doelstelling lezen we: ”… vallen binnen het doel van de
vereniging het oprichten of opnieuw inrichten van jeugdhuizen voor vakantiekampen, het inrichten van speelpleinen en ontspanningsgelegenheden, het inrichten van
studiedagen en van voordrachten, van turnlessen en
ontwikkelingsavonden ter ontwikkeling van de jeugd zelf
en van de bevolking, zelfs alle andere werken en activiteiten die bijdragen tot de ontwikkeling van de jeugd en
tot leniging van de noden van het volk zoals het
oprichten van jeugdhuizen voor vakantiehuizen voor
noodlijdende of verzwakte kinderen”.
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96.906 BEF Het bloempje voor de jeugd was
een actie naar analogie van het toen bekende
blauwwitte
blindenbloempje:
een
kunstbloempje aan een ijzerdraadje, te
bevestigen in het knoopsgat van de jas. Het
kunstbloemenbedrijf Van Wassenhove uit
Brugge kon 1.000 exemplaren maken voor 125
BEF. Er werden 35.000 exemplaren gemaakt.

De cijfers
156.879 BEF giften
129.899 BEF bakstenen
120.429 BEF spaarzakjes
110.303 BEF bedelpreken
96.906 BEF bloempje voor de jeugd
92.426 BEF de overheid
77.747 BEF tombola
56.297 BEF kinema
30.287 BEF toneel
27.722 BEF papierslag
Totaal 898.895 BEF + 31.674 BEF startkapitaal

156.879 BEF Het grootste bedrag aan
inkomsten komt van giften. Dit is zonder
twijfel dankzij de grote inzet van Jos
Verstraete en zijn medewerkers. Hij krijgt veel
steun van priesters, seminaristen, scholen
enzovoort.
129.899 BEF Ook een groot bedrag komt van
de actie Bakstenen voor Monsalvaet (een
baksteen kost 5 BEF). Er worden spaarzakjes
verspreid om bakstenen te verkopen (we
lezen 35.000 stuks), plus 50.000 postkaarten
onder het motto “We bouwen een heem.
Bouw met ons mee”.
120.429 BEF Ook gewone spaarzakjes
vormden een winstgevende actie. Deze actie
kwam pas later op gang, ze was succesrijk en
heel eenvoudig.
110.303 BEF In die tijden waren bedelpreken,
vooral aan de kust, een bekende werkwijze.
Het kerkbezoek lag hoog. De welsprekendheid
van de predikant gaf de doorslag. We vinden
ruim twintig plaatsen waar ze gehouden
werden.

92.426 BEF Ook de overheid werd
aangesproken. Er waren twee bronnen
namelijk de Nationale Dienst voor de Jeugd en
de
provincie
West-Vlaanderen.
Op
Hernieuwenburg te Wielsbeke was het heem
Vogelsang al vroeger erkend door de provincie
als speelplein. Van zodra Monsalvaet
operationeel was, kwam ook daar een
erkenning en dus een subsidie voor.
77.747 BEF Waarom ook geen tombola? Aan
de bondsproosten werd gevraagd om lotjes à
5,00 BEF te verkopen voor minstens 6.000,00
BEF. Voor de prijzen (minstens ter waarde van
3.000,00 BEF) zorgde Jos Verstraete. In die tijd
waren dat voetballen, vulpennen, houten
fluitjes, een dubbele aluminium gamel.
56.297 BEF Filmvoorstellingen onder de naam
“Kinema”. TV bestond niet en ook de film
stond nog in zijn kinderschoenen. De stomme
film met onder meer “Laurel en Hardy” (De
Dikken en de Dunnen) waren knallers met veel
succes voor jong en oud. Filmzalen hadden
een twijfelachtige naam, maar men kon de
films huren bij de Smalfilmstudio in
Antwerpen en de projectie gebeurde in de
parochiezaal. We tellen ruim 34 voorstellingen
in bijna alle gemeenten van onze provincie.
30.287 BEF Toneel, Kabaret en Bonte Avond
waren in de plaatselijke groepen geëerd en
het waren de studenten (Hernieuwers) zelf die
instonden voor inhoud en vorm.
27.722 BEF Papierslag was in deze periode
een goed middel om de kas te vullen. Oud
papier - vooral kranten - was waardevol. Dat
was ook waar om het bouwproject “Wij
bouwen een heem” te steunen.
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dixit Verstraete. De plechtige
opening door monseigneur
Lamiroy vindt plaats op 24
augustus 1949.

