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"KSA-bloed stroomt waar het niet gaan kan" (Wouter Beke)   
 

Op 3 september vierde KSA De Lommelse Blauwvoeters haar 100ste verjaardag 

o.a. met een jubileumboek. Oud-lid Wouter Beke (°1974) beschrijft erin hoe 

KSA hem mee gevormd heeft tot wie hij nu is. We willen het jullie niet 

onthouden en mogen het overnemen uit het boek. 

 

KSA Lommel-Centrum was een tweede familie 
 

"Op mijn zesjarige leeftijd werd ik lid van de KSA Lommel Centrum. Wat doet 

een jongetje uit Leopoldsburg bij de KSA in Lommel? Mijn overgrootouders 

langs moeders zijde lagen mee aan de basis van de KSA in Lommel. Nonkels 

zaten in de leiding, 

tantes gingen mee op 

kamp als kookmoeders. 

Bij mijn grootouders 

werd jaarlijks een 

varkentje geslacht en 

verwerkt tot vlees voor 

op kamp. De KSA van 

Lommel centrum was 

dus een tweede familie. 

  

Mijn eerste kamp was 

Waimes. En de 

herinnering aan een 

eerste kamp bij de 

jeugdbeweging is zoals 

de herinnering aan een 

eerste schooldag of een 

eerste kus van je eerste 

lief. Even de ogen 

dichtdoen en alles komt 

weer naar boven alsof 

het gisteren was. 
 Wouter (rechts, met gele das) op kamp met KSA Lommel-
Centrum. 
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Herinneringen die scherper in je geheugen staan gebrand dan vele andere 

gebeurtenissen. Het slapen op een hooizolder, de formatie drie keer per dag, 

de geur van het gras ‘s morgens, de geur en de gloed van het kampvuur ‘s 

avonds, het nachtspel, de groepsgeest en natuurlijk de bonte avond als 

afsluiter!  

 

Ik was zeven jaar toen ik voor het eerst op 

kamp ging en één van de jongste van de 

bende op dat moment. Maar ik was niet 

alleen. Er waren natuurlijk de andere KSA’ers 

maar er was ook een nonkel van mij bij de 

leiding en een andere nonkel zat bij de 

Verkenners. En als ik naast het brute 

mannengeweld toch nog af en toe de 

toewijding van een moederhartje nodig had, 

waren er de kookmoeders. Maria, Zeva,… 

Voor een extra portie versgemaakte pudding 

of een extra reep chocolade kon je altijd bij 

hen terecht." 

  

Familie Beke en Hernieuwenburg 
 

"Er stroomt niet alleen langs moeders kant KSA-bloed door mijn aderen. De 

roots van mijn vader liggen in het West-Vlaamse Wielsbeke. Drie generaties 

lang heeft de familie Beke de kasteelboerderij (Het Neerhof) van kasteel 

Hernieuwenburg bewoond. Hernieuwenburg verwijst naar de KSA-leuze 

“Vlaanderen hernieuwen in Christus”. Dit kasteeldomein was de plaats waar 

KSA-leiders werden gevormd en KSA'ers op kamp kwamen. De nabijgelegen 

boerderij van mijn grootouders zorgde voor de logistiek: verschillende 

generaties KSA’ers hebben de melk en de eieren van boer Beke door hun maag 

zien gaan.  

  

  

Sticker uit de jaren negentig, toen Wouter 
leider was. 
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Gevormd door KSA 
 

Het KSA-bloed stroomt 

waar het niet gaan kan. 

Maar het is toch niet 

zozeer de geschiedenis 

en de familiebanden die 

me gevormd hebben, 

dan wel de beleving op 

elke zaterdagactiviteit, 

de droppings, de 

vierdaagse Joepietocht, 

de jaarlijkse kampen, het in elkaar steken van de bonte avonden, het sjorwerk, 

het opzetten van de tenten en het graven van de greppeltjes, het onderlopen 

van de tenten bij regenweer als ook die greppeltjes niet voldoende bleken te 

zijn …  

Maar ook de vrijheid die je als jongere krijgt heeft me gevormd èn de 

verantwoordelijkheid om er iets mee te doen, zich in te zetten voor de ander 

en ook leiderschapstalenten te ontwikkelen. Beslissingen nemen onder 

gelijken, zich inzetten voor diegenen die het even moeilijk hebben, het zorgen 

voor een teamspirit. Het bewust worden dat een groep meer kan (zijn) dan een 

optelsom van individuen maar een eigen dynamiek en kracht kan ontwikkelen 

en dat je door het groepsgevoel te versterken ook meer uit elke mens 

afzonderlijk kan halen. 

