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"Leuk om zelf weer post te krijgen van KSA! Het beleven van het KSA-gevoel is 
NOOIT verdwenen! Wat een onvergetelijke tijd op plaatselijk, gewestelijk en 
provinciaal vlak!"  
 
"Zeer bedankt.  Ik heb geen enkel contact meer met vroegere KSA-mensen 
maar vind het zeker fijn verder op de hoogte te blijven."  
 
"Ik zond de mail door naar onze oud-leden,... en zij blij!"  
 
Dit zijn maar een paar reacties op deze nieuwsbrief voor oud-leden. Geniet van 
dit tweede nummer met een artikel over geschikte kamphuizen, een studie 
over vlaggenrituelen, de rubriek waarin oud-ledengroepen zich voorstellen en 
het forum “vraag en aanbod”. 
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Jeugdkamphuizen voor volwassenen? 
 
Liefst 72 % van de oud-ledengroepen gaat op weekend of kamp. Dat leerde ons 
de identiteitsfiche die de oud-ledengroepen invulden. Sommigen, zoals Club 
78, de oud-leiders van KSA De Vlasbloem Wevelgem, vragen daarin "info over 
comfortabele kamphuizen waarin aan zelfkook kan worden gedaan met 
voldoende kamers (max. 4 - 6 personen per kamer) en sanitair." Ook de AAA 
van KSA Lummen is vragende partij voor "een forum binnen de oud-
leid(st)ersdoelgroep waar ze interessante verblijfplaatsen of activiteiten 
kunnen delen." We gaan daar graag op in. 
 
Op maat van groepen gezinnen of oud-ledengroepen 
  
We schreven kamphuizen aan met de vraag welke huizen zeker geschikt zijn 
voor volwassenengroepen. Als criteria namen we: een zekere luxe, eerder 
kleine kamers met wat privacy voor gezinnen, geen te lage bedden of te hoge 
stapelbedden, degelijke matrassen, parkeermogelijkheid en een boeiende 
omgeving op cultureel én op sportief vlak.  
 

 
De oud-leiding van Roodkapjes Stevoort op kamp. 
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Karel De Decker van CJT antwoordt: “Kom je met een groep via CJT 
Boekingscentrale, dan ben je in elk huis welkom; maar kom je met een groep 
gezinnen, dan zijn volgende centra zeker 
aanraders:" 
*= Meerdere Huurmogelijkheden 
 
WESTHOEK: 
De Pannenhoeve - 't Vorgas in 
Alveringem,  
’t Wikhof in Ieper 
De Plokker en de Hoppe in Watou* 
Bivakhuis De Kaai in Ieper* 
’t Lotegat in Zonnebeke 
Lanceloot en Parsifal in Westouter* 
 
KUST: 
De Repoo in De Haan 
De Slikke / De Schorre / Isara in 
Nieuwpoort* 
Bivakhuis Hoge Duin in Koksijde* 
Hoogveld in Zedelgem 
 
ANTWERPSE KEMPEN: 
Berkelhoeve in Vorselaar * 
Ruige Heide in Zandvliet 
Het Veen in Brecht * 
Domein Beverdonk in Retie * 
Sint-Jansburg in Malle * 

 
SCHELDESTREEK: 
Den Appeldijk in Bornem 
 
OOST-VLAANDEREN: 
Sporthome in Eeklo 
Het Oud Station in Oudenaarde 
 
LIMBURG: 
Green Valley – Club in Voeren 
Hoffbauer - Bosrand in Zutendaal

 
Wat we niet gevraagd hebben, maar voor nogal wat groepen gezinnen en 
volwassenen belangrijk is, is de opkuis. Nogal wat huizen voorzien de 

mogelijkheid bij te betalen om te laten poetsen, maar 
dat kan je zelf vinden in hun informatie. 
 
Ken je vanuit ervaring met je groep ook adressen van 
geschikte kamphuizen waar je met de oud-
ledengroep logeerde? Doe je collega's een plezier 
door ons de gegevens door te spelen. We zijn graag 
doorgeefluik voor deze informatie. 

Volpension? 
 
Sommige centra bieden ook 
maaltijden aan en kan je dus 
boeken met volpension. Die 
mogelijkheid staat expliciet 
vermeld op de fiches die je 
vindt op CJT Verblijfcentra.  