Bij de acties
De acties beginnen in november 1946. De
bouw start in 1947 en loopt volgens het
kasboek tot 1950. In 1947 komen de eerste
rekeningen van de aannemers. In juni 1947 is
Monsalvaet niet klaar om groepen te
ontvangen en koopt men een hospitaaltent,
die achtergelaten is door het Engelse leger. Ze
wordt opgesteld in de weide van Vandromme
tegenover de ouderlijke woning aan de Lange
dreef. De weide ligt helaas veel dieper, maar
een gesjorde constructie en veldtelefoon
overbrugden dit euvel. Er worden meteen
potten, pannen, vuren en dergelijke
aangekocht en zo kan het vakantieseizoen
1947 starten. In het torentje van Monsalvaet
hangt een aquarel van de hand van Jan Soens7
waarop we de hospitaaltent zien.
In augustus 1947 betrekken de eerste groepen
het nieuwe heem, dat pas in de lente van
1948 volledig ingericht is “volgens alle eisen
van moderne jeugdhuizen en de hygiëne”,
7

Jan Soens is geboren te Kortrijk in 1924 en overleden te
Brugge in 1979. Hij was een collega van Jos Verstraete,
en een getalenteerd kunstenaar. Met houtskool tekende
hij de legende van Parsifal in de heemzaal van
Monsalvaet en bracht ook stichtende spreuken aan in
Gotisch schrift op de muren van het heem. Het zijn
spreuken als: “Weer u scherp”, “Singhet ende Weset
vro”, en op de muur van de grote zaal staat de befaamde
tekst van Willem De Zwijger: “Het is niet nodig te hopen
om te ondernemen, noch te slagen om te volharden”.

Naast
al
die
financiële
inspanningen waren er ook - en
niet in geringe mate - de
studenten, Hernieuwers en
bouwknechten die meewerkten
met de aannemer. We lezen in
het kasboek dat er bakstenen
aangekocht werden voor 58.052
BEF en dat ze vervoerd werden
door een chauffeur van de
Brugse firma Vandercruysse. Tot
op heden horen we in de Schomminkelstraat
(vroeger
Bergstraat)
voorbijgangers
opmerken: “Hier heb ik nog aan
meegebouwd”.
Opmerkelijk: we vinden ook een post “bier
voor de arbeiders”. Nu is alcohol verboden op
een werf.

Waarom wilde iedereen Verstraete
steunen?
De motieven
Om een en ander te begrijpen moeten we ons
verplaatsen naar de oorlogstijd 1940-1945. De
samenleving voor en na de oorlog was nog
heel anders.
In 1941 waren de “Nationalisten” met
participatie van de communisten in de
provincie begonnen met opvanghuizen via het
werk “Voor moeder en kind”. De bedoeling
was de ondervoede kinderen op te vangen en
te ondersteunen. In feite zou de jeugd aldus
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een nieuwe levensbeschouwing krijgen. De
vrees bestond dat veel ouders, die het lastig
hadden, hun kinderen naar die jeugdhuizen
zouden sturen.
Gebrek aan voeding in de beloken oorlogstijd
was ook een duidelijk motief. Verstraete
schrijft: ”De vragen waren talrijk en de
aantrekkingskracht van het werk ‘voor
moeder en kind’ was té groot”. Onder de titel
“Werk der Hemen. Redt de jeugd” moest het
doel ruimer aangepakt worden.
Na de oorlog speelden andere motieven, al
bleven het voeden van de bleke
collegestudenten en de gezonde lucht “op den
buiten” verder meespelen.
De bezetting en de propaganda hadden zowel
ideologisch als moreel wonden aan de jeugd
toegebracht. Aan die nood zou voorzien
worden
in
het
nieuwe
jeugdhuis
“Monsalvaet”.
Bij de oprichting van de vzw (30 juli 1947)
lezen we in de doelstelling van de vzw met
naam “Werk der Hemen. Redt de jeugd”:
“…heeft bijzonder voor doel de lichamelijke en
zedelijke,
alsook
de
burgerlijke
en
verstandelijke opvoeding van de jeugd na te
streven, …oprichten van jeugdhuizen voor
vakantiekampen, ter ontwikkeling van de
jeugd en tot lenigen van de noden van het
volk”.
Die boodschap sloeg aan bij het door de
oorlog zwaar gekwelde en toen nog sterk
katholieke Vlaanderen.

