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"De verhuurder van de kampplaats 
verwacht dat we een brandverzekering 
afsluiten bij een verzekeringsmaatschappij 
die erkend is in Luxemburg (het land)."  

 (Oud-leiding KSA Aalter) 

 

Verzekeringen voor oud-ledengroepen 

Een goede verzekering is geen must, maar wel verstandig. Bij de start van De 
Sjelter liet 53% van de oud-ledengroepen weten dat ze geïnteresseerd waren in 
een verzekering. Voor ons een reden om daar werk van te maken. De kogel is 
door de kerk. Vanaf nu is het mogelijk om je oud-ledengroep te verzekeren. We 
voorzien drie mogelijkheden, telkens geldig in zowel binnen- als buitenland. 
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De Pansjen op kamp, KSA St-Jozef Aalst 

1. Jaarpolis: een standaardverzekering op jaarbasis (7 euro*): 
 
Wat? Lichamelijke ongevallen, burgerrechtelijke aansprakelijkheid (schade aan 
derden door jouw toedoen, ook bij brand-, rook-, ontploffings- en 
waterschade), loonverlies, passieve rechtsbijstand, materiële schade aan 
derden (bv. door een onoplettendheid is een deur van een kampgebouw 
beschadigd geraakt) en dat voor alle activiteiten als oud-ledengroep 
(weekends, kampen, uitstappen, feestjes, spelen...) én de voorbereiding ervan. 
Hoe? Als je al geregistreerd bent in Digit via De Sjelter volstaat een mail. We 
kennen dan het aantal te verzekeren leden. Zo niet: vraag via desjelter@ksa.be 
de verzekering aan, samen met een ledenlijst (geboortedatum, mail- en 
woonadres). De leden worden dan meteen ook ingeschreven in Digit. 
Kostprijs? 7 euro per persoon (*tot 31 augustus 2017). Je ontvangt een factuur. 
Voor een volledig jaar wordt dat volgend werkjaar 12 euro. 

2. Eén-dagpolis (1.5 euro per dag per lid) 

Wat? Volledig hetzelfde als de standaardverzekering van de jaarpolis.  
Hoe? Vraag ten laatste vijf dagen vooraf via het aanvraagformulier (zie 
website) de verzekering aan, samen met het aantal te verzekeren leden of 
occasionele deelnemers (vrienden, familie, genodigden, medewerkers). 
Kostprijs? 1,5 euro per dag per verzekerde. Je ontvangt een factuur. Voor een 
weekend van vrijdagavond tot zondagnamiddag is dat bv. 3 euro. 
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" Voor ons is de dekking zeer belangrijk aangezien 
vele ZOK’ers, buiten de eigen activiteiten, zich ook 
engageren binnen de vzw die het lokaal beheert, als 
organisator van het jaarlijkse feestweekend, als 
provinciaal en nationaal medewerker… Wij hebben 
bijna maandelijks een activiteit, " (ZOK, oudleiding 
KSA Zwijndrecht)   

" 

* Voor ons is een jaarpolis en de mogelijkheid voor 
een dagpolis belangrijk 

 

 

"We zoeken een jaarpolis voor de 
kernleden (± 15 man) en een 
dagpolis voor de deelnemers aan 
onze activiteiten. Kan voor hen ook 
een kamppolis?"  (Oud-Leiding KSA-
VKSJ Vinkt, De Liete)   

 

"Samen met een aantal oud-leiding van 
KSA Sint Jan Berchmans uit Turnhout 
willen we in mei een 'volwassen' versie 
van het KSA kamp organiseren. We 
huren een wei, waar we enkele tenten op 
zetten. We bouwen een veldkeuken en 
sjorren een toren. De laatste dag steken 
we de toren in brand. We hebben dat 
vorig jaar georganiseerd, maar toen 
hebben we (als organiserend team) geen 
verzekering genomen tegen aansprake-
lijkheden. Dit jaar willen we dat wel." 
 

