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Archiefwerkgroep Altijd Jarig van KSA Noordzeegouw beheert een uitgebreid archief en helpt veel groepen met hun 
vragen over historiek en archivering.  In juni kwam ook hun nieuwste uitgave uit.  
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MOGEN OUDLEDENGROEPEN OP 

KAMP? JA, MAAR …  

Op 3 juni besliste de Nationale Veiligheidsraad dat de cultuursector zijn activiteiten vanaf 8 juni terug 

mag hervatten. Hiervoor werden heel wat maatregelen opgesteld waar de organisators van 

activiteiten zich aan moeten houden. Dus ook deze zomer mag de sociaal-culturele sector waar wij 

als De Sjelter onder vallen terug activiteiten organiseren. Dat wil zeggen dat oudledengroepen van 

KSA in principe op kamp of weekend mogen gaan indien ze zich aan alle maatregelen houden.  

De veiligheid primeert dus zal er heel wat werk en communicatie voor het kamp moeten voorafgaan.  

Aangezien het op een weekend of kamp niet gemakkelijk is om de social distancing zo veel mogelijk 

te bewaren, een goede hygiëne te voorzien, er veel menging van bubbels en generaties kunnen 

voorkomen raden we als De Sjelter aan om indien mogelijk je kamp of weekend uit te stellen tot in 

het najaar of volgende zomer. Veel locaties laten toe in geval van annulering wegens Covid-19 om de 

huur te verplaatsen. Als jullie een aparte werking hebben en jullie het toch haalbaar vinden om het 

kamp te laten doorgaan, is dat natuurlijk jullie eigen keuze en zijn jullie daar vrij in.  

Als jullie een weekend of kamp niet haalbaar vinden, zijn er misschien wel alternatieve, ééndaagse 

activiteiten om te organiseren deze zomer. Ook deze activiteiten moeten voldoen aan de 

maatregelen.  

We lijsten hieronder de voorwaarden en maatregelen op en geven enkele interessante links ter 

ondersteuning. Twijfel ook niet om de Sjelter te contacteren met extra vragen.  

 

Het protocol  

Hiervoor werden, zoals bepaald in de Nationale Veiligheidsraad, protocollen opgemaakt die de sector 

helpen om veilig op te starten. Deze protocollen worden bepaald door de bevoegde minister, na 

advies van de GEES, in overleg met de sector. De cultuursector is enorm divers. Wij vatten de 

maatregelen samen die belangrijk zijn met oog op eventuele zomerkampen van oudledengroepen. 

Dit basisprotocol is niet het enige document dat de veilige heropstart in de cultuursector regelt. Eerst 

en vooral zijn er de algemeen geldende overheidsmaatregelen en adviezen van de Nationale 

Veiligheidsraad, zoals bekrachtigd bij diverse ministeriële besluiten.  

Het volledige protocol vind je op https://cjsm.be/cultuur/nieuws/basisprotocol-cultuur-

goedgekeurd-door-minister.  

Wij vatten hieronder de belangrijkste punten samen toegespitst op weekends, kampen of activiteiten 

van oudledengroepen van KSA.  

 

Wie mag er nog niet meedoen?  

Bedoeling is dat zoveel mogelijk mensen vanuit het recht op cultuur, op vrije tijd, participatie en 

engagement kunnen genieten van culturele activiteiten of kampen van oudledengroepen. We 

spreken hierbij over een zeer diverse groep van mensen, van jong tot oud.  

Risicogroepen  
Het is in de huidige omstandigheden van belang dat we bepaalde risicogroepen, die een hoger risico 

hebben op ernstige COVID-infectie, blijven beschermen. De veiligste manier is hen voorlopig nog niet 

te betrekken bij de activiteit. Dit is ook onze aanbeveling en die van de regering. Het is hier de 

https://cjsm.be/cultuur/nieuws/basisprotocol-cultuur-goedgekeurd-door-minister
https://cjsm.be/cultuur/nieuws/basisprotocol-cultuur-goedgekeurd-door-minister
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gedeelde verantwoordelijkheid van de organisatie én het individu om het risico goed in te schatten 

en ernaar te handelen. De experten benoemen 2 belangrijke risicogroepen:  

- Senioren (personen ouder dan 65 jaar)  

- Personen met een ernstige onderliggende medische aandoening (bv. hart- en vaatlijden en 

verlaagde immuniteit): het risico is sterk afhankelijk van de aard en complexiteit van de 

onderliggende problematiek, en wordt best met de behandelende arts besproken.  

Ziekte  
Personen die ziek zijn of de laatste 7 dagen klachten hebben gehad die aan een COVID-infectie doen 

denken, mogen niet deelnemen. Ook als er in de naaste omgeving (partner, gezin) ziekte of 

ziektesymptomen zijn (geweest), wordt deelname aan de activiteiten tijdelijk verboden. Het is 

belangrijk dat op niveau van de organisatie duidelijk bepaald en gecommuniceerd wordt wie wel en 

wie niet mag deelnemen, rekening houdend met bovenstaand kader. Medische fiches of een 

verklaring op eer kan, afhankelijk van de situatie, een werkwijze zijn om ook de individuele 

verantwoordelijkheid te stimuleren.  

Welke activiteiten mogen nog niet?  