Namen noemen
In het kasboek vinden we honderden namen
en groepen. Ze verbergen echter duizenden
medewerkers
onder
meer
alle
collegemedewerkers, jongeren, KSA’ers vooral
Klaroeners (Knapen) die in de dorpen en
steden bij alle acties rondstapten. De KSAbonden en -gewesten stonden op de eerste rij.
“De schilden van die gewesten en bonden
zullen voortaan in het heem prijken op de
lusters van de heemzaal als fiere herinnering
aan tijden van bouw en durf”. In de oude
dossiers van de start vinden we in ons archief
de namen (vele bladzijden lang) van
steunende en medewerkende personen,
kloosters, instellingen... In een muurkrant
lezen we “Ge wilt toch de schande niet lopen
dat uw gemeente niet meebouwt”.
Als we al die namen zien, kunnen we stellen
dat heel West-Vlaanderen heeft meegewerkt
aan de bouw van het KSA Heem Monsalvaet.

Epiloog
In een brief van Jos Verstraete lezen we: “We
beogen onze jongens vooral naar de ziel beter
te maken om ze terug naar huis te sturen met
dien vaste wil: zoals ik te Westouter heb
geleefd zo wil ik voortaan ook thuis leven: hart
en schoon, sterk van lijf en sterk van ziel”. Als
proost en priester was dat zijn grootste
bekommernis. Een huis waar ze konden
samenkomen onder jongeren om hun ziel én
lichaam te laven, was het uitgangspunt bij de
oprichting van Monsalvaet. Hij
had die jongeren gezien, bleek en
hongerig en deze uitdaging was
Monsalvaet.
Jos
Verstraete
had
een
uitstekende rechterhand aan
Autbert Heyman, maar kon
steunen op talrijke medewerkers.
Hij was een magneet die veel,
heel
veel
jongeren
en
volwassenen kon motiveren en
aantrok met hetzelfde doel.
Hij kreeg de volle - ook morele steun van de geestelijkheid,
inbegrepen de bisschop, van de
principaals (directeurs) van de
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West-Vlaamse colleges, van de priesters en
van de bevolking. De KSA’ers droegen de
boodschap uit en leverden hand- en
spandiensten bij de vele acties.
Hij was een milde man die weinig nodig had
voor zichzelf. Hij had een droom en daarbij
bleef het niet. Jos Verstraete, leraar GrieksLatijn in Torhout bouwde Monsalvaet, maar
was evengoed werkzaam bij de Bouworde,
Oostpriesterhulp,
Speelpleinwerking
of
opvang en hulp voor de Hongaarse priester
Stefaan Regöczi.
In de heemzaal (soms burchtzaal genoemd)
werden rond de haard antieke oud-Torhoutse
steentjes aangebracht uit het familiebezit van
de familie Verstraete.
Bij de start droomde hij van een kapel op
Monsalvaet naar analogie van de befaamde
burcht Rothenfels van Romano Guardini
(Mainz, Duitsland). Pas in 1985 kwam de
Graalkapel.

