
 
 

We zijn er nooit van afgeraakt. En jij wellicht ook niet. Troost je: je bent  niet alleen: 

duizenden ervaren dat het niet echt lukt om volledig te stoppen in KSJ, KSA of VKSJ. Eenmaal 

KSA, altijd KSA. VKSJ-bloed blijft in je aderen stromen. Het engagement dat we jaren geleden 

opnamen, blijft sluimeren of stuwt ons zelfs nog steeds voort in hetgeen we vandaag doen. 

Eigenlijk is dit een goede zaak. Als jij hetzelfde voelt, dan zijn deze bladzijden zeker voor jou 

bedoeld. Ze zijn het product van een nieuw initiatief van KSA Nationaal die zijn oud-leiding 

niet vergeet. Sinds september 2015 investeert KSA Nationaal namelijk ook in oud-leden en in 

historisch onderzoek. Voor ons ligt een onontgonnen netwerkvijver van oud-leden die nog 

steeds het KSJ-, KSA- of VKSJ-vuur in zich dragen en fier blijven over wat ze in hun 'jeugd' 

konden en mochten doen en bereiken. We ervaren dat we allen nog veel kunnen betekenen 

én voor de beweging  én voor elkaar.  

Afkikker wil een bindmiddel zijn voor al die oud-leden en een informatiebron over wat in de 

vijver leeft. Reageren op artikels mag, zelf een vraag stellen of een bijdrage leveren kan 

evenzeer. 

Afkikker verschijnt digitaal. Wil je het ook per post ontvangen, dan laat je ons dat best 

weten. Steunende leden, die een financiële gift deden, ontvangen Afkikker gedrukt. Geniet! 

Herman Leber en Eric Colenbier,  

halftijds gedetacheerde beroepskrachten voor dit project .  

 



Sterk merk!  

Je herinnert je ongetwijfeld het nieuws in de nationale pers: in september 2015 

verdwenen de namen KSJ en VKSJ officieel uit onze naam. Voortaan treden we naar buiten 

als “KSA”: kort, krachtig en duidelijk.  

De naamsverandering is het resultaat van een 

traject waar de afgelopen jaren heel hard over 

nagedacht en aan gewerkt werd. Iedereen 

treedt voortaan onder dezelfde naam en 

eenzelfde logo naar buiten en ook in eenzelfde 

uniform. De provinciale leidingtijdschriften 

Binnenband, Breekbaar, Golfslag, Pinker en 

Trabant heten voortaan allen ‘Kompas’.  

Meer duidelijkheid 

KSA wil zich met haar 34.000 leden en 280 groepen als een sterk merk profileren. Onze naam 

maakte dit vroeger moeilijk. Ondanks het feit dat KSJ-KSA-VKSJ al een hele tijd één beweging 

is, was dat niet voor iedereen even duidelijk. Vragen als ‘KSJ-KSA-VKSJ, is dat één 

jeugdbeweging?’, ‘Is KSJ dan eigenlijk hetzelfde als KSA en VKSJ?’ waren voor KSJ-KSA-VKSJ 

schering en inslag. De naam KSA onderscheidt zich nu van een heel aantal andere 

organisaties die vaak op een e-klank eindigen en in de pers voor verwarring zorgden (denk 

aan KLJ, IJD, KAJ …). 

Keuzes maken 

Er moesten keuzes gemaakt worden. Keuzes op het vlak van naam, uniform, logo, das en 

leidingtijdschrift.  

In KSA blijven de drie letters  actueel. De ‘K’ krijgt nog steeds een prominente plaats binnen 

de organisatie. De ‘S’ verwijst naar het vormende aspect dat in KSA duidelijk aan bod komt. 

De krachtige ‘A’ legt extra nadruk op onze bestaansreden: kinderen en jongeren aanzetten 

tot actie. We zorgen ervoor dat ze 

verantwoordelijkheid opnemen en spelenderwijs 

hun plaats in de maatschappij vinden. De naam 

KSA past zowel bij gemengde en niet  gemengde 

groepen. Met de naam KSA kiezen we voor 

authenticiteit. 