Kamphuizen mogen tot een bepaald quotum 
volwassenengroepen ontvangen zonder gevaar 
voor hun subsidie jeugdwerk. Dit betekent echter 
dat we als volwassenen (= ouder dan 30 jaar) 
soms tot 25 % meer betalen dan jongerengroepen 
omdat de verhuurder daarvoor geen subsidie 
krijgt. Jong-oud-leiding die nog een sterke band 
heeft met de plaatselijke groep zou wel nog 
kunnen genieten van een voordelig tarief. 
Een ander verschil is dat jeugdgroepen tot twee 
jaar vooruit kunnen boeken en volwassenen 
slechts tot één jaar. Wie bv. als groep gezinnen of 
als oud-ledengroep een weekend bij CJT wil 
boeken voor in het jaar 2017, kan dat sinds 
Nieuwjaar, maar wie al denkt aan 2018, kan pas 
boeken vanaf de eerste werkdag van januari 2017. 

https://remote.ksj.be/owa/redir.aspx?C=0b217b8a63ec4cdb96d794ce7b30fac6&URL=http%3a%2f%2fwww.cjtbe%2fverblijfcentra
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LE CLOS DOMANGE 
Een ontdekking was de mail van Ann Dhondt, waarin ze reageerde op de eerste 
Afkikker. Ann was leidster in KSA Den Beiaard in Brugge en van 1984 tot eind 
1989 nationaal coördinatrice van KSJ-KSA-VKSJ-Nationaal en trekster van 
internationale contacten met IKSJ. Zij baat nu in Bourgondië een Chambres d’ 
Hôtes uit. Ze schrijft: 
“Kleinere leidinggroepen of groepen oud-leiding zijn hier altijd welkom! Deze 
zomer waren Jan Blondeel en Wim Van Parijs hier. Ze suggereerden om hier een 
reünie van oud-nationaal medewerkers te doen, maar het is wel een beetje ver 
misschien (met de wagen ongeveer 6 uur vanaf Mechelen). 

Er zijn in totaal vijf kamers te 
reserveren (samen tot 
maximum 20 personen), we 
hebben twee grote luxetenten 
die klaar staan en er zijn twee 
staanplaatsen om te kamperen. 
Het is hier ook ideaal voor een 
vorming, herbronning, 
bezinning of wat dan ook. Vlak 
naast ons is ook nog een gîte 
van de gemeente voor 16 
personen (verdeeld over vijf 

kamers) en daar doe ik ook het onthaal en speel ‘conciërge’ voor de gasten. 
Eten en drinken kan je hier in overvloed! Neem maar eens een kijkje op onze 
website: http://www.leclosdomange.com/en”.  Ze geeft er nog volgende tip bij: 
“Het is vanaf hier maar 20 
minuutjes rijden naar Taizé, 
Cluny, Mâcon of Tournus...”.  
 
LE CLOS DOMANGE 
308, Montée de la Poye 
71960 Igé (Bourgondië) 
Tel. +33 385 33 03 99 Mob. 
+33679 02 23 02 
leclosdomange@gmail.com 
https://www.facebook.com
/chambredhotesleclosdoma
nge 

  

Categorie A, B of C? 
 
Jeugdverblijven zijn opgesplitst in een aantal categorieën. 
Via CJT Boekingscentrale kan je kamphuizen reserveren “in 
zelfkook”. Dat wil zeggen dat er geen maaltijden 
aangeboden worden. Ze zijn verdeeld in type A (zonder 
bedden), type B (met bedden en basic uitgerust) en type C 
(met bedden, hoofdkussens en dekens, meerdere douches 
en meerdere dagzalen).  
 
Karel De Decker, Coördinator van CJT Boekingscentrale 
schrijft: “Een type zegt iets over de uitrusting van het 
gebouw maar is niet altijd een garantie voor meer comfort. 
Een type B kan bijvoorbeeld moderner en frisser zijn dan een 
type C. Blijf er wel rekening mee houden dat jeugdverblijven 
low-budget accommodaties voor jeugdbewegingen zijn. 
Vaatwasmachines, kinderstoelen en microgolfovens behoren 
dan meestal niet tot de basisuitrusting. Ook hebben bijna 
alle jeugdverblijven stapelbedden, je informeert je best goed 
en neem je bij twijfel contact op met de uitbater.” 