Achter het altaar zien we een eikenhouten
kruisbeeld, een kostbaar corpus, hangen van
ruim een meter hoog, geschonken door Jos
Verstraete. De boodschap was ontroerend: “Ik
heb geen andere handen dan die van jou”. We
vinden er ook een schaal in de vorm van een
open handpalm (gift gouwproost Bart
Lagrange) met de namen van de overleden
KSA’ers. Telkens een kei met een naam en een
jaartal.
Daar past evengoed een kei met de naam Jos
Verstraete 1996 in.
Ward Poppe, maart 2021
Voor dit artikel werd dankbaar gebruik
gemaakt van het KSA-archief, beheerd door
de archiefgroep Altijd Jarig te Gullegem. Frank
Baert en Bart Vandamme waren ondersteunend zoals echte vrienden steeds zijn.

2. Sprokkels en zanten bij “KSA en de liefde voor muziek”
Met heel veel aandacht en belangstelling heb
ik de boeiende reacties en aanvullingen op ons
artikel in nieuwsbrief 16 gelezen. Het is het
beste bewijs dat zang en muziek inderdaad
met KSA verbonden zijn. Op 28 augustus
brachten Herman en ik een bezoek aan het
archief van het Sint-Aloysiuscollege van
Menen op zoek naar info rond twee
merkwaardige ‘KSA muziek’-gegevens: de
collegefanfare van KSA Zimpezele Menen en
het Banjo-ensemble. Het resultaat vinden
jullie in het komende voorjaarsnummer van
onze Nieuwsbrief 2022.
Meteen durven we een oproep doen naar
allen die ons in contact kunnen brengen met
bruikbaar materiaal soms opgeslagen en
bewaard in het archief van de KSA bonden,
van scholen en colleges.
Ik sta open voor alle verdere bedenkingen,
opmerkingen en aanvullingen. Laat maar
horen.

Foto Dirk Joye
Gino Malfait (Diksmuide) was aangenaam verrast door
de foto onderaan blz 7 met de banjo-spelende KSA’ers.
Foto ons bezorgd door Dirk Joye.

Noël Bossuyt

7
Nieuwsbrief 17

Reacties en aanvullingen
Gino Malfait maakt in zijn reactie een link met
de Duitse Wandererbewegung en het daaraan
verbonden ideaal van zingend marcheren en
instrumentaal musiceren onder invloed van de
Jugendmusikbewegung. Hij suggereert dat het
artikel ‘minstens stof voor een masterproef of
liever nog een doctoraat’ zou kunnen zijn. In
een volgende Nieuwsbrief (maart 2022) willen
we even nader ingaan op “Muziekbeweging
voor jongeren” en KSA en de liefde voor
muziek.
Ewald Van Coppenolle (Brugge) stuurde een
foto door van KSA’ers (Sint-Bavobond Brugge)
op de resten van de oude IJzertoren.

Uitvoerige commentaar kregen we van Ward
Poppe (Brugge) . Hij pikte in met enkele
persoonlijke herinneringen aan Ludgard
Decroos die vaak samen met Willibrord
Denaux in de gouwraad de taak ‘zang en
liturgie’ had opgenomen. Beiden hadden een
beste stem en als ze op het JVK in de grote
zaal van Monsalvaet ‘Mio Caro Fratello’
zongen in twee stemmen, werd het muisstil.
Achteraf klonk er een daverend applaus.
SFX speelschaar
Over de Brugse KSA-Fanfare en de Speelschaar
SFX bezorgde hij (Ward Poppe) ons enkele
pittige aanvullingen.
Toen de tweede wereldoorlog
uitbrak, werden, omwille van het
koper, de instrumenten van de
fanfare
verborgen
en
zelfs
ingegraven. Na de bevrijding van
1945 werden ze weer bovengehaald,
gepoetst en bespeelbaar gemaakt.
Ward vond een brief van Dries Persijn
(1945 gewestleider KSA De Graal
Brugge, 1955 Gouwleider KSA
Noordzeegouw). Die stelde voor één
grote fanfare samen te stellen met
meerdere bonden uit Brugge. Een
voorstel dat ook doorging.