Ook de diversiteit in de uniformhemden zorgde 

nogal eens voor onduidelijkheid. Sinds 1 

september is koningsblauw de kleur van het 

hemd. KSA koos voor een bestaande kleur in een 

bestaand model dat heel wat mogelijkheden biedt. Daarnaast is het ook een krachtige kleur. 

De kleur wordt als basiskleur doorgetrokken in de communicatie en in de winkelproducten. 



 

Ondersteuning 

De koepel heeft met de groepen  individueel op hun maat een begeleidingstraject afgelegd 

(persoonlijke begeleiding bij bv. de keuze van een nieuwe naam, ondersteuningsbundels, 

voorbeeldbrieven, …) en ook financieel werden er een aantal mogelijkheden aangeboden 

(bv. kosteloos inruilen van stockhemden, korting op hemden, gratis domeinnaam voor 

website, naambord voor aan het lokaal, …). Het was een uitdaging voor meisjes- en 

jongensgroepen uit eenzelfde gemeente om een niet-verwarrende naam te kiezen. Dit deed 

reflecteren over hun identiteit.  

Missie en visie 

Aan de missie en de visie van KSA wordt niet geraakt. KSA is een jeugdbeweging voor alle 

kinderen en jongeren vanaf 6 jaar. We stellen ons tot doel op plaatselijk niveau een speelse 

en zinvolle vrijetijdsbesteding te garanderen, waarbij de leden in groep kunnen groeien als 

individu binnen de samenleving. Vriendschap en creativiteit staan centraal tijdens de 

activiteiten. De werking steunt op jongeren die een vrijwillig engagement opnemen en zo 

leren verantwoordelijkheid te dragen. 

Meer informatie over de veranderingen vind je ook op www.ksa.be/sterkmerk 

 

 

 

Nieuw project rond oud-ledenwerking 

Sinds 1 september 2015 is KSA Nationaal gestart met ondersteuning van oud-

ledenwerking. Er is ondertussen al  heel wat nagedacht. De opzet is om de KSA-gedachte 

levendig te houden, de oud-ledenwerking en de huidige KSA-beweging te ondersteunen en 

de KSA-geschiedenis toegankelijk te maken. We vergelijken onze doelstellingen graag 

met een driepikkel.  

Poot 1: oud-ledenwerking  

http://www.ksa.be/sterkmerk


Ongeveer 250 groepjes moeten er zijn die op regelmatige basis samenkomen als vrienden 

die elkaar gevonden hebben in KSJ, KSA of VKSJ. We schreven die in de mate van het 

mogelijke aan en ontvingen 200 antwoorden op onze vragenlijst. Die groepen bevestigden 

dus dat ze effectief bestaan. We zetten hen letterlijk op de kaart. Je kunt die via 

http://ksa.be/oud-leiding bekijken.  Als jij jouw groep niet terugvindt op die kaart, geef dan 

een seintje of vul de vragenlijst in via deze link (http://goo.gl/forms/tnxehklbY8) en we 

voegen jouw groep toe.  

Opvallend is de waaier van  activiteiten van die groepen. Er zijn er die maandelijks samen 

komen, anderen zien elkaar maar één keer per jaar. Een aantal heeft nog een sterke band 

met de oorspronkelijke groep en verleent hulp bij activiteiten, bouwprojecten, als 

kookouder, ... Ongeveer 75% van de groepen gaat jaarlijks, al dan niet met familie, op 

weekend of kamp. Sommige van de kampen zijn nog volledig ingekleed in een thema. De 

meeste groepen hebben één of 

andere maaltijd op het programma 

staan en ook sportieve activiteiten 

staan hoog genoteerd. Het jong 

gebleven hart klopt sneller tijdens 

openluchtactiviteiten en fuiven. 