https://remote.ksj.be/owa/redir.aspx?C=0b217b8a63ec4cdb96d794ce7b30fac6&URL=mailto%3aleclosdomange%40gmail.com
https://remote.ksj.be/owa/redir.aspx?C=0b217b8a63ec4cdb96d794ce7b30fac6&URL=https%3a%2f%2fwww.facebook.com%2fchambredhotesleclosdomange
https://remote.ksj.be/owa/redir.aspx?C=0b217b8a63ec4cdb96d794ce7b30fac6&URL=https%3a%2f%2fwww.facebook.com%2fchambredhotesleclosdomange
https://remote.ksj.be/owa/redir.aspx?C=0b217b8a63ec4cdb96d794ce7b30fac6&URL=https%3a%2f%2fwww.facebook.com%2fchambredhotesleclosdomange
https://remote.ksj.be/owa/redir.aspx?C=0b217b8a63ec4cdb96d794ce7b30fac6&URL=http%3a%2f%2fwww.cjt.be%2fboekingscentrale
https://remote.ksj.be/owa/redir.aspx?C=0b217b8a63ec4cdb96d794ce7b30fac6&URL=http%3a%2f%2fwww.cjt.be%2fboekingscentrale
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De kleurrijke vlag van KSA Temse Voorwaarts 

Vlaggenrituelen. 
 
Welk ritueel met de vlag herinner jij je nog uit jouw KSJ-, KSA-, VKSJ- of 
Roodkapjestijd? Misschien bleven jullie er zelfs tot op vandaag trouw aan? 
Naar aanleiding van de KSA-erfgoedtentoonstelling “Hijs de vlag” op zondag 24 
april (zie verder, een originele activiteit voor jouw oud-ledengroep trouwens) 
staan we stil bij zes vlaggenrituelen. Hoe was het toen en hoe is het nu?  
 
We schreven alle 166 West- en Oost-Vlaamse groepen aan en 50 antwoordden. 
Daarop zijn onze cijfers gebaseerd.  
 
93% van de groepen heeft een vlag. Op tentenkamp hangt die bij 93 % te 
wapperen en ook bij een heemkamp is bij 82% van de groepen een vlag 
aanwezig. In de helft van de gevallen is er één of ander ritueel bij de vlag zoals  
formatie met hijsen van de vlag, een gebed of lied (Vlaamse Leeuw, avondlied, 
kamplied, ...). We staan bij elk ritueel even stil. 
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Hoe bewaar je vlaggen best? 
 Zo weinig mogelijk geplooid: dus open of op een 

kartonnen rol gewikkeld. Geen metaal erbij. 
 Geen kans tot vocht of ongedierte: dus geen 

plastieken zak, wel in een doos of koffer. 
 Neem er vooraf een foto van en kleef die op de 

doos. Zo vermijd je dat je telkens de vlag moet 
uithalen om hem te zien. 

 Leg er een blaadje bij met daarop wat ermee 
moet gebeuren bij bv. overlijden. 

Interessante en deskundige info vind je in het Wat en 
hoe boekje. Vlaggen, uitgegeven door en te vinden via 
http://www.heemkunde-vlaanderen.be/ieperse-vlaggen  

Ritueel 1: wijding van de vlag 
 
Vroeger was het normaal dat de vlag van een katholieke vereniging gewijd 
werd. Een vlag laten zegenen of wijden is God vragen om alle leden van 
vandaag en morgen te zegenen. 
 
Vandaag wordt in 20%  van de Oost- en West-Vlaamse groepen een nieuwe 
vlag gewijd of gezegend. Sommige groepen weten niet of hun vlag gewijd is, 
wat eigenlijk niet zo verwonderlijk is, zeker als de vlag al een lange tijd geleden 
gewijd zou zijn. Misschien waren die leid(st)ers toen nog niet eens geboren. 
 
De zegening of wijding gebeurt uiteraard slechts eenmaal. Dan zegt de priester, 
vaak de proost, bijvoorbeeld: 

 
" God van het verbond, 
zegen allen die door deze vlag met 
elkaar verbonden worden. 
Zegen hen, steun hen zodat zij 
elkaar kunnen dragen, 
help hen zodat zij voor elkaar 
kunnen zorgen, 
wees hen nabij zodat ook zij 
anderen nabij kunnen zijn." 
 
Amen 

 

  

Zegening van de gouwvlag van KSA Noordzeegouw door 
paus Johannes Paulus II  in augustus 1986. 

http://www.heemkunde-vlaanderen.be/ieperse-vlaggen
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Belofte bij de vlag,  Oostende, jaren ‘50.                   Inlijving van Roodkapjes bij de vlag. 