Conform de besluitvorming van de Nationale Veiligheidsraad mogen alle ‘georganiseerde activiteiten’ 

worden hervat, tenzij de herstart in een andere fase wordt gepland. En dat natuurlijk altijd op basis 

van de voorschriften en geldende veiligheidsmaatregelen, waaronder de afstandsregels, de bubbels, 

enz. (zie verder). Een aantal specifieke activiteiten in de cultuursector houden een verhoogd risico op 

overdracht van druppels en infectie in, en worden voorlopig nog verboden:  

- (koor)zang en alles wat aanleiding geeft tot luid spreken of roepen;  

Dus geen kampvuurgezang, tochtliederen of spelletjes waar roepen essentieel is.  

- alle activiteiten waar blaasinstrumenten bij betrokken zijn;  

- alle activiteiten waar nauw ‘fysiek contact’ bij nodig is (bepaalde vormen van dans, toneel, 

fysieke spelletjes (zoals Dikke Berta, …). Er wordt hard gewerkt om hierover de nodige 

richtlijnen te ontwikkelen zodat ook deze activiteiten zo snel als mogelijk terug kunnen 

opgestart worden.  

Algemene principes 

Afstand 

Algemeen wordt een afstand van 1,5 m meter tussen elk individu aangeraden. 

Indien dat niet 100% kan gewaarborgd worden, kan je ook nog volgende aanvullende maatregelen 

treffen:  

- mondmaskers (of ander individueel) beschermingsmateriaal) dragen;  

- beschermingswanden (plexi of andere) voorzien.  

Enkel voor kinderen (<12jaar) onderling wordt dit principe losgelaten en is er geen distancing 

verplicht. De (volwassen) begeleiders van deze kinderen trachten wel maximaal de afstand met de 

kinderen en de andere begeleiders te respecteren. 

Aandacht! Bij EHBO-verzorging is het onmogelijk om afstand te bewaren. Een mondmasker en 

handschoenen zijn dan verplicht. Pas zowel het materiaal als je instructies aan om op een 

coronaveilige manier EHBO te kunnen verlenen. Download een informatiefiche over EHBO in 
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coronatijden op https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/media/Covid-19%20EHBO-

richtlijnen.pdf?timestamp=1586958629  

Ventilatie 

Het verdient de voorkeur om activiteiten buiten te laten doorgaan, waar er in principe een goede 

natuurlijke ventilatie is. Indien je toch binnen actief bent, genieten grote en goed geventileerde 

ruimtes de voorkeur. Regelmatig de ruimtes verluchten (door bijv. een venster open te zetten) is 

altijd, en zeker bij de kleinere ruimtes, noodzakelijk. Verlucht ook zeker je tenten en overweeg om 

per bubbel een tent te gebruiken indien mogelijk.  

Hygiëne   

Als organisatie voorzie je de nodige maatregelen om een goede hygiëne te waarborgen. 

- Voldoende de handen wassen met water en zeep, of ontsmetten met handalcoholgel, is en 

blijft een grondregel, en moet dus ten allen tijden kunnen voor, tijdens en na de activiteit.  

- De infrastructuur dient in de mate van het mogelijke regelmatig (minstens dagelijks) 

schoongemaakt/ontsmet te worden. Daarbij dient extra aandacht worden besteed aan de 

veelgebruikte contactoppervlakten zoals deurklinken, waskranen, enz.  

- Ook het materiaal dat tijdens de activiteiten gebruikt werd, moet minstens dagelijks 

schoongemaakt/ontsmet worden, zeker indien het door meerdere personen wordt gebruikt. 

- Algemene informatie en sensibilisering mbt hygiëne (handen wassen, in je arm niezen, 

papieren zakdoeken gebruiken, …) wordt actief verspreid (zie ook punt: communicatie)  

Beperkte contacten  

In functie van het beperken van de verspreiding wordt het aantal contacten tussen mensen bij 

voorkeur zoveel mogelijk beperkt. Organiseer de activiteiten rekening houdend met deze filosofie, en 

gebruik het principe van ‘contactbubbels’ (bijv. steeds dezelfde groepsindeling, …). Hou daarbij ook 

specifiek rekening met de eerder omschreven risicogroepen, en vermijd zoveel als mogelijk het 

‘mixen’ van generaties. Vanaf 1 juli wordt de grootte van de groep voor een sport- of culturele 

activiteit beperkt tot 50 personen, iedereen inclusief (dus ook begeleiders!). En dat natuurlijk voor 

zover de ruimte groot genoeg is om ook de afstandsregels te kunnen respecteren! Hanteer daarbij 

4m² per persoon voor zittende activiteiten en 10m² per persoon voor activiteiten met beweging.  

 

Organisatorische maatregelen 

Risicoanalyse 

Vooraleer een activiteit opnieuw op te starten, is de organisator verplicht om een risicoanalyse op te 

maken met betrekking tot o.a. deelnemers, de locatie, de aard van de activiteit, de verplaatsing voor, 

tijdens en na de activiteit, enz.  

Gebruik hiervoor de gids op www.coronagids.be 

Op basis van de inschatting van de risico’s kan je:  

1. beslissen of het veilig (en haalbaar) is om de activiteit terug door te laten gaan;  

2. de nodige maatregelen treffen om alles op een zo veilig mogelijke wijze te organiseren. Voor 

https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/media/Covid-19%20EHBO-richtlijnen.pdf?timestamp=1586958629
https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/media/Covid-19%20EHBO-richtlijnen.pdf?timestamp=1586958629
http://www.coronagids.be/
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activiteiten met enkel (vaste) deelnemers worden er binnenkort binnen de sector een aantal 

checklists aangeboden.  