Vele dingen heb ik geleerd op school en aan de universiteit. Maar de 

vaardigheden om met mensen om te gaan, dat heb ik geleerd bij de KSA en ik 

ben haar daar nog altijd dankbaar voor." 

De jubilerende KSA De Lommelse Blauwvoeters met hun vlag anno 1997, gebaseerd op de oude AKVS-vlag . Meer foto's 
en info over het boek zijn te vinden op hun website www.ksalommelcentrum.be) 
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In het KADOC liep tot 29 mei 2016 de 
tentoonstelling 'De Hongaartjes, Belgisch-
Hongaarse kinderacties'. "Van 1923 tot 
1927 en van 1946 tot 1948 werd op de 
Belgische bevolking een beroep gedaan 
om in het kader van een humanitair 
project Hongaarse kinderen in België te 
laten 'sterken' na de beide 
wereldoorlogen. Het was de bedoeling dat 
de kinderen na 6 maanden terug naar 
Hongarije zouden gaan, maar sommigen 
bleven hier drie jaar."1 
Naar aanleiding daarvan belichten wij in 
dit artikel nog een derde, weliswaar korte 
periode eind de jaren vijftig. 
 
1
 uit: De 'Hongaartjes', publicatie n.a.v. de 

tentoonstelling in het KADOC, 2016 

Myriam Flamey uit Brugge herinnert zich: "Er waren Hongaarse studenten 
gevlucht en wij stelden met VKSJ een huis in Sint-Niklaas helemaal op punt. We 
trokken naar ginder om te schilderen, om bedden te verzetten, om alles in orde te 
brengen tegen dat de vluchtelingen overkwamen. De VKSJ-groep van Roeselare 
heeft daar zeer veel voor gedaan: we hebben toen koekjes gegeten tot we groen 
waren!" 
 

VKSJ 'op zijn Hongaars' (1957-1958) 
 
Vluchtelingen waren ook 60 jaar geleden brandend actueel. Toen ging het om 
Hongaarse kinderen ... In 1956 kwam de Hongaarse bevolking in opstand tegen 
het communistische regime. Die werd door Rusland bloedig neergeslagen. 
Daarna kwam, onder andere in België, de vraag om Hongaarse vluchtelingen op 
te vangen. VKSJ'ers sprongen toen op de kar. Ze zijn nu minstens 75 jaar. 
 
De Hongaarse actie van VKSJ 
 
Er werden verschillende acties 
georganiseerd, zowel financieel als 
materieel. We lezen daarover in 
Zonnige Jeugd (1957): "Stel het u 
nog even voor ... de grote zaal van 
het grote H.-Hartinstituut, bomvol 
die woensdagnamiddag, maar ook 
muisstil. Vooraan de Hongaarse 
pater Muslay, vertellend met een 
ietwat haperende stem over 
zichzelf, over de vluchteling die zich 
overal uitgestoten voelt, over de 
Russische onderdrukking en de 
grote miserie waarin zijn volk 
ondergedompeld is. We hebben 
dikwijls horen spreken over Hongarije dit laatste jaar, toch waren deze woorden 
van de pater zo ontroerend, zo menselijk. Het waren de woorden van iemand 
die het heeft meegemaakt, intens meeleeft met het lijden van zijn volk, maar 
zich ook verantwoordelijk weet om het opnieuw te helpen gelukkig worden."  
 