Foto: KSA aan de Yzertore, datum onbekend.
Uiterst rechts Ewald Van Coppenolle, met roffel Marc De
Langhe (later schepen te Brugge en stichter Taptoe).
Vlaggenhouders: links Denaux, rechts De Meyer.
Tweede rij links Joost Schelpe; één iemand (achter de
vlag) draagt nog het oude (donkerblauwe) uniform.

In 1950 scheurde de Speelschaar zich
af van de KSA. Broeder Louïs vond dat
de band die de speelschaar had met
de school onnoemlijk veel sterker
was dan die met de jeugdbeweging.
Dat was op zijn minst te betwijfelen.
Misschien was broeder Louïs niet erg
KSA gezind, of was de gouw te
opdringerig. Die scheuring bracht
enige commotie mee, o.a. rond de
eigendom van de instrumenten.
Op de viering van de honderdste
verjaardag van de geboorte van Karel
Dubois was er op Hernieuwenburg in
Wielsbeke een grote viering. De Speelschaar
SFX was er uitgenodigd om te spelen. De KSA
Gouwleiding stelde vast dat de Speelschaar 5O
jaar oud was en bedacht, een beetje argeloos,
een attentie voor hen. Zo zag de Speelschaar
zelf het niet. Zij telde niet vanaf 1945, maar
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vanaf 1950, en was het gouden jubileum aan
het voorbereiden in het jaar 2020. De
Speelschaar bewaarde het blauw van KSA in
hun uniform en zo is er een blijvende
verwijzing naar hun herkomst.

van het gewest een fanfare in den bond op te
richten. Na veel zoeken vindt men de
instrumenten en spelers. In juni hebben we om
praktische redenen ons verenigd met het korps
van de KSA van het Sint-Franciscus-Xaverius
instituut en ook nog anderen laten toetreden.
Thans zijn 17 leden van KSA Braamberg lid van
de fanfare. De verantwoordelijke leider is
Valeer De Deyne en de kapelmeester Gaby
Verpoort. Zo heeft Brugge dankzij vooral
Paulusban een fanfare voor KSA.”
En verder nog 2 korte citaten:
“Dinsdag 3 juli en vrijdag 3 Oogst: herhalingen
van de fanfare.
12 september 1945: Taptoe in stad met het
eerste openbaar optreden van de muziekkapel,
die er echt in was. “

Foto F00464
Op de foto een bedremmelde delegatie van SFX en de
Gouwleiding bij de overhandiging van de attentie.
Gouwsecretaris Dirk Desoete.

In zijn reactie op de
overgang van de KSAfanfare
naar
de
Speelschaar SFX heeft
Walter Maertens (St.Michiels Brugge) het over
een “Verslagboek 19431944 van Paulusban KSA
Bond Braamberg Brugge”.
Daarin staan de repetities
van de KSA Fanfare
regelmatig vermeld. Ook
dat de fanfare wordt
opgedoekt
en
dat
sommige leden gingen
spelen bij de Speelschaar
SFX van de Frères. Via
Gouwleider Laurens konden we dit
merkwaardig, door verschillende reporters
met de hand geschreven en geïllustreerd
boek, inkijken. We nemen eruit over:
“ 1945 derde kwartaal. Eveneens in mei besluit
V. De Deyne met toestemming van E.H.
Verstraete met de bestaande instrumenten

Van Piets Debels (Lochristi) kregen we een
foto van de fanfare van het SintAmandscollege Kortrijk. Na vele jaren
vertoonde het uniform van de fanfare nog KSA
sporen: vlag, donkerblauwe fluwelen broek en
het blauwe hemd.