 

-                

 

 

 

 

Wat is het verschil met de KSA-verzekering? Onze verzekering is aangepast 
aan volwassenen (bv. hogere premies bij loonverlies). Niet verzekerd zijn 
bestuursaansprakelijkheid voor vzw en evenementen. Als je een vzw opricht of 
iets organiseert ten voordele van de plaatselijke KSA-groep (grootse barbecue, 
fuif, familiezoektocht,..) kan dat via de plaatselijke KSA-groep bij KSA Nationaal 
vzw verzekerd worden. De verzekering bij De Sjelter is geen lidgeld zoals bij 
KSA. Je ontvangt dus geen ledentijdschrift of jaarthemaschildje. 

Alle verdere info over de verzekeringen vind je samen met de nodige aanvraag- 
en aangifteformulieren op www.ksa.be/oud-leiding/verzekering. Heb je nog 
vragen, aarzel niet om ons te contacteren. We helpen je graag verder: 
desjelter@ksa.be of 02 201 15 10. 

  

3. Polis Alle Risico's (optie) 

Wat?  Verzekering van schade aan materiaal dat je occasioneel gebruikt 
(klank- of beeldmateriaal, tenten, laptop, springkasteel, tractor, 
koelwagen, tentoonstellingmateriaal, projector...) 
Kostprijs? Minimum 27.05 euro per aanvraag en afhankelijk van wat je 
tegen welke waarde wil verzekeren. Voor exacte bedragen verwijzen we 
je graag naar de website of de brochure met uitleg. 

http://www.ksa.be/oud-leiding/verzekering
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KSJ JONG-CONGO 

Van Vic Cooremans ontvingen we onlangs dia's over 
KSA in het vroegere Congo. Ze dateren van 11 
februari 1958. Reden om  na te gaan hoe het zat met 
KSA in de toenmalige Belgische kolonie.1 

De oproep tot Katholieke Actie (KA) door paus Pius XI, 
in 1922, gold uiteraard ook voor de kolonies. 
Medeapostolaat van de leken was daar bijzonder 
interessant bij het missiewerk. In 1933 beslisten de 
Belgische missieoversten om ook in Congo de KA te 

realiseren. De grote promotor, de benedictijn Grégoire Coussement, droomde 
van een lekenbeweging, gedragen door een elite van inlanders. Die 
sociaalpedagogische vorming zou moeten starten in de basisscholen en 
groeiend vorm krijgen via buiten- en naschoolse activiteiten.  

Blank en zwart gescheiden... 

De KA werd er vooral apostolisch, de groepen kwamen niet snel van de grond 
en van inculturatie kwam weinig in huis. Pater Edward Leys, apostolisch vicaris 
van Kivu, schreef in 1938: "Van standen onder de negerbevolking is er bij ons 
nog geen spraak en hoogstens zou er hier spraak kunnen zijn van een 
KA-organisatie voor blanken en een ander voor de inlanders". Wat de 
studentenwerking betreft, vestigden nostalgische missionarissen er 
goedbedoeld een kopie van de Vlaamse KSA. Omdat studenten de doelgroep 
van KSA waren en er tot 1960 amper colleges voor "zwarten" waren, maakte 
KSA er dus weinig kansen, tenzij bij blanke jongeren. De blanke KSA-groep 
Maliba Makasio kwam er bv. in 1947-'48 in Notre-Dame-de-la-Victoire, het  
jezuïetencollege van Costermansstad (Bukavu). 

Los daarvan werden de KSA-groepen voor de inheemse scholieren, in analogie 
met KSA Jong-Vlaanderen, lid van KSJ Jong-Congo. De Knape bracht er fier 
bericht over. Pater Koenraad Maes uit KSA Heidekrachten-Weelde-Poppel 
stichtte in 1957-'58 in zijn normaalschool in Tshumbe (Kasaï) bv. zo'n groep. 
Geestelijke en materiële steun kwamen uit Turnhout, zoals bv. de dertig 
hemden en dassen, geschonken via  Vic Cooremans.   