VKSJ beloofde te helpen. Zo groeide de sociale actie voor het werkjaar 1957-
'58. Vijf Hongaarse tehuizen werden aangenomen: in Turnhout, Halle, Brussel, 
Leuven en Sint-Niklaas. VKSJ Oost-Vlaanderen hielp in De Pinte ook nog mee 



pagina 6 van 16 
 

met de bouw van een huis waar meisjes zonder familie terecht konden. In 
november werden in alle afdelingen bedelacties gehouden en er werd 27 ton 
eetwaar opgehaald, massa's kleren, kolen, zeepwaren en geld. Er werd nadien 
ook nog papier verkocht, er werden kerstpakketten verkregen, er was een 
flessenslag (alles wat op een fles of confituurpot 
leek werd opgehaald en nadien verkocht) en ook 
plaatselijk organiseerden groepen eigen acties. 
Er werd meer dan 400 000 BEF opgehaald en 
voor het huis in De Pinte nog eens 250 000 BEF. 
 
Hongaartjes opnemen 
 
De sociale actie werd niet alleen een financieel 
project. Ook het menselijke contact was 
kenmerkend. In een aantal scholen waren 
Hongaarse meisjes opgenomen. Zonnige Jeugd schreef: "Misschien hebt ge er 
nooit mee gesproken, vindt ge ze zo anders dan wij, hebt ge er eigenlijk nooit 
aan gedacht welke tragedie die meisjes reeds hebben meegemaakt en hoe ze 
hier, ver van hun familie, hun vriendinnen, hun eigen gewoontes en tradities in 
een heel ander milieu leven. Probeer echt goed en open voor hen te zijn zorg dat 
ze ingeburgerd worden in klas, nodig hen uit om deel te nemen aan het VKS-
leven, overleg hoe ze hun verlof in een familie kunnen doorbrengen, dat ze al 
eens mee op weekend mogen." 
 

Maria Goosens getuigde in 2003 voor het 
tijdschrift Gisteren1: "Er was niet alleen geld 
nodig voor een verblijfplaats met vol pension, er 
was ook kleding nodig, toiletgerief, speelgoed, 
enz... Verschillende financiële acties werden 
ondernomen: de verkoop van steunkaarten, een 
grote friscoverkoop en tot slot een reuzen 
wafelenverkoop (5 000 stuks). Wat de kleding 
betreft, konden we pas van start gaan begin 
mei, toen de namenlijsten met maatgegevens 
toekwamen ... Op 1 augustus konden we 

verhuizen. De kamers in het kamphuis Emmaüs werden versierd, de kinderen 
konden komen. Het werd een lange avond van gespannen wachten. De trein 
had uren vertraging. Het was half twaalf toen die het station binnenreed. Het 
waren doodvermoeide kinderen die uitstapten in een vreemde omgeving. Ze 

                                                      
1
 Gisteren en vandaag, jg. 23, nr. 1, september 2003. 
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Lid van "Vrienden van de 

Sjelter" worden? 
 

Wil je als oud-lid opnieuw bij de 
KSA-familie als lid van De 

Sjelter? Of wil je ons project 
steunen? Vul dan je je gegevens 

in via deze link: 
http://goo.gl/forms/RECVltjDTN 

leken zo zielig, zeker met die oranje identiteitskaart rond hun nek. Maar het 
werd een heerlijke maand voor groot en 
klein; vluchtelingen, roodkapjes en VKS'ers 
speelden samen, lachten en zongen. Na 
één maand verbleven de kinderen nog 
twee maand in gastgezinnen, bij 
Roodkapjes of VKS'ers thuis. Op 12 oktober 
werd het een echt afscheid." 
 
Blij weerzien in 2003 
Op 14 oktober 2003 vond een reünie 
plaats. 22 oud-VKS'ers schreven zich in. 
Maria Goosens: "De vreugde was compleet 
bij de aankomst van drie Hongaarse 
gasten: 3 zussen - toen 4, 9 en 12 jaar - nu 50 jaar ouder. Één van hen woont in 
België. Van een achttal anderen kregen we foto's te zien en hoorden we hun 
verhaal. Voor verschillende van ons én van hen betekende dat jaar een mijlpaal 
in het leven. De VKS-spirit zat er nog in!"  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vragen, opmerkingen, ideeën, reacties? 

Je schrijft graag een historisch artikel of wil met 
jullie initiatief in Afkikker? 

Meld het ons op het redactieadres: 
Eric Colenbier, eric.colenbier@ksa.be 
Herman Leber, herman.leber@ksa.be 

 
Vorige nummers vind je op de website van KSA 

Nationaal onder "oud-leiding". 