Draaiboek  

Voor elke (soort) activiteit wordt er een draaiboek voorzien waarin de activiteit zelf in al zijn aspecten 

(locatieplan, materiaallijst, tijdsschema, …) en alle bijhorende veiligheidsmaatregelen worden 

opgenomen. De inhoud en vorm van zo’n draaiboek is sterk afhankelijk van de aard van de activiteit. 

Enkele aandachtspunten;  

- Beheersing van groepen mensen (crowd management)  

- Indeling van de ruimtes (gebouwplannen, lokaalindeling, …), met extra aandacht voor de 

sanitaire voorzieningen (toegangen, afstandssignalisatie, desinfectie en ventilatie van de 

toiletten, …).  

Dit draaiboek is belangrijk:  

- als basisdocument bij de voorbereidingen;  

- als houvast voor organisator, begeleider en deelnemer, zaaluitbater;  

- als bewijs voor de (lokale) overheid dat de heropstart volgens het principe van de goede 

huisvader werd aangepakt. 

Corona-aanspreekpunt 

Elke organisatie stelt een duidelijk aanspreekpunt aan, op niveau van de organisatie én activiteit. 

Deze persoon is voor, tijdens en na de activiteit het aanspreekpunt voor de opvolging van de 

verschillende veiligheidsmaatregelen. Deze persoon staat met naam en contactgegevens in het 

draaiboek.  

Inschrijving/registratie 

Het is verplicht deelnemers aan activiteiten vooraf te laten inschrijven. Op die wijze hou je het aantal 

deelnemers beheersbaar, en verzamel je de nodige gegevens van de deelnemers. In functie van het 

nagaan van contacten bij een vaststelling (of vermoeden) van corona, is de organisator verplicht om 

minstens 30 dagen de contactgegevens (minstens naam, adres en telefoonnummer) van alle 

deelnemers (inclusief begeleiders en eventuele externe actoren) te bewaren. Doe dit per activiteit en 

conform de principes van de GDPR. Denk er ook aan de deelnemerslijst te bezorgen aan 

info@desjelter.be voor je registratie zodat jullie als sociaal-culturele organisatie op kamp kunnen 

gaan.  

Buitenlandse kampen 

Voor kampen met volwassenen zijn er geen extra regels bovenop de regels zoals ze beschreven staan 

in de coronagids. Als jullie dus dat land binnen mogen, en je mag van dat land terug België binnen, én 

je volgt alle Belgische regels én alle regels van je bestemmingsland, dan is er geen reden waarom je 

niet op kamp in het buitenland zou mogen. Dit zijn dus al heel wat regels om mee rekening te 

houden. Daarbij vinden we het als oudledenwerking van KSA vreemd dat de KSA-groep maar 150 km 

van de Belgische grens verwijderd mag zitten en de oudledengroep wel verder zou mogen gaan. De 

Sjelter raadt dus een buitenlands kamp eerder af deze zomer.  

mailto:info@desjelter.be
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Communicatie 

Communicatie speelt een zeer belangrijke rol in de veilige heropstart van de activiteiten. Het is 

belangrijk om alle betrokkenen (deelnemers, begeleiding, …) duidelijk te informeren over - 

deelnamevoorwaarden (wie wel/niet, inschrijven, groepsindeling, …) - algemene en specifieke 

veiligheidsmaatregelen, zowel voor als tijdens de activiteit - concrete afspraken over wat als je ziek 

wordt na de activiteit. Het corona-aanspreekpunt speelt hierbij een belangrijke rol. Maar tijdens de 

activiteiten zullen het vooral de begeleiders zijn die de situatie moeten evalueren en bijsturen. 

Voorzie voor hen de nodige instructies en ondersteuning, eventueel in de vorm van een opleiding of 

infosessie. TIP: er bestaat al heel wat communicatiemateriaal (federaal, Vlaams, …) dat men kan 

gebruiken. Daarnaast merken we dat ook de sectoren het nodige ondersteunende 

communicatiemateriaal aanmaken en verspreiden. Bekijk voor onze sector zeker de websites van 

Socius  en De Federatie https://www.defederatie.org/ eens.  

 

Het is een hele boterham en niet zo eenvoudig om met alles rekening te houden.  

Denk daarom met jullie groep goed na over de pro’s en contra’s van zo een kamp met deze 

maatregelen. Als jullie toch gaan bereid jullie dan voor.  

Heb je nog vragen of zoek je nog ondersteuning? Aarzel niet om de Sjelter te contacteren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.defederatie.org/
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EEN NIEUWE UITGAVE VAN 

ARCHIEFGROEP ALTIJD JARIG  

 

 
 