 

Ritueel 2: belofte bij de vlag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Van de jaren '30 tot '60 verklaarde een lid publiekelijk dat het achter de idealen 
van KSA of VKSJ stond. Dit gebeurde door plechtig een 
belofte of engagement uit te spreken. Je legde dan je hand 
op de vlag om je te verbinden met de idealen en met de 
groep die de vlag symboliseert. Nadien kreeg je een 
symbool dat de opname in de groep bekrachtigde: een 
speldje, een daskoord, een lintje of een stoffen schildje.  
 
 
In 10 % van de Oost- en West-Vlaamse groepen spreken nieuwe leid(st)ers nog 
steeds hun engagement uit tijdens een plechtig moment. De vlag is daarbij 
zichtbaar aanwezig, maar het aanraken ervan is niet echt gebruikelijk. Soms is 
er voordien een ‘doop’ met uitdagende proeven of een grootse activiteit met 
alle leeftijdsgroepen samen. 

  

Leidersbelofte van KSA Reinaart Sint-Niklaas, oktober 2015 
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Ritueel 3: Wacht bij de vlag 
 
Tot de jaren '60 losten vooral KSA’ers elkaar plichtsgetrouw af, om de 15 à 30 
minuten, van 's morgens tot 's avonds, om in plechtige houding bij de vlag te 
staan. Soms gebeurde die wacht, ook in VKSJ, met een wimpel aan de ingang 
van het kamp, bij een Mariakapelletje of bij het tabernakel.  
Die taak werd in 1956 als volgt omschreven in het boekje "Stijl in KSA Jong-
Vlaanderen": 
"Wie de wacht betrekt, verdedigt. De wacht bij de vlag is immers de meest 
sprekende vorm van eerbied voor de vlag, het is de veruiterlijking van de diepste 
idee van onze beweging: de verdediging en trouw aan Kristus en aan 
Vlaanderen. 
Wie de wacht betrekt, beschermt tegelijkertijd zijn kameraden die op dat 
ogenblik spelen en ravotten, door gedurende zijn wacht voor hen te bidden." 
 
Dat gebruik is nagenoeg totaal verdwenen. Sinds 1984 is er tijdens de 
vierjaarlijkse Lourdeskampen van KSA-Noordzeegouw wel de wacht bij de grot: 
om het uur, dag en nacht, lossen jongvolwassen KSA'ers elkaar af om met de 
Lourdesvlag te waken, al of niet biddend, bij de grot. De lijst vrijwilligers raakt 
steeds vlot gevuld. Dat gebeurt eind augustus 2016 opnieuw. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wacht bij de grot, KSA Spermalie Sijsele. 

 
 
 
 
  

Vlaggenwacht tijdens DOL-kamp Ic Dien in 
Hernieuwenburg, Wielsbeke, jaren ’50. 

Wacht bij OLV te Lourdes, KSA 
Spermalie Sijsele, 2012 
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Jongvlaamse groet bij het hijsen van de vlag, 
jongknapenkamp KSA De Graal, gewest Brugge, 
jaren vijftig. 

Ritueel 4: Groet aan de vlag 
 
De groepsvlag kreeg vroeger 
steevast een ereplaats in het lokaal 
of buiten aan een centrale mast. 
Tot de jaren '60 was het plechtig 
hijsen of neerlaten van de vlag een 
ritueel. Je stond daarvoor in deftig 
uniform in vierkantsformatie. De 
ceremonie ging gepaard met 
kreten, liederen, gebeden en een 
gepaste houding, die nogal 
militaristisch aandeed.  
Vandaag gebeurt bij 46 % van de 
Oost- en West-Vlaamse groepen 
op kamp een ritueel bij de vlag  
’s. In KSA Reinaart Sint-Niklaas en 
KSA Grote Heide wordt ’s avonds nog 
steeds het avondlied gezongen bij de vlag. 
 
  

 

 

  

uit “VKS’er worden”,1961 (links) en  “Stijl 

in KSA Jong-Vlaanderen, 1956  (rechts) 
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Ritueel 5: op stap met de vlag 
 
Waar de vlag is, is de groep en waar 
de groep is, de vlag. Het meedragen 
van de groepsvlag tijdens een 
initiatief (Joepie, Lourdeskamp, 
zeedag, speldag, ...) is vandaag voor 
75% van de groepen nog steeds een 
must: "hier zijn we!" 
 