“Help Hongarije”. VKSJ Zusters Maricolen (Heilige Familie) haalt 
in Brugge geld en goederen op voor de Hongaarse Actie (1957). 

Duidelijk niet zonder succes. 

https://remote.ksj.be/owa/redir.aspx?C=8f8cc9d92ca44b04a235a38a43022d29&URL=http%3a%2f%2fgoo.gl%2fforms%2fRECVltjDTN
mailto:eric.colenbier@ksa.be
mailto:herman.leber@ksa.be
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Hoe loopt het vandaag in KSA? 
 
Oud-leden blijven interesse 
hebben voor de huidige 
werking van KSA. Daarom wat 
nieuws. Het voorbije werkjaar 
had als thema "Werkelijk 
Opmerkelijk". Dit jaar wordt 
het "Magnifiek Energiek" met 
nadruk op spel en actie. 2016-
2017 is ook een Joepiejaar. Die 
editie gaat in april nog eens 
door in stad X... 
  
KSA blijft met 34 500 leden de 
derde grootste jeugdbeweging 
in Vlaanderen. Zij had vorig jaar 
270 groepen. Het aantal leden 
is met 800 leden, dat is 2.5 %, 
gestegen ten opzichte van het 
jaar voordien. "Al enkele jaren 
daalt het aantal groepen licht, 
maar het aantal leden stijgt. 
We hebben iets minder, maar 
dus grotere groepen en dat komt vooral door fusies van plaatselijke groepen", 
zegt Jo Baetens van KSA Nationaal.  
 
De nieuwe naam 
 
De naamsverandering op 1 september 2015 was een belangrijke gebeurtenis in 
de historiek van de jeugdbeweging: KSJ-KSA-VKSJ werd KSA. Dat verliep vlot: 
268 van de 269 groepen gaan nu met die ene naam door het leven, tegenover 
139 het jaar voordien. Vooral bij groepen uit eenzelfde gemeente was het een 
uitdaging om een nieuwe naam te kiezen die niet tot verwarring kon leiden. 
Dat denkproces bracht hier en daar een verrassende boost voor het 
identiteitsbewustzijn van de groepen.  
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De oud-leidinggroepen van VKSJ Roodkapjes Denderbelle (de Ollekes, Pollekes, Jollekes, Tollekes, 
Bollekes en hun nieuwste groep ?ollekes) rouwden in oktober 2015 op een ludieke en relativerende 
wijze bij het afscheid van de namen VKSJ en Roodkapjes. 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

Enkele groepen kondigden hun nieuwe naam aan via een 
geboortekaartje, zoals KSA Trapsoet Sint-Niklaas (voordien 
VKSJ Trapsoet Sint-Niklaas) en KSA De Kouter (voordien VKSJ 
Poperinge) of via de krant. 
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Een nieuw uniform en tijdschrift 
Het lichtblauwe hemd was in voege sinds de 
fusie van KSA en VKSJ (1977-1978). Veel oud-
leden hebben het nog in de kast hangen, 
wellicht vol mouwschildjes. In 2014-'15 werd 
al in 111 groepen, vooral Oost-Vlaamse en 
Antwerpse, een koningsblauw hemd 
gedragen. Sinds 1 september 2015 is het 
uniform officieel koningsblauw. 84 groepen 
blijven momenteel het lichtblauwe hemd of 
een andere kleur (beige, donkerdonkerblauw, 
rood) dragen. "Omschakelen naar een ander 

hemd kost tijd. Toch kiezen al 192 van de 269 
groepen (72 %) voor het koningsblauwe hemd" lezen we in het jongste nummer 
van het leidingtijdschrift dat sinds 2015-2016 nu overal Kompas heet. Voordien 
droeg het leidingtijdschrift per provinciale werkkring een andere naam: Pinker 
(KSA West), Binnenband (KSA Oost-Vlaanderen), Breekbaar (KSA Limburg), 
Golfslag (KSA Noordzeegouw) en Trabant (KSA Antwerpen-Brabant).  