 

 

                                                           
1 Een meer uitgebreid artikel verscheen in Gisteren en vandaag, jg. 18, nr 1, maart 1998. 
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KSA op zijn Congolees of op zijn 
Vlaams? 

Een Vlaamse knapenproost, die 
naar Congo vertrokken was met de 
belofte "We stichten de KSA in 
Congo!", hield in juli 1946 in 
Matadi, nabij de monding van de 
Congostroom, de KSA-bond Saint-
Alphonse boven de doopvont. De 

eerste tien Knapen werden ingelijfd 
in KSA net zoals bij ons: met de 

Sint-Gerolfsproef, de KSA-wet en een XP-speldje. Ook de formatie verliep zoals 
beschreven in het Knapenboek. Het KSA-gebed en de KSA-wet werden naar het 
Kisongo vertaald, het strijdlied Jonge Gezalfden werd Makesa ma Nzambi en 
het lied Hier trekken Jongvlaanderens Knapen werd En avant! Het lied Er 
groeien idealen kreeg zijn Congolese versie. Het uniform bestond in die groep 
uit een blauwe broek en een geel hemd. De vlag droeg een blauwe XP op een 
blauw veld. De Knapen kregen zoals in Vlaanderen hun DO (Dagelijks Offer of 
goede daad), wat bij hun makkers bewondering opwekte. 

In de hoofdstad Leopoldstad (Kinshasa) werkten de scheutisten in 1947 met 
twee KSA-secties: één voor de collegestudenten ('de strijders') en één voor de 
leerlingen van de basisschool ('de cadetten'). De leider, een inlandse leraar, 
werd 'de generaal' genoemd, hun lokaalhut 'vendelhok'. Na zes maanden 
vorming legde de KSA'er een belofte af en ondertekende de zes punten van een 
aangepaste KSA-wet. Het doel was een goed strijder voor Christus te worden. 
De 'cadetten' speelden per eenheid. Die werd geleid door een 'chef' die een 
schrijfboek bij hield. Daar herkennen we natuurlijk onze vendelleiders. Hun 
activiteiten bestonden uit voetbal, jagen, kanovaren, kampdag, uitstap, ..  

In het Albert-I-college 
kwam de KSA-groep 
Leopoldstad. Die ging in 
augustus 1947 voor het 
eerst op kamp. Daarvoor 
moesten ze eerst met 
zo'n 37 man en een pak 
materiaal (slaapmatten, 
rijst, potten en ketels, 
muziekinstrumenten, een 
draagbaar altaar, 

Optocht van JEC Jong Congo in Tshumbe, 11 februari 1958. (dia E.P. Koenraad Maes) 

Vlaamse volksdans van JEC Jong Congo in Tshumbe 
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jachtgeweren...) in één camion een reis van 40km overleven. Het kamp verliep 
zoals hier: hijsen van de vlag, karweien per vendel, siësta, pleinspelen, 
zwemmen, kampvuur met dans en bonte-ringnummers, woordje van de proost 
en avondgebed. Ook sloot in het verre Congo een kamp af met "Hier staan tot 
afscheid weer de broers", in de plaatselijke taal uiteraard. Christus hing er uit 
als Grote Chef. Congo voor Christus. 

KSA-filialen... 