In de jaren '30 tot '60 waren 
vlaggenparades of defilés tijdens 
grootse manifestaties of bedevaarten (Rome, Lourdes) een indrukwekkend 
gebeuren. Zij hadden veel weg van machtsvertoon: "zo sterk zijn we verspreid 
in Vlaanderen!". De voornaamste vlag (bv. de nationale of provinciale vlag) liep 
voorop, gevolgd door de gewestvlaggen, de groepsvlaggen en dan pas de 
vaandels of wimpels. 
 
Dit gebeurde vroeger heel plechtig door de fiere vaandrig die de eer had om de 
vlag te dragen namens de groep. Hij of zij had daarvoor een speciale borstriem 
met koker (de schoen) om de vlag in te laten rusten. Vandaag gebeurt dat 
wisselend door wie het ziet zitten om de vlag te dragen of ermee te zwaaien. 
 

  

Joepie 26 in Puurs 
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Omdat op tentenkampen nogal wat vlaggen gestolen worden, 
lanceerde FOS Open Scouting in juli 2015 een campagne die oproept 
tot respect. Iets om ook als KSA-groep bij stil te staan: “Vlaggenroof, 
hét onderdeel van een geslaagd kamp? Think again. Niemand is 
opgezet met nachtelijke indringers, vernieling van materiaal en echte 
diefstal van dure vlaggen. Ieder jaar leidt het spel wel ergens tot 
excessen, ergernis en soms tot een Proces Verbaal. Want ja, een vlag 
roven is strafbaar. 
En toch kan het anders. Zit je in de buurt van een andere eenheid of 
jeugdbeweging? Ga goeiendag zeggen en praat met elkaar. Hebben 
zij ook zo’n zin in een spelletje vlaggenroof? Maak dan duidelijke 
afspraken en baken de grenzen van het spel af. Geen vernieling, geen 
PV en geen ergernis dus … iedereen tevreden!” 
(http://www.fosopenscouting.be/nl/nieuws/p/detail/vlaggenroof-
stel-je-grenzen) 
 
 

Ritueel 6: vlaggenroof 
 
Navraag leert dat 26 % van de Oost- en West-Vlaamse KSA-groepen tijdens een 
kamp wel eens een vlag van een nabijgelegen kampgroep rooft. Dit is eerder 
een speelse gewoonte of traditie die meestal ’s nachts gebeurt.  
Wat gebeurt dan nadien met die vlag?  
Ofwel vriendelijk ruilen tegen bv. een traktatie (25%), als pand gebruiken om 
de eigen gestolen vlag terug te krijgen (15%) of gewoon teruggeven met de 
glimlach (25%).  
Helaas wordt ook in 30% van de gevallen de vreemde vlag gewoon als trofee 
meegenomen naar huis. In dit geval beseft de groep niet hoe waardevol - zowel 
financieel, emotioneel als historisch - een vlag wel is. Meerdere groepen 
getuigen dat ze al dure vlaggen zijn verloren geraakt door vlaggenroof. 
Misschien tijd om die eens terug te geven? 
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Ollekesweekend 2011 te Rome  

Het 'nonnenweekend' in 2008 

Het blijft in je bloed … 
 
In elke editie laten we een paar van de ruim 200 oud-ledengroepen aan het 
woord.  
 

1. De Ollekes oud-leidingsgroep van de roodkapjes-VKSJ Denderbelle 
 
“Onze groep bestaat uit 15 levenslustige dames tussen 56 en 46 jaar 
jong. Wij hebben gedurende de jaren '80-'90 allemaal in leiding gestaan. 
Daarna zijn we elkaar op maandelijkse basis blijven ontmoeten. Dat gaat 
van gezelschapsspellen spelen, over wandelen en fietsen, tot knutselen 
en koken. En onze toppers zijn ongetwijfeld onze niet-te-evenaren- 
nieuwjaarsreceptie en ons jaarlijks weekendje-weg. Ja, elk jaar laten we 
onze partners en kroost een weekendje alleen en genieten aan zee of in 

de Ardennen van ons vrouwen-
onderonsje. Daarnaast maken we 
ook van elke 40ste, 50ste, 60ste... 
verjaardag een onvergetelijk 
feestje. Als er al iets bestaat als 

 'vriendinnen-voor-het-leven'...dan   

     verdienen wij vast en zeker dat label. 
 