Hemd VOOR

Donkerblauw

Ander

Geen

      

Hemd NA

Donkerblauw

Ander

Geen

 
Nieuwe beroepskrachten 
De voorbije twaalf maanden verschenen nieuwe gezichten in het KSA-korps. In 
KSA West volgde Matthias Devlieger uit KSA Elverdinge Josefien Schelstraete op 
en in KSA Noordzeegouw neemt Laurens De Loof uit KSA Frassati het over van 
Hannelore Vanhaverbeke. Bij KSA Oost-Vlaanderen wisselt Elien Vandensteen 
van stoel met Ruben Naesens en bij KSA Limburg namen Dorien Pinckers uit 
Chiro Bokrijk en Jordy Lucas uit KSA Zonnewaarts Op Dilsen de fakkel over van 
Ruben Doultremont en Jasper Moermans. Door de opstart van de werking voor 
oud-leden en historiek mochten ook twee gedetacheerde leraars, Herman 
Leber en Eric Colenbier uit Brugge, het jonge korps vervoegen. De 
afscheidnemers beginnen zich ondertussen te realiseren dat ze "oud-leden" 
geworden zijn. KSA is hen dankbaar voor hun spirit en enthousiasme. De Sjelter 
zal hen graag ontvangen als lid ... 
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Het blijft in je bloed 
 
De Bond, oud-leidsters,  KSA Izegem meisjes 
 
"Het begon voor bijna elk van ons in het eerste leerjaar. De jaren slopen voorbij 
en leden van de 'Roodkapjes' kwamen en gingen. En het geschiedde dat 
sommige leidsters er niet mee konden of wilden ophouden. Hoewel ze geen 
tijd meer hadden om leiding te geven en hun prioriteiten bij vriendjes en later 
echtgenoten en kinderen lagen, bleven ze KSA'er in hart en nieren. 'Den Bond' 
van oud-leidsters werd opgericht. 
 
Oorspronkelijk hield De Bond zich vooral 
bezig met het helpen van de leiding, op 
eender welke manier. Klusjes in het lokaal, 
koken op weekend, helpen bij een spel, 
activiteiten begeleiden, de financiële kant 
van de jeugdbeweging opvolgen en in de 
gaten houden ... Het woord 'ondersteuning' 
is hier wel op zijn plaats. We riepen ook 
een spaghettiavond in het leven (met dia's van het kamp) en elk jaar rond 
Kerstmis organiseren we een heuse kerstmarkt met braadworsten, glühwein en 
de obligate jenevers. Kerstman incluis. Oh ja, wij, den Bond Met Naam van de 
KSA Meisjes Izegem tilden de uitspraak "It's the most wonderfull time of the 
year" naar een hoger niveau met onze jaarlijkse Kerstmarkt. Elk jaar trekken we 
er dan ook op uit. De Ardennen, Keulen, Aachen ... Geen enkel gehucht of stad 
ontsnapt aan onze luidruchtige vriendschap. 
 
Voor ons betekent de KSA niet gewoon een activiteit of hobby die we na ons 
werk en in het weekend hebben om ons bezig te houden. Voor ons betekent 
KSA meer dan dat. We ontmoetten er onze vrienden voor het leven: KSA'er ben 

je niet voor even, maar voor 
het leven. Bij deze ..." 
 
(Oud-leiding Bond KSA 
Meisjes Izegem, maart 2016) 
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KSA Oud-Leiders (KOL) Tervuren 
 
"Onze oud-leidingsgroep bestaat ondertussen al 12 jaar. Halverwege het KSA-
kamp is er steeds een bezoekdag op zondag. Enkele oud-leiders hebben toen 
afgesproken om er een heel weekend tegenover te zetten, met een leuke 
uitstap op zaterdag en op zondag de bezoekdag. Sindsdien zijn we met telkens 
een 15-tal mensen (partners en kinderen incluis). 
 
De naam KOL is ontstaan in 2007 om het 
25ste kamp van onze kookouders te vieren 
(ondertussen gaan ze nog steeds mee!). KOL 
staat voor KSA Oud-Leiding, maar is ook het 
dialect voor lijm. Wij blijven plakken en 
kunnen de KSA moeilijk loslaten. Na zoveel 
jaren genieten we nog steeds van een 
kampvuur waarbij de herinneringen uit lang 

vervlogen tijden naar boven komen. 
 