De fanfare van het Sint-Amandscollege uit Kortrijk op de
hoek van de Moeskroensesteenweg en de Lauwsestraat
te Aalbeke tijdens de Sint-Corneliusfeesten aldaar.
(Piet Debels)
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3. Dienstverlening en activiteiten van de archiefgroep
Ondanks het feit dat we maar een drietal
archiefvergaderingen konden laten doorgaan
zaten we ook dit jaar niet stil. Om artikels te
schrijven hoef je niet meteen samen te
overleggen …
De leiders konden in Kompas twee artikels
lezen: eentje over leidersvorming doorheen
de KSA-geschiedenis en één over hoe
Hernieuwers in 1929 onder elkaar over de KSA
bezig waren. Dit laatste artikel schreef Astrid
naar aanleiding van een gift van notaboekjes
uit 1929 door Marc, zoon van Victor
Teerlynck.
In dit coronajaar zorgde KSA Noordzeegouw
voor een facebookreeks op stap met KSA. Er
was een bijdrage over de archiefgroep en wat
op de archiefzolder te vinden is en Ward
Poppe zorgde in dezelfde reeks voor een
historische
terugblik
op
het
heem
Hernieuwenburg.
Ward schreef verder ook een artikel naar
aanleiding van het eerste kasboek van
Monsalvaet. Je kunt het in dit nummer lezen.
Hij zorgde voor een tekst rond de geschiedenis
van Hernieuwenburg en eindigt die met een
aantal mijmeringen en herinneringen aan het
verblijf dat KSA er had van 1935 tot 1965. Die
willen we opnemen in onze volgende
nieuwsbrief.

Elisabeth Van Hoeymissen interviewde
Herman in het kader van een masterproef die
de
archiefwerking
bij
de
Vlaamse
jeugdbewegingen in kaart wil brengen en
Lennert Dejaegher interviewde Eric voor zijn
graduaat bibliotheek en archief.
We konden Dieter Durnez helpen aan
ontbrekende affiches voor het archief van KSA
Wervik,
Cyriel
Verstraete
(KSA
’s
Gravenwinkel Torhout) verwezen we door
naar KADOC voor de film Jongens die een vlag
kunnen dragen (1947) voor zijn masterproef.
Herman Declerck gaf ons info over de VKSJ
van Pervijze en we hopen hem verder van
dienst te zijn met een aantal foto’s en Michel
Deruyttere is bezig met zijn stamboom en
zocht oude leiderslijsten en andere info over
KSA Gullegem.
We verwerkten schenkingen van Herwig De
Coninck (eigen materiaal), Pol Vandenbulcke
(VKSJ-archief 1948-1955), Antoine Depreeuw
(Rome 1950), Ewald Van Coppenolle (Rome
1959 en materiaal van Antoon Lowyck uit
1931-1946), beschreven beelden van de
viering van 60 jaar Monsalvaet en bezochten
in functie van een vervolgartikel over muziek
ook het college van Menen. Tijdens ons
weekend in augustus werkten we verder aan
de beschrijving en digitalisering van ons fotoarchief.

4. Nieuwe leden van de Archiefgroep ‘Altijd Jarig’
Met spijt in het hart hebben we laatst afscheid
moeten nemen van Pascal Gryson en Dieter
Durnez. Maar nu kunnen we met trots melden
dat Hannes Hosten (KSA bij Tijl en Lamme,

Ichtegem),
Simon
Bruneel
(KSA
’s Gravenwinkel, Torhout) en Wouter Vanhee
(KSA Tielt Jongens) onze groep versterkt
hebben.

V.l.n.r. Bart Dewitte, Herman Leber, Eric Colenbier, Astrid Hooijberg, Simon Bruneel, Noël Bossuyt, Wouter Vanhee en
Thomas Verniest. Hannes Hosten ontbreekt op deze foto.
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5. Nieuws van Noordzeegouw
“KSA Noordzeegouw is dit werkjaar opnieuw
goed gestart; het startschot gaven we
traditioneel op onze Topconferentie. Dit
eerste evenement van het werkjaar mocht
doorgaan zonder mondmasker en bijna zo
zorgeloos zoals in 2019. We hopen alvast dat
dit moment het einde van de coronacrisis
heeft ingeluid en zo de start is van een jaar
bomvol initiatieven en vormingsmomenten
zonder beperkingen.