En... wij zijn niet de enige oud-leidingsgroep die ontstaan is uit RK-jes 
VKSJ Denderbelle. Afhankelijk van de leeftijdcategorie en de periode van 
'leiding-zijn' hebben, na ons, ook nog de Pollekes, de Jollekes, de 
Tollekes, de Bollekes ... het levenslicht gezien! En al deze groepen gaan 
om de 2à 3 jaar op 'groot WE', samen met de huidige leiding. Elke keer 
neemt één van de oud-leidingsgroepen de organisatie op zich. 
 
Wij zijn wel al uit ons uniformpje van vroeger gegroeid... Dus daarom 
hebben wij een 'nieuw' rood-blauw-
wit uniform in het leven geroepen: 
naast een gewone jeans hebben wij 
allemaal dezelfde rode gilet (met 
eigen embleem), een donkerblauw 
hemd (versierd met de nodige KSA-

VKSJ-applicaties en eigen attributen), 
eenzelfde sjaal, klein handtasje ... “ 
 
Krista Bosteels, 29 september 2015 
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2. Renovabis 

 

“Renovabis is een gemeenschap die katholieke intellectuelen wil helpen 
zichzelf te zijn en zich apostolisch in te zetten in de wereld. We zijn in 
1946 gestart als kernwerking van KSA Brabant, nl. de Ridderwerking. 
Rond de jaren 1958, bij de uitbreiding (studies voltooid, verloofd of 
gehuwd, integratie van meisjes en vrouwen, beroepsactief ...), werd 
Renovabis als nieuwe naam gekozen.  
 
We zijn dezelfde gebleven: een groep van vrienden en vriendinnen – nu 
allemaal gepensioneerd en tussen 65 en 95 jaar – die verder zoeken om 
als intellectueel dienstbaar te zijn aan Kerk, Wereld en ons Volk.  
 
Renovabis is geen loge, geen professionele groepering, geen 
gezinsvereniging. Zij heeft geen bepaalde stellingen blijvend te 
verdedigen, geen bepaalde objectieven blijvend te realiseren en geen 
bepaalde personen te dienen. Veel leden zijn nog steeds actief in 
parochieraden en sociale  verenigingen. (…) 
De stuurgroep (12 leden) komt tweemaandelijks samen en organiseert 
jaarlijks één stads- of streekbezoek met gesprek en een 
reflectiedriedaagse met gemiddeld 25 tot 30 aanwezigen.” 
 
Pol Deblieck, 21 februari 2016 
 

 
Bezoek museum Folon, mei 2015 (Foto Hugo Casaer) 
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Viering 50ste verjaardag 
en kerstwandeling 

3. Club 78, KSA De Vlasbloem, Wevelgem 
 
“In 1978 was voor een deel KSA'ers hun jeugdbewegingscarrière ten 
einde. Vastbesloten hun creativiteit, vriendschap en tolerantie voort te 
zetten werd een nieuwe 'ban' opgericht. Eerst leidde dit nog tot een klein 
'schisma' binnen KSA Wevelgem: een 'ancien' ban met alleen mannelijke 
leden  of een 'club '78' ban met mannelijke KSA-ers  en hun vriendin (al 
of niet uit een andere jeugdbeweging) en zelfs mensen die KSA niet 
kenden. Iedereen was welkom! 

De tijd deed zijn werk en club '78 overleefde (nu al 38 jaar!). 
We tellen nu 38 leden en soms sluit nog wel  iemand aan. De KSA-
waarden vormen nog steeds een perfecte leidraad in ons club '78-
bestaan: iedereen gelijk, respect en tolerantie. 
Of om het met een jaarthema van KSA Noordzeegouw te zeggen : 'hart, 
houvast, humor'! “ 

 
Marc Dekyvere, 6 maart 2016 
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Vraag en aanbod 
Hoe vinden vragers en aanbieders elkaar als het gaat om kampkoks, 
heempermanentie, archivalia, sjorhout, overstock en initiatieven waarop ook 
andere oud-leden(groepen) welkom zijn? In de vijver van Afkikker 
bijvoorbeeld. Een forum waar ook jouw vraag of aanbod welkom is. 
 