De huidige leiding kan steeds op ons rekenen als er nog iets te doen is. Zo 
hebben we afgelopen jaar het 75-jarig bestaan van onze KSA groep, KSA 
Tervuren (voorheen Zoniënburcht-Tervuren), gevierd met o.a. een wandeling in 
Tervuren en achteraf een onvervalst kampvuur en een eetfestijn met een 
prachtige tentoonstelling. Samen met de huidige leiding hebben we er een 
ongelooflijk feestjaar van gemaakt. 
 
Verleden jaar oktober hebben we voor het eerst een weekendje Ardennen 
georganiseerd waarbij zowel jonge (jongste was 23 jaar) als oude (oudste was 
53 jaar) oud-leiding aanwezig waren. Nog eens slapen in een tent op een wei, 
een spel, een BBQ en ’s avonds genieten van een kampvuur met zangstonde, 
wat wil je nog meer?  

Velen van ons hebben al 
kinderen en zij gaan 
binnenkort/ondertussen ook 
naar de KSA, dus die 
verbondenheid blijft en zo 
kunnen we nog vele jaren 
genieten van de KSA. 
 
(Geert Wynants, 
21 september 2016) 

Onze kookouders met een oud-leider in zijn KOL 
T-shirt. 
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50 jaar trouwe "Vrienden van VKS"  
 
De Vrienden van VKS mogen zich sinds dit jaar officieel Koninklijk noemen. Ze 
vierden dit in stijl op 30 september 2016. 
 
Hoe begin je met zo'n kring? 
Riet Willems : "Alles begon in de keuken van Ingrid Waelput (nu priorin van de 
zusters van Sint-Trudo in Brugge). Trees Alderweireldt (oud-gewestleidster), 
Ingrid en ik besloten in 1965, toen ik afscheid nam als diocesane leidster, 
ervoor te zorgen dat de oud-gedienden van Oost-Vlaanderen, die zo lang 
hadden samengewerkt aan VKSJ, elkaar bleven ontmoeten.  
30 januari 1966 was onze officiële start. Na een boterkoekenmaaltijd stelden 
we ons idee voor. Er waren 26 diocesane oud-medewerksters op afgekomen. 
We hadden ze direct mee. Zo zijn we begonnen. Ons eerste bestuur bestond uit 
Trees Alderweireldt, Francine De Vos, Cecile Cornelis (+) en mezelf." 
 
Hoe behoud je vijftig jaar lang gemiddeld 110 leden?  
Riet zocht in haar toespraak naar het geheim: "Zijn het de 50 jaarlijkse soupees, 
gekoppeld aan een culturele event? De 50 wandelingen ... in onze beginjaren 
10 km en nu maximum 5 km? De 50 bezinningsdagen, aanvankelijk een 
weekend, zelfs met kinderopvang, nadien een dagprogramma, telkens met 
eminente begeleiders? De 50 contactbladen, het ene al wat dikker en 
katholieker dan het andere, maar altijd boordevol (familie)nieuws en 
verslagen? Of is het omdat wij ooit samen met tomeloze inzet in de leiding van 
VKSJ stonden? Of zit het geheim in de vorming die wij er meekregen? We 
mogen die degelijke 
'fond' die in onze 
jeugdjaren werd 
gelegd, niet onder-
schatten! Wat zeker 
meespeelden, zijn de 
stevige vriendschap en 
de wederzijdse zorg 
voor elkaar in 
moeilijke ogenblikken. 
We blijven elkaar 
steunen. We zijn 
vooral een groep 
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gelijkgestemde zielen. Velen onder ons nemen nu nog steeds 
verantwoordelijkheid op pastoraal vlak, in verenigingen, in scholen en door 
maatschappelijk engagement." 
 
Gouvernementeel eerbetoon 
 
Leden en genodigden werden in het Provinciehuis in de Gouvernementsstraat 
in Gent verwelkomd door Janine Van De Keere en gedeputeerde Alexander 
Vercamer (CD&V) die hen welgemeend feliciteerde. Riet Willems stelde in een 
notendop een prachtig 
jubileumfotoboek en de 
voorbije 50 jaren voor. 
De provincie deed ook 
een duit in het feestzakje 
door een interessante 
voordracht over het 
communicatienetwerk 
van de provincie, een 
geleid bezoek aan het  
provinciehuis met zijn 
merkwaardige schatten, 
een receptie en enkele 
geschenkjes.  
Het ensemble "Fiorituri" zorgde voor een gesmaakte muzikale omlijsting. We 
waren er als delegatie van KSA Nationaal ook bij en proefden niet alleen van 
die halve eeuw gemoedelijke vriendschap, maar ook van de blijvende kritische 
en dynamische geest. VKSJ is duidelijk haar oude leuze indachtig gebleven: 
"Hou ende trou"...  