Dit Congolese verhaal gaat over amper 204 KSJ'ers. In vergelijking met de 
11453 Xaveri-jongeren en de 8561 scoutsleden, is KSA er duidelijk niet groot 
geworden. Ook niet figuurlijk. Een anonieme auteur, wellicht internationaal 
IKSJ-proost Antoon Busé, hekelde in het KSA-blad Hernieuwen de "KSA-filialen 
in Congo"2. Hij pleitte voor een zelfstandige inlandse KSJ-beweging die vertrok 
vanuit de eigen cultuur, mentaliteit, noden en toekomstprojecten van het volk. 
Daarom moesten de trekkers kunnen meedenken tijdens het internationaal 
congres van KSJ in Dakar in 1958. KSA Jong-Vlaanderen sponsorde daarom hun 
reiskosten dankzij een Congowedstrijd. In Dakar werd de basiskeure van IKSJ 
goedgekeurd. VKSJ organiseerde in 1959-'60 via de Belgische kranten een 
Congoprijskamp ten voordele van de oprichting van een zelfstandige Congolese 
JEC, met hoofdkantoor in Leopoldstad. Terzelfdertijd vocht Congo zich in 1960 
politiek onafhankelijk. Ook de JEC (Jeunesse Etudiante Chrétienne) du Zaïre 
ging vanaf dan zijn eigen weg.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Het probleem van een echte inheemse K.S.J.-Congo, Hernieuwen, maart 1958 

Vlaggengroet in Tshumbe (11 februari 1958) 

"Deze dia's kreeg ik van pater Maes. 
Het is lang geleden toen ik de 
oprichting van die bonden in Congo 
meemaakte vanuit de nationale leiding 
en van de bond in Tshumbe in het 
bijzonder. Ik weet nog goed dat ik die 
uniformen heb laten maken en 
verstuurd heb naar hem. Met Anton 
Busé heb ik meerdere nationale 
leidingvergaderingen samen gezeten. 
Hij was toen gouwproost van Brabant 
en proost van de IKSJ. Graag had ik 
toen meegegaan naar Dakar, maar 
toen kon men nog niet altijd verlof 
nemen zoals men het wenste. Ik wens 
jullie veel succes met onze KSA. Jong-
Vlaamse groeten” (Vic Cooremans) 

Vic Cooremans (15 december 2016). 
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Op zoek naar een originele activiteit? 

Als klein oud-ledengroepje op zoek naar een originele activiteit? Ga eens een 
dagje mountainbiken, questen, ziejelsjotten of kubben bij KSA. Wees er snel bij.  

Mountainbike toertocht in Brabant  (zondag 30 april 2017) 

Wanneer? Vertrek naar keuze tussen 7.00 u en 10.30 u  
Wat en door wie? De MTB-club Straf in Bergaf is historisch 
verbonden met KSA Droeshout. Hun jaarlijkse toertocht 
brengt tot duizend deelnemers samen. Keuze tussen 15 km 
(kidstour), 30 km, 50 km en 80 km.  
Waar? Parochiezaal van Droeshout, Steenweg op Vilvoorde 
227 in 1745 Opwijk.    
Voor wie? liefhebbers van mountainbike, ook minder 
sportievelingen.   
Kostprijs? Afhankelijk van de afstandskeuze tussen 3 en 7 
EUR, bevoorradingen onderweg en douches inbegrepen. 
Inschrijven:  http://www.strafinbergaf.be/index.htm.  
  

Ziejelsjotten (zaterdag 6 mei 2017) 
Wanneer? Vanaf 12.00 uur 
Wat en door wie? Unieke variant op minivoetbal, 
de actieradius van de spelers is beperkt door 
verankering en binnenbanden. Het deelnemen 
waard. Georganiseerd door Chiro-KSA Tessenderlo 
als deel van de jaarlijkse Bierfeesten.   
Voor wie?  Groepjes van 5 spelers. 
Waar? Molenhoeven 40 A, Tessenderlo. 
Kostprijs? 20 euro per groepje. 
Info en inschrijven:  Tot en met 1 mei via chiro-
ksa.be/inschrijvingenbierfeesten 
 

 

QUEST in Brugge (zondag 7 mei 
2017)  

Wanneer: Dagactiviteit 
Wat en door wie?  Geflipt stadsspel op zoek naar 
de heilige Graal  in de straatjes van Brugge dat 
beroep doet op je hersenen, fantasie en 
smartphone en veel lof oogst bij wie er aan 
deelnam (bv in Lourdes of Brugge). Georganiseerd 
door KSA-gewest De Graal.   
Waar? Brugge, vlot te bereiken met de trein. 