In 1928 krijgt priester Karel Dubois de opdracht van zijn bisschop om in West-Vlaanderen “de 
studenten te leren vechten voor het geloof”. Hij kwijt zich van die taak en sticht KSA. Tot op vandaag 
is deze jeugdbeweging actief en volop in beweging. 
Em. prof. dr. Louis Vos neemt ons als niet-West-Vlaming, als KSA’er en vanuit zijn achtergrond als 
historicus mee in het spoor van twee gouwproosten (kanunnik Karel Dubois en hulpbisschop Eugeen 
Laridon) die tot in 1994 elk op hun manier en in hun tijd jonge studenten mee vormden en 
begeleidden in dat ‘gevecht’. 
Het resultaat is ‘KSA Noordzeegouw en haar historische identiteit (1928-1994) - In het spoor van 
twee gouwproosten’ 
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17 november 2012: in Gullegem komen ‘de vrienden van het archief’ samen om het 85-jarig bestaan 
van KSA te vieren. Gastspreker is em. prof. dr. Louis Vos. Hij zal er een half uurtje spreken over ‘de 
geschiedenis van KSA Noordzeegouw en haar plaats in de KSA in Vlaanderen’. Hij spreekt ruim 
anderhalf uur, boeiend en met toestemming van de aanhoorders. De werkgroep Altijd Jarig vraagt de 
professor nadien of hij bereid is om de tekst van zijn referaat in verschillende afleveringen in de 
jaarlijkse nieuwsbrief te laten verschijnen.  
De zeven bijdrages van de nieuwsbrief werden nu gebundeld, herschreven tot één geheel en ruim 
van illustraties voorzien. Professor Vos eindigt zijn verhaal bij het afscheid van monseigneur Eugeen 
Laridon als gouwproost in 1994.  
Het boek is 100 blz. dik en verschijnt in juni 2020. 
De archiefgroep Altijd Jarig stuurt het geheel. 

 

Bestellen 

Wie wil kan nu al voorinschrijven en het boek aankopen voor de prijs van €19. Dit doe je door een 
mailtje te sturen naar Gouwsecretaris Niels: inschrijvingen@ ksanoordzeegouw.be. Het boek is dan 
af te halen in het gouwsecretariaat. We kunnen het boek ook verzenden naar uw adres, dit voor een 
meerprijs van € 5,70. Je kan het bedrag overschrijven op BE74 4675 0073 5107 met vermelding van 
“boek KSA Noordzeegouw” en daarna jouw naam. Na de verschijningsdatum kost het boek €21. 
 
 

Extraatje 

 
Omdat het verhaal van Louis Vos eindigt in 1994 vroegen we aan Pol Vandenbulcke - erevoorzitter 

van de vzw KSA Noordzeegouw - om ook de laatste 25 jaar te belichten. Samen met Bert Gilté, 

Laurens De Loof en Xavier Montaine kweet hij zich van deze taak en beschrijft hij in negen korte 

paragrafen hoe KSA Noordzeegouw zich tot op vandaag profileert. Deze aparte uitgave wordt als 

extraatje bij het boek aangeboden. 
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ONLINE KSA, VKSJ, KSJ-QUIZ: 

DE ANALYSE  

In volle corona-tijd op 17 april organiseerden we met De Sjelter een online quiz over KSA en haar 

vroegere bewegingen van vroeger tot nu. Voor wie dit gemist zou hebben kan deze nog invullen voor 

het plezier via dit formulier.  

Deelnemers kregen de avond zelf 25 minuten de tijd om de quiz in te vullen wat ruim voldoende leek 

te zijn. Er waren dan ook maar liefst 118 (oud))KSA’ers die erin slaagden om de quiz op tijd in te 

vullen. Daarnaast vulden nog 42 andere personen de quiz na de voorziene tijd in dus in totaal 

beleefden 160 deelnemers plezier aan deze quiz waardoor we zelf van een succesvolle digitale 

activiteit durven spreken.  

We overlopen in dit artikel nog even de meest opvallende statistieken, winnaars en antwoorden.   

Er werden in drie categorieën winnaars bepaald. Uiteraard was er een individuele winnaar maar 

iedere deelnemer sprokkelden ook punten voor zijn of haar plaatselijke KSA of oudledengroep en 

voor zijn of haar provinciale werkkring.  

De Provinciale werkkringen  

De provinciale werkkring waarvan de meeste deelnemers (40) binnen de voorziene tijd waren was 

overduidelijk KSA Antwerpen-Brabant. Bovendien behaalde ze ook een monsterscore van 605 

punten. Dat de wijzen uit het oosten komen bewijst KSA Limburg met hun tweede plaats dankzij 35 

deelnemers en 515 punten. KSA West haalde een verdienstelijke derde plaats nipt voor KSA 

Noordzeegouw die binnen de tijd evenveel deelnemers hadden (16). KSA West haalde binnen de tijd 

dan ook het beste gemiddelde per persoon met 15,75. De slimste Noordzeegouwers blijken echter 

wat traag of te laat te zijn want als je de laatinvullers meetelt haalt KSA Noordzeegouw het beste 

gemiddelde van 16,37 per persoon. De actie bleek helaas niet zo doorgedrongen zijn in KSA Oost-

Vlaanderen met slechts 11 deelnemers binnen de tijd. Alleszins een dikke proficiat aan KSA 

Antwerpen-Brabant.  

 

Er werd ook nog een extra strijd tussen de provinciale werkkringen gevoerd in de provinciale ronde 

waar over iedere provinciale werkkring een vraag gesteld werd. De vraag over het kappelletje in 

Kiewit was de Limburgse vraag en werd door maar liefst alle Limburgers juist beantwoord. Ook KSA 

Noordzeegouw en KSA West wisten hun eigen vraag procentueel het best van de werkkringen te 

beantwoorden en kenden respectievelijk met 60% de archiefgroep Altijd Jarig en met 80% het 

beleidsorgaan het WEB.  

Zowel KSA West als KSA Limburg haalden een beter percentage over de vraag wanneer KSA Brabant 

en KSA Antwerpen fusioneerden dan KSA Antwerpen-Brabant zelf. Vanaf nu zullen ze het jaar 1995 

nooit meer vergeten. En ook KSA Oost-Vlaanderen moest de duimen leggen voor de Limburgers en 

KSA Antwerpen-Brabant die beter wisten dat in de jaren ’80 het secretariaat van KSJ Oost-

Vlaanderen in de Peperstraat in Gent was.   