Hoe verschillend ook, het 

bindmiddel blijft wel de 

vriendschap die in het KSJ-, KSA- of 

VKSJ-verleden is ontstaan 

 

Een tweede piste die we vanaf december bewandelen, is die van de individuele oud-

medewerkers. Als jij deze nieuwsbrief krijgt wil dit zeggen dat we jou al in ons bestand 

opnamen. Als je nog mensen kent 

waarvan je denkt dat ze even 

geïnteresseerd zijn in het reilen en 

zeilen van KSA vandaag, dan mag je 

de brief zeker doorsturen. Je kan ook 

hun naam doorgeven of hen vragen 

om deze vragenlijst in te vullen: 

http://goo.gl/forms/RECVltjDTN. 
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Poot 2: historiek en archief 

KSJ, KSA en VKSJ hebben altijd oog 

gehad voor hun wortels. Dit bewijzen 

de publicaties, het vroegere tijdschrift 

Gisteren en Vandaag, de 

vormingsmomenten en het deponeren 

van archivalia bij het KADOC. Voor de 

provinciale leiding ontbreekt echter de 

tijd om dit grondig bij te houden en 

om deskundig antwoord te geven aan 

de vele vragen van oud-leden of 

onderzoekers. Ook hier wordt 

voortaan sterker op ingezet.  

Nieuwe archiefwerkgroep in Gent 

In januari werd voor KSA Oost-Vlaanderen een nieuwe archiefwerkgroep boven de doopvont 

gehouden. Acht enthousiaste oud-medewerk(st)ers willen maandelijks samenkomen om 

archivalia, erfgoedstukken en foto's van de provinciale werking te ordenen, te beschrijven en 

verder aan te vullen. Op het provinciale secretariaat werd de voorbije jaren alles goed 

bijgehouden zodat er dus heel wat materiaal te wachten ligt op verwerking. Helaas is er 

nauwelijks iets van VKSJ. Misschien heb jij wat liggen dat een goede bestemming verdient. 

Dan kun je bij hen terecht (ovl@ksa.be). Het materiaal gaat er niet verloren en wordt straks 

nog meer toegankelijk voor onderzoekers of jubilerende groepen. 

Altijd Jarig  

In KSA-Noordzeegouw is reeds 19 jaar de Werkgroep Altijd Jarig actief. De zeven vrijwilligers 

ervaren door de ruim 700 dienstverleningen (ontleningen, raadplegingen, vragen, 

schenkingen, vormingssessies, …) dat hun werk heel zinvol is. Hun jaarlijkse Nieuwsbrief 

geeft daarvan verslag uit. De ondertussen hechte vriendengroep houdt de interesse voor de 

KSA-geschiedenis levendig.  

Boek over VKSJ West (1930-2015) 

15 jaar geleden kwam een groep oud-VKSJ'ers van West samen om de 

historiek van de VKSJ- en de Roodkapjeswerking te schrijven. Het boek 

is er omwille van diverse redenen niet gekomen. Sinds begin februari 

neemt de groep de draad weer op. De reeds bestudeerde periode 

(1929-1960) wordt door een redactie in een definitieve vorm gegoten, 

de recentere periodes worden nu bestudeerd. Eind 2017 hopen we de 

publicatie te kunnen presenteren. 

mailto:ovl@ksa.be


Poot 3: fondsenwerving en een vzw als sjorring. 
Koken kost geld en dat geldt ook voor ons. 

KSA investeert twee jaar in de werking en 

betaalt de loonkost voor twee halftijds 

gedetacheerde leerkrachten. Het is de 

bedoeling dat binnen twee jaar een 

organisatie op poten staat die zichzelf 

financieel in stand kan houden. Daartoe 

wordt dit jaar een vzw opgericht. Dit wordt 

dan de sjorring die de palen bijeen moet 

houden. Meer info lees je in de volgende 

Afkikker. Maar als je nu al financiële 

middelen of ideeën ter beschikking hebt, hoef je dat 

niet uit te stellen en kun je nu al lid worden van de 

oud-ledenwerking! (http://goo.gl/forms/RECVltjDTN)  

Als individueel oud-lid heb je de keuze om ofwel sympathiserend lid te worden (gratis), 

steunend lid (je steunt ons financieel door  minstens € 25 te storten) of erelid (je doneert 

een bedrag dat meer is dan € 250). Storten kan op het nummer BE20 7865 8744 8956 (BIC: 

GKCC BEBB) van KSA Nationaal vzw met vermelding ‘oud-ledenwerking’. 