Voor wie? Voor groepjes van 5  deelnemers. Het is een KSA-activiteit, maar we konden twee plaatsen 
reserveren voor oud-ledengroepen. Voor snelle beslissers dus. 
Kostprijs?   Per groepje 25 euro. 
Info: http://ksadegraal.weebly.com/activiteiten.html 
Inschrijven via secretaresse@ksadegraal.be met vermelding naam oud-ledengroep. 

http://www.strafinbergaf.be/index.htm
http://chiro-ksa.be/inschrijvingenbierfeesten
http://chiro-ksa.be/inschrijvingenbierfeesten
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't BLIJFT IN JE BLOED...  DE SJELTER 

Steeds meer oud-ledengroepen sluiten zich aan. De diversiteit is groot. De 
meesten gaan enkel op weekend of kamp, anderen komen ook tijdens het jaar 
samen, er zijn twee archiefwerkgroepen, er is een feestcomité, enz.... Velen 
staan ook ten dienste van de plaatselijke KSA-werking. Geregistreerde groepen 
kunnen zich verzekeren, krijgen informatie uit de eerste hand en voelen zich 
vooral verbonden met de KSA-gedachte. Hieronder een eerste fragment uit de 
lijst van aangesloten groepen. Het vervolg vind je in het maartnummer. 
Aansluiten met jouw groep  kan via  https://goo.gl/forms/ufaVCQ5RixLT11ED2 . 

Naam oud-ledengroep Historisch verbonden met de vroegere groep sinds 

 
Oedegarde KSA Ter Straeten Sint-Andries Brugge 2000 

Ter Straeten Vintage KSA Ter Straeten Sint-Andries Brugge 2000 

TWP (= Tachtig Was Prachtig) KSA Ter Straeten Sint-Andries Brugge 2011 

VV (Voetbalvereniging) Ter Straeten KSA Ter Straeten Sint-Andries Brugge  2014 

De bende van de Kasteelbouwers KSA Ter Straeten Sint-Andries Brugge 2016 

OLRO (= Oud-Leiding ROoyghem) KSA Rooyghem Sint-Kruis/Male vzw 2002 

Compostelaantjes KSA Rooyghem Sint-Kruis/Male vzw 2008 

OLE (=Oud LEiding) KSA Mater  KSA Mater 2013 

Archiefwerkgroep Altijd Jarig KSA Noordzeegouw 1997 

Roodborstjes Gistel VKSJ Roodkapjes Gistel 2008 

Oerewacht (= Oud-leiding Erewacht) KSA O.-.L.-V.- Erewacht Tongeren 1975 

t KOLV (= Ksa Oud-Leiding-Vereniging) KSA Torrewachters Rumbeke 2000 

Pansjen KSA Sint-Jozef Aalst KSA Sint-Jozef Aalst 2000 

ZOK (= Zwijndrechtse Oud-KSA) KSA Vlaamse Kerels Zwijndrecht & VKSJ Zwijndrecht         ? 

WOLK (= Werkgroep Oud-LeidingsKamp) Aalter KSA Aalter  1997 

Generatie X Oud KSA Ham KSA Kwaadmechelen De Bouwers 1993 

Oud KSA St Gerolf Lede KSA Sint-Gerolf Lede 1997 

OLW (Oud-Leiders-Werking) Izegem KSA Vlaams en Vroom Izegem 1997 

Augias KSA Maldegem 1998 

Dilemma VKSJ Zonhoven  2005 

Senioren KSA Kortenaken KSA Kortenaken 2016 

Roodkapjes Stevoort VKSJ Stevoort 2002 

OSB (Oud-LeiderS Bond) Gullegem KSA Arbeidt Adelt Gullegem 1991 

OLB (Oud-leidersBond) KSA POPS KSA Pops  (Poperinge) 2002 

Olboarders KSA Wevelgem KSA de Vlasbloem Wevelgem 2005 

Bond KSA Meisjes Izegem VKSJ Izegem 
 ORS (Oude RakkerS) KSA-Elverdinge KSJ - Elverdinge  1990? 