Rang  Provinciale werkkring Score Werkkring Aantal personen Gemiddelde score  

1 KSA Antwerpen-Brabant 605 40 15,13 

2 KSA Limburg 515 35 14,71 

3 KSA West 252 16 15,75 

4 KSA Noordzeegouw 244 16 15,25 

5 KSA Oost-Vlaanderen 167 11 15,18 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQ6x353jfStP8Ra-DmgOQ_SyoOooWd4E31srA42xLpfXV9rg/viewform?vc=0&c=0&w=1&fbclid=IwAR0jEGZFpIKDCYcIg2cbPHDdRLlo6eb-eXZTyibnkpoe66Km6BSXUyNzx8Q
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De plaatselijke groepen  

Ook in de groepenlijst zien we vooral groepen van Antwerpen-Brabant en Limburg terugkomen.  

De grote winnaars zijn KSA Wijchmaal geworden met 133 punten en 8 deelnemers. Evenveel 

deelnemers als KSA Sint-Jan Tongeren die met 105 punten derde werden.  

Bewonderenswaardig is KSA Scherpenheuvel met een tweede plaats maar dankzij een zeer hoge 

gemiddelde score per persoon kwamen zij aan 116 punten. KSA Scherpenheuvel wist dan ook twee 

keer in de top 10 van individuele winnaars te staan. Een hele prestatie op zich. Helaas moesten ze 

het dus net afleggen tegen het grote geweld van KSA Wijchmaal. Ook KSA Berbroek kon met slechts 

drie deelnemers een mooie 6e plaats bemachtigen. KSA Vlaamse Kerels Zwijndrecht kon zich als enige 

groep uit de Vlaanderens in de top 10 knokken met een 9e plaats en 42 punten.   

Rang  Plaatselijke groep Score Groep Provinciale werkkring Aantal deelnemers 

1 KSA Wijchmaal 133 KSA Limburg 8 

2 KSA Scherpenheuvel 116 KSA Antwerpen-Brabant 6 

3 KSA Sint-Jan Tongeren 105 KSA Limburg 8 

4 KSA Herentals 97 KSA Antwerpen-Brabant 6 

5 
KSA de Lommelse 
Roodkapjes  69 KSA Limburg 5 

6 KSA Berbroek  52 KSA Limburg 3 

7 KSA Weelde 47 KSA Antwerpen-Brabant 4 

8 KSA Mortsel 43 KSA Antwerpen-Brabant 3 

9 
KSA Vlaamse Kerels 
Zwijndrecht 42 KSA Oost-Vlaanderen 3 

10 KSA Gudrun Schoten 41 KSA Antwerpen-Brabant 3 

 

De individuele winnaars 

Ook in de lijst van individuele KSA’ers heerst KSA Antwerpen-Brabant met maar liefst 6 personen in 

de top 10. De grote onnavolgbare winnaar is Peter Pollefoort, AV-lid van De Sjelter en oud-

beroepskracht van KSA Nationaal (toen nog KSJ-KSA-VKSJ Nationaal). Het zal je niet verbazen dat hij 

onder andere ook historiek in zijn takenpakket had. Toch doen ook administratieve (oud)-

beroepskrachten  met verzekeringen en ledenregistratie in hun takenpakket het bijzonder goed met 

een tweede en negende plaats. Jarno wist dan ook de schiftingsvraag het best te beantwoorden van 

alle deelnemers. Ook KSA West is goed vertegenwoordigd dankzij Marieke en Anneleen in de top 

tien.  

Rang Naam Plaatselijke groep Provinciale werkkring Score 
Verschil met 
schiftingsvraag 

1 Peter Pollefoort Oud-KSA Sint-Jan Antwerpen KSA Antw.-Brabant 25 3070 

2 Jarno Vrancken KSA Tienen KSA Antw.-Brabant 23 21 

3 Marieke Debusschere SKM KSA West 23 1.822 

4 Flo Elsen KSA Scherpenheuvel KSA Antw.-Brabant 22 106 

5 Miet Cras KSA Scherpenheuvel  KSA Antw.-Brabant 22 2.914 

6 Anneleen Becu KSA Plus Moorslede KSA West 22 2915 

7 Dries Jans KSA Antw.-Brabant KSA Antw.-Brabant 22 3582 

8 Jef Vanlaer KSA De Heilkeuters Zutendaal KSA Limburg 22 35683 

9 Kristof Bouvard KSA Merksem KSA Antw.-Brabant 21 975 

10 Arne Ameye KSA Leiezonen Kuurne KSA Noordzeegouw 21 2705 
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Als quizmaster is het ook zeer leuk om te kijken welke vragen moeilijk of net gemakkelijk bleken te 

zijn. Of welke antwoorden zeer verrassend zijn. Daarom overlopen we hier nog de meest opvallende 

antwoorden.  

Ondanks het een van de slechts 6 open vragen was werd de vraag naar welk sprookjesfiguur de -12-

werking van de VKSJ werd genoemd (Roodkapje) het beste beantwoord met 150 juiste antwoorden 

op 160. Daarna volgden met 147 op 160 juiste antwoorden de vragen welke nieuwe naam in 1978 bij 

de fusie ontstond (KSJ) en in welk Limburgs domein het VKSJ-kappelletje met het beeldje van de hoge 

vrouwe staat. (Kiewit) Hier gaf de tip, Pukkelpop het voor vele jongere deelnemers mogelijk wel weg.  