Gezocht: vrijwilligers voor archiefwerkgroepen van KSA Antwerpen-
Brabant, KSA Limburg en KSA West 
 
In KSA Oost-Vlaanderen startte in januari een archiefwerkgroep. We willen ook 
in KSA Antwerpen-Brabant (Antwerpen of Leuven), KSA Limburg (Hasselt) en 
KSA West zo'n groep vrijwilligers samenbrengen. Zin om op jouw ritme een 
steentje bij te dragen? Geef je naam op en je wordt bij de opstart betrokken. 
Ook als je liever bij het nationaal KSA-archief in Brussel wil helpen, ben je 
meer dan welkom. Als het kriebelt om nog iets te doen rond de geschiedenis 
van de beweging, contacteer ons. 

 
 
Odis: thuis tikken voor KSJ, KSA of VKSJ 
 
Frederik Tack, gouwsecretaris van KSA Noordzeegouw in de jaren ‘80, zocht als 
gepensioneerde naar vrijwilligerswerk. Hij vond in Kerk en Leven een 
interessante oproep van KADOC. Na een infosessie koos hij voor het invoeren 
van de gouwkaders van KSA Noordzeegouw in het programma ODIS. Dit deed 
hij vorig jaar van op zijn computer thuis. ODIS is een mega databank waardoor 
geïnteresseerden snel te weten kunnen komen welke archieven in het KADOC 

beschikbaar zijn. Je vindt die gegevens via 
http://www.odis.be/hercules/_nl_overODIS.php). Wie 
ook tijd en goesting zou hebben om van thuis uit KSA 
een handje toe te steken, kan  ons een seintje geven 
en dan geven wij graag wat uitleg bij het project. Je kan 

bv. provinciale of nationale kaders van KSJ, KSA en VKSJ invoeren, je kan op 
zoek gaan naar ontstaansdata van groepen ...  
 

 

  

http://www.odis.be/hercules/_nl_overODIS.php
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Met je ploeg naar de WOW Kubb Cup! 

WOW, de oud-leid(st)ersgroep van KSA-
Peter Benoit Harelbeke, organiseert hun 
eerste  WOW Kubb Cup. Andere oud-
ledengroepen zijn uitgenodigd.  
 
Datum: zaterdag 4 juni 2016 vanaf 13u. 
Plaats: op het plein aan de KSA-lokalen, 
Populierendreef in Harelbeke.  
Inschrijven kan, met telkens ploegen van 4 
tot 6 personen, vóór 28 mei via 
wowkubbcup@telenet.be   
Kostprijs is 25 euro per ploeg.  
Voor de niet-kubbers zijn een gezellig 
zonneterras, een bar, randanimatie, een 
springkasteel en een BBQ voorzien. 
 
 

Op zoek naar een vergaderzaal in Brussel? 

Werk je in Brussel en moet je er regelmatig vergaderen? Of wil je met je 
collega's die op verschillende plaatsen werken, overleggen op een centrale 
plaats, weet dan dat je op het secretariaat van KSA Nationaal een 
vergaderruimte kan huren voor ongeveer 20 personen. De prijs is 25 euro voor 
een halve dag en 45 voor een volle dag. Het secretariaat ligt op 5 minuten 
wandelen van het station Brussel Noord. Voor meer info mail naar info@ksa.be 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

file:///C:/Users/herman.leber/Dropbox/project%20nationaal/AFKIKKER%20(NIEUWSBRIEF)/digitale%20afkikker/nr%202%20april%202016/wowkubbcup@telenet.be
mailto:info@ksa.be
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Hijs de vlag! 
Zondag 24 april 2016 
Erfgoeddag bij KSA en 
VKSJ te Gullegem 
 

Vlaggen vertegenwoordigen, ontroeren en verbinden. 
Ze zeggen ook waar de groep voor staat. Maar ze zijn 
zelden volledig zichtbaar. Op zondag 24 april is dat 
uitzonderlijk wel zo. In het KSA-secretariaat in 
Gullegem heb je dan de unieke kans om liefst vijftig 
kunstzinnige en merkwaardige vlaggen uit Oost- en 
West-Vlaanderen in hun volle glorie te bewonderen. 
Samen met filmfragmenten en foto’s gidsen zij jou 
door zes rituelen in KSJ, KSA, Roodkapjes en VKSJ 
vroeger en nu (zie vorige pagina’s): bv. over de 
spraakmakende gouwdag van 1945 te Brugge of over 
het avondlied anno 2016. 
 