 
  



pagina 15 van 16 
 

Het Mariabeeld "De Hoge Vrouwe" (1954). 
 
Sterke realisatie van het bestuur was het "redden" van het Mariabeeld van 
Valery Stuyver, dat in 1954 alle Oost-Vlaamse afdelingen afreisde tijdens de 
"Tocht naar de Hoge Vrouwe". In 1988 gaven ze het ter bewaring aan de abdij 
van Male en zorgden er in 2012 voor dat het geschonken werd aan het bisdom 
Gent. Die gaf het een plaats in de crypte van de Sint-Baafskathedraal. Na de 
receptie ben ik er nog even in afgedaald. Er brandde een VKSJ-kaars naast het 
Mariabeeld ... Ook daar was aan gedacht. 
 
Eric Colenbier, 30 september 2016,  
met dank aan Riet Willems, Ann Brasseur en fotograaf André De Grauwe uit Lede 
(®fotografie Andr+® De Grauwe) voor de foto's. 
 

  
Het huidige bestuur: Marie-Jeanne Speleman, Francine De Vos,  
Riet Willems, Ann Brasseur, Bea De Buysser en Janine Van de Keere.  
(®fotografie Andr+® De Grauwe) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Het fotoboek vol herinneringen, "50 jaar Vrienden van 
VKS", kan besteld worden bij riet.willems@telenet.be. 
Kostprijs 20 euro, exclusief verzendingskosten. 
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Reeds 41 oud-ledengroepen hebben 

zich via Digit geregistreerd als lid van De 
Sjelter. Dit is o.a. nodig voor wie een 

verzekering wenst. Oerewacht van KSA 
Tongeren (1975) is voorlopig de oudste 

groep. Het Vlagmoment, datum 
waarvoor dit best gebeurt, is 15 
november. Inschrijven kan via 

https://goo.gl/forms/ufaVCQ5RixLT11ED2  

Vergeet niet een adressenlijst met 
mailadressen door te sturen. 

VZW DE SJELTER 
Sinds donderdag 8 september 2016 is 

de vzw De Sjelter een feit. In de 
statuten schrijven we: "De vereniging 
heeft tot doel, met uitsluiting van elk 
winstoogmerk, het KSA-gevoel en de 
KSA-gedachte levend te houden, de 

historiek en het cultureel erfgoed van 
KSA te koesteren en in ere te houden 
alsook de plaatselijke en bovenlokale 

oud-ledengroepen en KSA te 
ondersteunen. Onder KSA bedoelen we 

ook aanverwante 
studentenverenigingen zoals VKSJ, 

Roodkapjes en KSJ en hun voorgangers 
die binnen de traditie gegroeid zijn." 

 

Kikkerbelletjes 
 
 

 

 

OP ZOEK NAAR IDEEËN? 
Bezig aan je planning als oud-
ledengroep? Als het wat mag 
kosten bestaat een markt vol 

originele activiteiten door 
organisaties: voel je iets voor een 
fietstocht door de mergelgrotten 

of een golfbalspel in de stad? Eens 
meelopen op een survivalrun 

(Zweedse Omloop van meerdere 
kilometers)? Spreken een 

Queeste, een detectivespel of 
geocaching je aan? Of een 

ontsnappingsspel in een duister 
huis? Als groep deelnemen aan 

een kubbtornooi, mountainbike- 
parcours of quiz, georganiseerd 

door een andere oud-ledengroep? 
Of daag je liever zelf een andere 

oud-ledengroep uit? Meld het ons 
of deel jullie ervaringen en ideeën 

via Afkikker: desjelter@ksa.be. 
 

 

https://goo.gl/forms/ufaVCQ5RixLT11ED2