De moeilijkste vraag leek de naam van de activiteiten die AKVS-bonden en KSA-bonden begin januari 

hielden door op de straten liederen te zingen. (Sterrenstoeten) Slechts 40 van de 160 deelnemers 

wisten dit juist te beantwoorden. Maar ook dat de groepsleidster bij VKSJ een blijgemoed genoemd 

werd wisten maar 42 quizzers. Dat Jos Cleymans niet een stichter van KSA maar die van de Chiro is, 

wisten ook maar 47 personen waardoor dit de drie moeilijkste vragen waren.  
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ONLINE KSA, VKSJ, KSJ-QUIZ: 

EEN REIS VAN VROEGER TOT NU.   

Een quiz is ook zeer leerzaam.  Vandaar vinden we het de moeite om je aan de hand van de 

antwoorden van de quiz mee te nemen op een reis langs enkele gebeurtenissen uit de geschiedenis 

en het heden van KSA. We geven het verhaal achter de vragen en gaan wat dieper in op de 

antwoorden of vragen.   

Ronde 1: Een nieuw begin:  

1) Vraag: Wie van de volgende personen was niet één van de stichters van de KSA in zijn 
provincie?  
(Felix Vercruyssen, Gerard Philips, Jos Cleymans, Karel Dubois, Leopold Vaes). 
 

Op 11 april 1928 werd het Jeugdverbond voor Katholieke Actie (JVKA) officieel gesticht. Het JVKA 
werd geen echte ledenbeweging, maar een overkoepeling van verschillende bewegingen die hun 
leden per stand groepeerden. Ook collegestudenten moesten meedoen met het JVKA, maar zij 
hadden al een organisatie, het AKVS. Er ontstond een conflict dat verder escaleerde. Hieruit 
ontstond een nieuwe organisatie: De Katholieke Studentenactie (KSA). 

De Katholieke Studentenactie vormde voor de kerkelijke overheid een welkom alternatief voor 
het rebelse AKVS. Zo kon Karel Cruysberghs, de Nationale Proost, de studentenbonden 
oproepen om zich rechtstreeks bij de nieuw benoemde diocesane proosten voor de KSA in te 
schrijven: Leopold Vaes voor het aartsbisdom, Gerard Philips voor het Bisdom Limburg, Felix 
Vercruyssen voor het Bisdom Gent en Karel Dubois voor het Bisdom Brugge.  
Jos Cleymans was geen KSA’er maar ging als algemeen secretaris van de JVKA.  
Vanuit deze functie ging hij aan de slag met de patronaten en richtte zich naar de jongere 
kinderen. Vandaaruit ontstond de Chiro in 1934, dus is Jos Cleymans niet een stichter van KSA 
maar van de Chiro.  

2) Vraag: In welk jaar werden de eerste bonden voor meisjes van de Katholieke Actie met 

name VKSJ-bonden in pensionaten in West-Vlaanderen opgericht door José Lowie? 

José Lowie, priester-leraar in St-Stanislascollege in Poperinge, start in opdracht van zijn bisschop, 

Gustavus Waffelaert in 1928 tijdens een vergadering in Brugge de VKSJ: een meisjesafdeling van 

de Katholieke actie.  Omwille van zijn standvastigheid wordt Lowie ‘de eik van West-Vlaanderen” 

genoemd. Hij schakelt leken in: de eerste dioceesleidster is Hélène Barbier, in tandem met 

schrijfster Yvonne Van Male die haar in 1940 opvolgt. 
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3) Vraag: In 1941 startte de VKSJ van Tielt ook een werking voor -12-jarige meisjes. Naar 

welk sprookjesfiguur wordt deze werking genoemd? 

Diezelfde Yvonne Van Male speelde al jaren met het idee om een soort van VKSJ op te richten 

voor kinderen jonger dan 14 jaar. Ze mocht haar gang gaan van de diocesane proost, José Lowie. 

In 1941 startte de Yvonne met goedkeuring en hulp van Gerard De Smet, de onderpastoor van 

Tielt, waar Yvonne woonde een werking voor -12-jarige meisjes. Bij het zoeken naar een naam 

worden er weloverwogen keuzes gemaakt. Het moet aanschouwelijk zijn voor de kinderen, niet 

te abstract of te theoretisch. Sprookjes spreken sterk aan en zo’n sprookjesfiguur is Roodkapje. 

De leden kunnen Roodkapjes heten en een rood mutsje dragen i.p.v. het lichtblauwe van de 

VKSJ. En er steekt een moraal in het sprookje: Roodkapje moet gehoorzaam zijn en oppassen 

voor de wolf. Die wolf staat symbool voor het kwaad dat overal om de hoek loert, vooral de 

bedreiging van de reinheid. Roodkapje kan een herkenbaar rolmodel zijn voor de kinderen omdat 

zij geen prinses is maar een doodgewoon volks meisje. Ze is gedienstig (gaat oma bezoeken) en 

toch soms ondeugend (ze plukt toch bloempjes en wordt zo verrast door de leugenachtige wolf). 

Het uiteindelijk resultaat is braver. 

4) Vraag: Na al jarenlang een nauwe samenwerking fusioneerde KSA en VKSJ in 1978. Welke 

nieuwe naam ontstond er die vele gemengde groepen gebruikten? 