 

Het blijft in je bloed … 

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

1. Oud-leiding Roodkapjes Stevoort 

“Net wanneer jullie zoekertje in de krant verscheen, waren wij op kamp met de oud-leiding 

van de  Roodkapjes  van Stevoort: oudste deelnemer 80, jongste 56! Na een hele lange 

“carrière” kwamen we pas na enkele tientallen 

jaren op het idee om nog eens “op kamp” te 

gaan. In 2002 was het 25 jaar geleden dat wij 

voor het eerst in Pexhof in Gruitrode waren en 

dat gingen we daar toen vieren met een kamp. 

(…) We doen dat nu om de twee jaar en 

reserveerden al voor september 2017! We 

maken er altijd heerlijke dagen van, precies 

zoals in de goeie ouwe tijd: compleet met 

thema, groepjes, proeven, knutselsessies, 

kampdansje, …” (Mia Bonneux, Stevoort-

Hasselt, 03/10/2015) 

 

KSA Frisse Heikracht Bree 

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


2. VAKA Sint-Lieven-Gent 

“We zijn met zo’n 25 leden. Jaarlijks is er een vaderweekend in juni. Meestal is dat in een 

heem van CJT. Elke keer is er een dagtocht te voet of per fiets, enkele culturele activiteiten 

(bv. bezoek aan musea, brouwerijen, e.d.), maar ook pleinspelen, een digimontage van het 

vorige vaderkamp, enz.. (…). Een 

groot deel van de leden is nog 

betrokken bij de plaatselijke 

groep als vader van de huidige 

KSA’ers. Ze zijn dus aanwezig op 

ouderactiviteiten van KSA Sint-

Lieven Gent.” (Joris 

Raemaeckers, Balegem, 

06/11/2015; foto: Piet 

Demeester)  

 

 

 

3. AA-Ballen Oud-leiding KSA Sint-Arnout  

“Ik las jullie advertentie in het Nieuwsblad. Toen ik in KSA stopte in ’86 richtte ik de 

Minivoetbalclub “Aa Ballen KSA Sint-

Arnout” op. Die werd in 2010  

opgeheven wegens ouderdom en 

kapotte knieën. Maar we zijn altijd 

blijven bestaan en doen nog steeds 

verschillende dingen samen zoals de 

jaarlijkse ‘Stoofvleesmiddag’. 

Tweejaarlijks gaan we begin januari 

“Sterzingen” voor een goed doel: met 

tractor en kerststal trekken we met 

zo’n 30 Aa Ballen door de straten van 

Sint-Gillis Dendermonde. (….) Elk jaar 

gaan we ook op reis. Afwisselend 

blijven we een weekendje in België of trekken we voor een paar dagen naar het buitenland. 

En verder zijn er nog onze maandelijkse bijeenkomsten in ons stamcafé onder de noemer 

‘Aa Ballen vergadering’.  Zoals jullie zelf zeggen in de advertentie: …Eénmaal KSA, altijd KSA!“ 

(Gert Van den Steen, 24/09/2015) 

 



Vraag en aanbod 

Hoe vinden vragers en aanbieders elkaar als het gaat om kampkoks, heempermanentie, archivalia, 

sjorhout, overstock, initiatieven waarop ook andere oud-leden(groepen) welkom zijn, enz...? In de 

vijver van Afkikker bijvoorbeeld. Een forum waar ook jouw vraag of aanbod welkom is. 