Hernieuwers KSA/VKSJ Sint-Antonius Gentbrugge 1990? 

Oudleiding KSA Wauberg KSA Wauberg (Peer) 2001 

KSA Lichtaart Oud-leiding KSA Lichtaart 1988? 

KSA rdz  KSA-rdz Grote Brogel 2014 

K.O.L.D. (KSA Oud-Leiding Deerlijk) KSA Tijlsbond Deerlijk 1994 

De Liete  KSA Ahoy Vinkt / VKSJ Vinkt 1995 

Oud-hernieuwers KSA Geraardsbergen KSA Geraardsbergen 1985 

Oud-leiding KSJ Overpelt-centrum KSJ Overpelt-centrum 2015 

Oud-leiding KSA Herent KSA Herent 2015 

  

https://goo.gl/forms/ufaVCQ5RixLT11ED2
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De Neots (KSA Sint-Hubertus Wachtebeke) 

"Toen er in 1993 een naam gezocht werd voor een oud-leidingwerking van 
onze KSA-groep, kwamen ze al rap bij de naam “nieuwe” beweging. “Neo”(ts) 
was een feit. Volgend jaar is dat ondertussen al 25 jaar geleden. Iedereen die 
minstens 3 jaar in de leiding stond (of 2 jaar + 1 jaar extra lid) in KSA 
Sint-Hubertus Wachtebeke, kan lid worden. Jaarlijks komen er dus nieuwe 
leden bij, als zij een punt zetten achter hun actieve loopbaan als leider. Er zijn 
heden 46 leden. Het leeftijdsverschil tussen het oudste lid (50 jaar) en het 
jongste lid (22 jaar) is 28 jaar!" schrijft Wim Van Hoecke ons op 12 februari. 

 

We hebben zo onze jaarlijkse vaste activiteiten: we zijn bv. net terug van onze 
Shortski (elk laatste weekend van januari). Straks is er de dropping, altijd in 
februari/maart. Zoals echte oud-KSA'ers gaan we ook op kamp. Voor ons is dat 
tijdens het voorlaatste weekend van juni; je vindt dan gemakkelijk een 
kamphuis. En dan zijn er natuurlijk ook nog het jeneverkot op de jaarmarkt op 
de eerste zaterdag van november, de fuif in ’t Jeugdhuis ’t Kasseiken in 
december en in de loop van het jaar een etentje voor Neots en hun partners. 
De plaatselijke KSA heeft ook iets aan ons: elk jaar houden we ten voordele van 

hun werking een BBQ 
tijdens de Safarkens-
markt op de tweede 
zondag van augustus. 
Tijdens de Kerstmarkt 
Wachtebeke is onze 
opbrengst dan jaarlijks 
voor een ander gekozen 
goed doel. We zitten 
duidelijk niet stil... " 
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Zo was het toen... (deel 1) 
 

Oud-leden gaan bij oud-leden op bezoek en versterken zo een sociaal 
netwerk met de jeugdbeweging als aanknopingspunt. Dat levert leuke 
anekdotes op. An Brasseur uit Lede (diocesaan leidster VKSJ West begin jaren 
zestig) heeft regelmatig contact met Jo Dessart (ontspanningsleidster VKSJ 
West in dezelfde periode). "Jo is niet meer mobiel, maar na de dood van haar 
zus Huguette en haar dochter, is ze weer volop in herinnering aan schone 
momenten van VKSJ en roodkapjes". Jo vertelt: 
 