 

De KSA en de VKSJ merken dat ze veel gemeenschappelijks hebben en in hetzelfde milieu 

rekruteren. Op nationaal vlak leidt dit tot de fusie. Van gemeenschappelijke activiteiten 

en de eerste gemengde groepen, gaat het naar gemengde werkgroepen voor de 

verschillende leeftijdstakken, de samensmelting van de tijdschriften rond ’74 en 

tenslotte de officiële fusie in 1978. De nationale leiding zal gemengde werking wel een 

kans geven, maar haar niet verplichten. De naam KSJ wordt ook opgenomen in de 

beweging. De nationale koepel heet vanaf dan ook KSJ-KSA-VKSJ. Verschillende 

provinciale koepels en plaatselijke groepen nemen doorheen de jaren ook de naam KSJ 

over.  

5) Vraag: Sinds 2015 veranderde de naam naar KSA waardoor ook veel groepen hun naam 

veranderden. Op welk initiatief werd dit traject bekendgemaakt aan de plaatselijke 

groepen?  

Sinds 2015 veranderde de naam van KSJ-KSA-VKSJ naar KSA waardoor ook veel KSJ- en VKSJ-

groepen hun naam veranderden. Tijdens het groepsleidingscongres van 2015 in het Vlaamse 

parlement wordt dit traject bekend gemaakt aan de groepen. De afwezige groepsleiding wordt 

opgebeld om het nieuws te melden en er worden afspraken gemaakt om in alle leidingsploegen 

de beslissingen, gevolgen en ondersteuningsmaatregelen te verduidelijken in een gesprek.  

Samen met de naam werden ook het leidingstijdschrift geüniformeerd naar de naam Kompas 

waar wel nog voor iedere werkkring een apart provinciaal luik voorzien is. Tevens wordt ook het 

koningsblauwe hemd naar voor geschoven als nationaal uniform met 2 leidingsdassen en 3 

ledendassen om bij te dragen.  

 

 

 



   14 
 
 

Ronde 2: Algemene K(SA)ennis 

1) Vraag: De studentenbonden en daarna de KSA-bonden trokken jaarlijks in januari 

verkleed de straat op. Onder welke naam kennen we deze typische KSA-activiteit?  
 

In 1931 roepen KSA Oost-Vlaanderen en KSA West-Vlaanderen zijn bannen op om in januari 

een sterrenstoet te organiseren, zoals ook AKVS al deed. Verkleed als het gevolg van de 

Driekoningen trekken KSA’ers door de straten en halen geld op voor de missies. In 1931 

waren dat slechts 4 bannen, in 1936 reeds 49, in 1940 64, na de oorlog 84 en in 1952 liefst 

120.  

2) Vraag:  Hoe werden de groepsleidsters bij de Roodkapjes genoemd? 

Bij de Roodkapjes worden 

leidsters Goedhart genoemd, groepsleidsters 

zijn Blijgemoed. Deze termen werden in West-

Vlaanderen overgenomen van de werking die 

ondertussen ook in Sint-Niklaas was gestart.  Er 

komt ook een diocese en nationale Blijgemoed. 

De eerste nationale blijgemoed is Miet Haeck. 

Door de roodkapjes wordt de nationale 

Blijgemoed ook wel Grote zus genoemd. Leden 

van het derde studiejaar zijn nog aspirant 

Roodkapje. Pas na het afleggen van de belofte 

wordt men een echt Roodkapje: een Zilveren-

Roodkapje in het vierde leerjaar, een Gouden-Roodkapje in het vijfde leerjaar en 

een Zonnemeisje in het zesde leerjaar. In de jaren ’60 vallen deze graden weg. 

 

3) Vraag: Welke van onderstaande titels was of is geen tijdschrift van KSA of één van 

haar voorgaande bewegingen? (Hernieuwen, Kompas, Morgen, Opkikker)  

Hernieuwen was het eerste tijdschrift van KSA in West-Vlaanderen. Kompas is het huidige 

tijdschrift van KSA Nationaal en Opkikker was het tijdschrift van KSJ-KSA-VKSJ Nationaal van 

1981 tot 2006. De Afkikker, de digitale nieuwsbrief van De Sjelter is gebaseerd op deze naam. 

Morgen is dus nooit een tijdschrift van KSA geweest. Het kan echter wel doen denken aan 

het tijdschrift Gisteren & Vandaag dat over de historiek van KSA ging.   
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4) Vraag: KSA, VKSJ en KSJ hebben doorheen de jaren ook een belangrijke 

maatschappelijke en educatieve rol gespeeld. In de jaren ’90 en '00 waren 

educatieve spelen in het thema 

diversiteit dan ook enorm populair. 

Welke van onderstaande spelen die 

uit te lenen waren in de provinciale 

en nationale spelotheken heeft een 

ander thema dan diversiteit? (Block 

out, Bloosdoos, Mie en Mo Bizar, 

Spelen zonder grenzen)  

Block-out is een spel van de Chiro en 

Spoor zes rond diversiteit op school.  

De Bloosdoos is een spel rond relaties en 

seksualiteit en dus niet over diversiteit. Mie en Mo Bizar waren mascottes van de Vlaamse 

overheid voor bewustmaking rond diversiteit bij kinderen en jongeren. Rond hen werden 

heel wat campagnes en onder andere ook educatieve spelen gemaakt. Spelen zonder 

grenzen is een bundel vol met spelen uit andere landen samengesteld door KSJ-KSA-VKSJ.  

5) Vraag: Westouter in Heuvelland is de thuisbasis voor drie KSA-hemen. Parsifal en 

Lanceloot zijn er twee van maar hoe heet het oudste en grootste van deze drie 

hemen?  