We hebben de laatste maanden een heftige
periode achter de rug. Zo was er vorig
werkjaar geen Lourdeskamp, Paascursus of
NZG-Trophy. Ook al vielen onze vaste
ingrediënten uit ons aanbod weg, we lieten
ons niet kennen. We zorgden voor
alternatieve initiatieven, vaak online en vanop
afstand. Dit gold ook voor onze hulp naar de
bonden toe. In deze moeilijke tijden toonden
we aan dat wij als koepel hun ruggensteun
kunnen zijn. Als Gouwleiding stonden we
steeds klaar om onze bonden zo goed mogelijk
te ondersteunen bij eender welk probleem of
moeilijkheid… en die waren er. De zomer

bracht niet enkel coronamaatregelen met zich
mee maar ook het noodweer stak een stokje
voor een onbezorgde kampzomer. Toch een
lichtpuntje was de zomercursus die we
opnieuw fysiek mochten laten doorgaan. De
zomercursus was een vervangingscursus voor
de Paascursus die al twee jaar op rij niet kon
doorgaan. In de laatste week van augustus
werden er weer een tweehonderdtal cursisten
klaargestoomd om rasechte animatoren in het
jeugdwerk te worden. Het was fijn
- zowel voor de cursisten, de
werkgemeenschapsleden als de
Gouwleiding - om dit opnieuw
fysiek te laten doorgaan. Dit was
een boost voor het gehele team!
Een andere boost voor het team
waren de ledencijfers, ondanks
corona haalde het ledenaantal van
KSA Noordzeegouw opnieuw de
10 000 leden (10 271 om exact te
zijn), opnieuw een bevestiging van
de goeie werking in zoveel bonden.
Daarnaast zijn we opnieuw gestart
met de voorbereidingen van het
Lourdeskamp dat volgende zomer
doorgaat en bereiden we ons voor
op een Gouwdag, een NZG-Trophy,
een nieuwe Paascursus en zoveel meer! De
goesting zit erin, zowel hier in huis als bij onze
leden.
In KSA Noordzeegouw is er wissel van de
wacht: na meer dan vijf jaar besliste
Gouwleider Laurens om een andere uitdaging
aan te gaan, zo vervoegt vanaf 15 oktober
Bert Cappon (KSA St-Trudo, Assebroek) de
gouwleidingsploeg.
KSA Groet U!
Xavier, Bert, Laurens en gouwproost Bart
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6. 18 juni 2022, Westouter, oud-ledendag

om de vriendschap ondereen …
Op 1 mei 2018 kwamen we met een groep oud-KSA’ers samen
in Ieper om 90 jaar KSA Noordzeegouw te vieren.
Blij weerzien met wie KSA in Noordzeegouw mee kleur gaf.
Veel aanwezigen vertrokken die dag met: “Tot een volgende keer. Het was hier leuk”.
Met de Archiefgroep Altijd Jarig besluiten we om aan die kar te trekken …
Graag willen we tussen twee Lourdesbedevaarten in
oud-KSA’ers die Noordzeegouw mee vormden
samenbrengen op een heerlijk ontspannende manier.
Noteer alvast de datum in je agenda.

Vrienden van KSA Noordzeegouw
zaterdag 18 juni 2022
Westouter
hulp nodig
Misschien ging je ergens anders wonen?
Is je gsm-nummer gewijzigd of heb je een ander mailadres?
Wil je er graag bij zijn? Of heb je info over oud-gouwraadsleden of
werkgemeenschapsleden?
Geef al jouw info door zodat we zoveel mogelijk mensen kunnen uitnodigen.
Je mag mailen naar Bart Dewitte – bartdw@telenet.be
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

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 een 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 een raadpleging.
Wil je ons financieel steunen? Dat kan op rekeningnummer BE74 4675 0073 5107.
Archiefgroep Altijd Jarig, Herman Leber (050/39 29 18) of KSA Noordzeegouw (056/40 48 12)
of altijdjarig@ksanoordzeegouw.be
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