Ook wie nooit lid was van de beweging zal de pareltjes van iconografie en 
borduurwerk kunnen waarderen: de Romevlag die de paus in 1931 niet wou 
zegenen, enkele honderdjarige studentenvlaggen van o.a.  het Huis English, 
vlaggen uit de jaren dertig, w.o. die van de oudste VKSJ-groep (Gijzegem) en 
oudste KSA-groep (Sint-Niklaas) en uiteraard ook modernere vlaggen.   
 

Voor dit initiatief sloegen de archiefwerkgroepen 
van KSA Oost-Vlaanderen, KSA Noordzeegouw en 
KSA West de handen in elkaar. Dank zij de 
medewerking van 
het Brugse 
atelier Arte-
Grossé krijg je 
via originele 
ontwerpen tot 
90 jaar oud, ook 

een inkijk in de interne keuken van hoe een 
vlag ontstaat.  
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Wil jij jezelf als oud-lid bekend 
maken, vul dan je je gegevens in 
via deze link: 
http://goo.gl/forms/RECVltjDTN 

Gaf jouw oud-leid(st)ersgroep je 
gegevens al door? Indien niet, vul 
dan de infofiche in via deze link 
(http://goo.gl/forms/tnxehklbY8) 
en we voegen jouw groep toe op 
de kaart die je vindt op de website 
van KSA (www.ksa.be).  
 

Wil je als oud-ledengroep of met vrienden op een andere manier naar vlaggen 
leren kijken of een stuk KSJ-, KSA- of VKSJ-romantiek proeven, dan ben je meer 
dan welkom van 10 uur tot 18 uur in de Dwarsweg 1 in Gullegem voor deze 
verrassend kleurrijke tentoonstelling! Volg bij het klaverblad Moorsele (E403-
A19) telkens de wegwijzers “Gullegem” tot net voor het centrum. Toegang 
uiteraard gratis. 
 

  

 

 

 

 

 

 

Vaast Leysen overleden. 

Op 22 maart 2016 is Vaast Leysen overleden. Als nauwelijks 16-
jarige student werd hij in 1936 de eerste gouwleider van KSA 
Antwerpen. In het volgende nummer brengen we een interview 
uit 2007. 

  

AKVS-vlag 1925 van het Huis English (collectie 
Stadsarchief De Benne Blankenberge). 
 

https://remote.ksj.be/owa/redir.aspx?C=8f8cc9d92ca44b04a235a38a43022d29&URL=http%3a%2f%2fgoo.gl%2fforms%2fRECVltjDTN
http://goo.gl/forms/tnxehklbY8
http://www.ksa.be/
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Kalender 
 
Via Afkikker kan je andere oud-ledengroepen uitnodigen op jullie initiatieven. 
Bezorg ons de nodige gegevens en enkele passende foto’s. Wij zorgen wel voor 
de rest. 
 
Zondag 24 april | erfgoeddag | Dwarsweg 1, Gullegem | van 10 uur tot 
18 uur | KSA Oost-Vlaanderen, KSA Noordzeegouw en KSA West 
 
 
Zondag 24 april | MTB-tour | Steenweg Op Vilvoorde 227, Opwijk | 
vertrek van 7.00 uur tot 10.30 uur | KSA Droeshout | 
www.strafinbergaf.be 
 
 
Zaterdag 7 mei | Ziejelsjotten | Molenhoeven 40A, Tessenderlo | 
Chiro-KSA Tessenderlo |  www.chiro-ksa.be/bierfeesten 

 
 
Zaterdag 4 juni | WOW-Kubb-Cup | KSA-lokalen Populierendreef, 
Harelbeke | oud-KSA Peter Benoit Harelbeke | 
wowkubbcup@telenet.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 

  

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 Afkikker verspreiden onder jouw vrienden,  
dan mag dat gerust. Graag zelfs. 

http://www.strafinbergaf.be/
http://www.chiro-ksa.be/bierfeesten
file:///C:/Users/herman.leber/Dropbox/project%20nationaal/AFKIKKER%20(NIEUWSBRIEF)/digitale%20afkikker/nr%202%20april%202016/wowkubbcup@telenet.be
http://chiro-ksa.be/bierfeesten/11218783_1592088617742189_7446482174632575110_n
mailto:eric.colenbier@ksa.be
mailto:herman.leber@ksa.be
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