Hoogveld zoekt koppels voor weekenddienst 

Het VKSJ-heem Hoogveld heeft een concrete vraag: "we zoeken vrijwilligere medewerkers 
om de weekenddienst op het domein te verzorgen. We hebben een mooi domein en goede 
groepen. We vragen een engagement van drie 
weekends per jaar (één per trimester). Er is een 
kleine studio ter beschikking voor onze 
vrijwilligers". Wie geïnteresseerd is neemt best 
contact met Maryline Benoit via 
info@hoogveld.be  Hoogveld is een heem dat 
door VKSJ West is opgericht in 1981 en door 
vzw Hoogveld gerund wordt. Het ligt in 
Veldegem, deelgemeente van Zedelgem nabij 
Brugge en is zeker ook geschikt voor oud-
ledengroepen. www.hoogveld.be 
 
 
Met oud-leiding de mountainbike op?  

KSJ DROESHOUT (nu KSA DROESHOUT) heeft een oud-ledenwerking die er wekelijks met de 

MTB op uit trekt. Jaarlijks organiseren ze een eigen toertocht die tussen de 1000 en 1250 

deelnemers lokt. Zin om mee te fietsen? Meer info op: www.strafinbergaf.be . Droeshout ligt 

in Vlaams-Brabant, in de buurt van Aalst en Dendermonde. Ze zijn benieuwd of er andere 

mountainbikeclubs bestaan, gegroeid uit oud KSA-begeleiding. Het kan een uitgelezen kans 

zijn om elkaar te leren kennen. 

mailto:info@hoogveld.be
http://www.hoogveld.be/
http://www.strafinbergaf.be/


Zin in ziejelsjotten?  

Op zoek naar een activiteit waar je later nog naar zult verwijzen? Een partijtje ziejelsjotten 

maakt een grote kans. CHIRO-KSA TESSENDERLO organiseert op zaterdag 7 mei zo'n 

competitie. Ziejelsjotten is voetballen terwijl je actieradius beperkt is door een 'ziejel', 

plaatselijk dialect voor een dik touw, eigenlijk een binnenband die vast geankerd zit in het 

gras. Dit tornooi gaat door tijdens de Chiro-KSA bierfeesten, een evenement  van de leiding 

en het ondersteuningscomité. Inschrijven kan via www.chiro-ksa.be/bierfeesten 

  

 

 

 

 

 

 

 

Hijs de vlag! Erfgoeddag en KSA en VKSJ.  

Jeugdbewegingen en rituelen gaan 

samen. De archiefwerkgroepen van 

KSA Noordzeegouw, West en Oost-

Vlaanderen halen merkwaardige 

vlaggen van KSA en VKSJ boven en 

vertellen over rituelen van gisteren en 

vandaag: vlaggenwijding, wacht bij de 

vlag, vlaggengroet, belofte bij de vlag 

en zelfs vlaggenroof. Blikvangers zijn 

naast de Romevlaggen van 1931 en 

1986 ook een AKVS-vlag van 1912 en 

zelden geziene VKSJ-vlaggen. Welkom 

tussen 10 en 18 uur op zondag 24 

april 2016 in het KSA-secretariaat in Gullegem, Dwarsweg 1.  

  

 

 

http://www.chiro-ksa.be/bierfeesten
http://chiro-ksa.be/bierfeesten/11218783_1592088617742189_7446482174632575110_n#main


Foto's Kikkering 1996 en 1999 

Van 16 tot 18 september 2016 gaat in Wachtebeke de 

zesde Kikkering door. Dit leidersinitiatief startte in 1996 

in Sint-Joris-Weert. Drie jaar later was er een editie in 

Balen. Van deze twee edities zijn we op zoek naar 

beeldmateriaal: foto's, dia's, affiches, een filmpje, ... Was 

je er bij en kun je ons helpen in onze zoektocht? Graag 

een seintje naar Ruth@ksa.be. Alvast bedankt! 

 

Heb je vragen, opmerkingen of ideeën?  

Wil je ook in Afkikker komen met jullie initiatief?  

Meld het ons op het redactieadres: 

Eric Colenbier, eric.colenbier@ksa.be, 0496/52 96 80 

Herman Leber, herman.leber@ksa.be, 0496/52 96 72 

 

Wil je deze nieuwsbrief verspreiden onder jouw vrienden, dan mag dat gerust. 
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