"Voor de inlijving bij VKSJ moesten wij een 
mondelinge proef afleggen bij zuster 
leidster en een verantwoordelijke van de 
afdeling. Voor een hogere aanstelling, bv. 
van diocesaan verantwoordelijke, mochten 
we naar het bisschoppelijk paleis. Knielend 
zaten wij dan voor de bisschop en spraken 
de belofte van trouw uit en daarna kregen 
we persoonlijk de zegen en een document. 
Een heilig ontroerend levend en ... ook 
bevend moment."  

"Op kamp was er ’s morgens formatie met 
gebed, de wet, groet aan de vlag en het 
bondslied. Succes verzekerd, zeker in de 
gemeenten met weinig inwoners. Ze 
kwamen uit hun huis om te gluren, 
dichterbij te komen en te genieten. 
’s Avonds opnieuw van dat voor de 
avondstonde: gebed, woordje tot rust en een lied, met weer veel 

belangstelling. Hoe VKSJ 
veel mensen bereikte ..." 

"Tijdens de openluchtmis 
was er soms veel wind. Zo 
maakten we in 1959 in 
Westouter hostiemirakels 
mee: vliegende hosties en 
grabbelende Roodkapjes, 
met de nodige paniek voor 
het allerheiligste. Tijdens de 

Plechtige aanstelling van Rosa Demarest tot Grote Zus 
van de West-Vlaamse Roodkapjes, geknield voor mgr. 
De Smedt. Diocesaan leidster Myriam Flamey  en 
diocesaan proost Cyriel De Vlieghere zijn getuige. 
(Bergdag voor Roodkapjes in De Hollemeersch, 
Dranouter, 1959). 

 Openluchtmis in de wind, Jong-VKSJ-dag in Izegem, 24 mei 1959. 
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volgende gouwdagen werden de kelken mooi afgedekt met lapjes waar net de 
vingers in konden. Geen vliegende hosties meer, maar wel vliegende lp's! Voor 
de begeleiding van zang en dans werd een platenspelertje voor de micro 
geplaatst en soms vloog de plaat wel eens weg van de pick-up. En wij maar 
telkens herbeginnen met veel plezier. " 
 
"Op de zeedag in Oostende in 1956 waren na de misviering praktische 
mededelingen noodzakelijk voor het vlotte verdere verloop van de dag. Zo 
werden de roodkapjes van op de preekstoel van de Sint-Petrus- en -Pauluskerk 
ingelicht in welke school welke groepen naar het toilet konden. Een bijzonder 
beeld voor die tijd trouwens: een vrouwelijke leek op de preekstoel. Die 
toilettenhistorie doen me denken aan de nationale Zilveren Zeedag van 5 mei 
1968: 25 jaar Roodkapjes. Er waren 9000 Roodkapjes op afgekomen. In het 
sportstadion van Heist wachtten de picknickzakken, de lekkere cola (Coca Cola 
sponsorde), de frisco en de fameuze wc's. Het eeuwige probleem van een land- 
of gouwdag werd door de technische stadsploeg van Heist grandioos opgelost, 

maar niet naar de smaak van de 
kinderen: wc-hokjes zonder deuren. Je 
kon er wel snel een hele groep in één 
keer mee bedienen ... Gelukkig vonden 
de ongeruste zusters assistenten 
normale wc's in het stadiongebouw. 
 
Om de zang goed voor te bereiden voor 
een gouwdag moest er op voorhand 
geoefend worden. Youtube en andere 

sociale media bestonden nog niet en dus werden de liedjes opgenomen op 
bandjes die met de post verstuurd werden naar de deelnemende groepen. De 
leidster die daarvoor instond, heeft dat voor een deel meerdere avonden tot 
laat in de nacht opgenomen. De familie en buren konden dit alles na een tijd al 
goed meezingen. De muren waren toen nog niet zo geïsoleerd.  
Wordt vervolgd ... 

 

 

 

 

 

 

 

Heb je ervaring met of zin in het bezoeken van minder mobiele of 
vereenzaamde oud-leden met als insteek "herinneringen aan de 
jeugdbewegingtijd"? We kunnen je helpen aan foto's of een 
herinneringsrugzak. Ze weken zeker anekdotes en nieuwe foto's los. 
Laat ons iets weten of deel ze via desjelter@ksa.be en we publiceren 
ze in Afkikker of op Facebook. Zo doen we op een sociale manier aan 
historisch onderzoek. 
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"Fijnstof"... tot nadenken 

Telkens krijgt een (oud)-proost, -zuster 
assistent of  K-trekker ruimte voor een 
inspirerende gedachte of een gebed.  

Over mensen en muren 
2017: Flitsende President Trump 

Mexicanen krijgen een muur voor hun deur. 
Inreisverbod voor reizigers uit 7 moslimlanden. 

Dagelijkse show : handtekening breeduit, 
handgeklap van medewerkers. 

Vluchtige tweets sturen alles de wereld in. 
2015: Vluchtelingen drummen samen  

aan de grenzen. 
Kanselier Merkel spreekt vertrouwvol  

3 woorden uit: 
WIR SCHAFFEN DASS! 

 
Woorden die haar niet meer zullen loslaten! 

Een keuze vanuit verantwoordelijkheid:  
zelf opgegroeid in de DDR 

als domineesdochter 
 in een sfeer van geloof, hoop en vertrouwen. 

Er komt tegenwind:  
Alternative für Deutschland steigert! 

Maar ook schouderklopjes voor Angela. 
Eugen Bolzprijs: haar inzet  

voor christelijke waarden in de EU; 
Eredoctoraat universiteiten Leuven en Gent. 

 
Hoe nemen wij onze keuzes? 

Tweetgewijs? 
Vluchtige, ongerijpte, ondoordachte ideeën? 

Of via de evangelische weg 
van geloof, hoop en vertrouwen? 

Sollen wir dass schaffen? 

Bert Taeymans, jonghernieuwerproost gouw KSA Antwerpen 
jaren '50, stichter Joepie, voorzitter De Sjelter 

  

 

Kalender 2017 (zie ook p. 7) 

11-14 april 2017: Joepie 27 van Y naar X  
 
Zondag 30 april 2017: mountainbiketoer in en 
om Droeshout (organisatie Sterk in Bergaf)  
 
Zaterdag 6 mei 2017: 
minivoetbal/ziejelsjotten in Tessenderlo 
 
Zondag 7 mei 2017:  Quest in Brugge 
(organisatie KSA Gewest De Graal) 
 
Zaterdag 8 juli 2017: WOWW Kubb cup bij 
KSA Harelbeke 
 
 

Vraag en aanbod 
 
Onderzoekers gezocht  
We zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers 
die van thuis wat opzoekwerk willen doen in 
oude KSA- of VKSJ-tijdschriften. Je helpt ons 
zo bij een historisch project dat de 
bestaansdata van groepen oplijst. (zie vorig 
nummer). Meld het ons via desjelter@ksa.be 
 
Drie- of viergeslachten in KSA of VKSJ 
Rune en Tibe, papa Pascal en opa Toon 
Gryson uit Sint-Kruis vormen samen een KSA-
driegeslacht. Pascal was leider in KSA 
Rooyghem-Sint-Kruis-Male (1990-'96) en 
gouwleider van KSA Noordzeegouw (1996-'97 
tot 2001-'02 en 2004-'05 tot 2007). Toon was 
lid in KSA Passendale. Wie bezorgt ons ook 
een foto van een VKSJ- of KSA-geslacht? Mag 
ook gemengd zijn. Wie kent een viergeslacht? 

 
 