Van de drie actuele KSA-hemen in de Schomminkelstraat is Monsalvaet het grootste, oudste  
en bekendste. De burcht is net zoals zijn broers genoemd naar de Graallegende en is wellicht 
het enige kamphuis in Vlaanderen dat 70 jaar ononderbroken dienst doet. Eerst was 
Monsalvaet gesitueerd in het huis van de burgemeester, tegenover de kerk van Westouter 
(1945-1948). Het eerste jaar telde het heem al 4 000 'vernachtingen'.  
In 1947 startte dank zij een schenking van grond de bouw van wat er moest uitzien als een 
echt kasteel: met haardzaal, een heuse ingangspoort, een toren en een gaanderij. 
Knapengouwproost Jos Verstraete wijdde heel zijn leven aan fondsenwerving voor 'Het werk 
der Hemen' en vrijwel alle scholen van het bisdom hebben de bouw en opsmuk helpen 
betalen. Op 24 augustus 1949 wijdde bisschop Lamiroy Monsalvaet in. Monsalvaet is in de 
loop der jaren gemoderniseerd en milieubewust gerenoveerd. De 55 bedden zijn 's zomers 
uit te breiden tot 77. Elke zomer kloppen vandaag oud-KSA'ers en VKSJ'ers met heimwee nog 
eens aan om de plaats te zien waar ze 
ooit op kamp waren of ze komen er 
opnieuw op kamp.  
In 1982 werd naast Monsalvaet het 
heem Parsifal gebouwd met 40 bedden 
en een ruim speelterrein. Dit kon dank 
zij de mildheid van de Zusters van het 
Geloof van Tielt die ernaast een 
schooltje open hielden. Van hen kreeg 
KSA naast het schooltje ook hun 
kloostertje dat omgebouwd werd tot 
een modern derde heem: Lanceloot. 
Door de kamertjes (22 bedden) en de 
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ruime tuin is het zeker geschikt voor oud-ledengroepen en families.  

Ronde 3: Raad het Plaatje 

1) Vraag: In welke stad X werd deze foto getrokken?   

 

Het grote KSJ-KSA-VKSJ-logo gemaakt 

door duizenden Joepiestappers werd 

getrokken op de slotdag van Joepie 24 

in Tienen.  Dankzij een gestructureerde 

organisatie van alle Joepiestappers 

binnen krijtlijnen op het terrein te 

krijgen en de medewerking van 

Defensie op deze slotdag kon men 

vanuit een helikopter deze foto trekken.  

 

2) Vraag: Van welke leeftijdsgroep is dit het symbool?  

 

De rugzak wordt gebruikt als symbool voor de 8-10-jarigen die vaak de 

namen Pagadders of Springers hebben.  KSA werkt leeftijdsgericht en 

heeft volgens de nationale richtlijnen om de twee jaar een ban. Aan de 

hand van de leeftijdsbalk en de symbolen per groep kan leiding aflezen 

wat welke leeftijdsgroep graag doet en hoe hun gedrag is om hun 

activiteiten en begeleiding op aan te passen. Deze informatie vind je 

ook op https://www.ksa.be/themas/leeftijdsgroepen  

Iedere provinciale werkkring organiseert om de twee jaar voor iedere 

leeftijdsgroep een groot ledeninitiatief.  

 

3) Vraag: Van welk initiatief is dit het logo?  

 

Het logo van het initiatief was een droedel want je zag 

een kikker in G wat Kikkering maakt. Kikkering is een 

nationaal leidingsinitiatief. Groepen komen vanuit heel 

Vlaanderen met hun eigen kampeergerief samen op een 

groot kampterrein voor een weekend in september het 

KSJ-KSA-VKSJ-jaar goed in te zetten met tal van 

activiteiten, plezier en samen zijn.  

De eerste editie ging door in 1996. Gevolgd door edities in 

1999, 2003 en 2006. De laatste vond plaats in 2012 in de 

Schorre in Boom. De geplande edities in 2009 en 2015 konden niet doorgaan wegens 

te weinig vrijwilligers.  

 

 

 

https://www.ksa.be/themas/leeftijdsgroepen
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4) Vraag: Wat is de voornaam van deze voormalige Nationale Proost. 

 

Dirk Decuypere was Nationale Proost van KSJ-KSA-VKSJ en KSA 

van 2003 tot 2019. Hij heeft zich 16 jaar lang enthousiast 

ingezet voor onze beweging. Hij is vooral bekend bij veel 

plaatselijke groepen omdat hij op kamp heel de zomer van 

kampplaats naar kampplaats reed om de bezinning of 

kampviering te begeleiden. Sinds januari is Dirk priester in 

Zwevegem.  

 

 

5) Vraag: Wie is deze bekende oud-KSA'er? 

De man op de foto is Wouter Torfs, CEO van schoenenwinkel Torfs en 

oud-lid van KSA Lier. Ook de andere mogelijke antwoorden waren lid 

van een KSA, KSJ of VKSJ:  

Bavo Claes (nieuwslezer) 

Dina Tersago (miss België en presentatrice, VKSJ Puurs),  

Jef Vermassen (advocaat, KSA Gent Sint-Lieven)  

Rik Verheye (acteur, KSJ Knokke).  

Zo zie je maar hoeveel gevarieerd talent uit onze beweging komt.  
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Ronde 4: De Joepie-ronde:  
 

1) Vraag: Pas de derde nationale editie van dit initiatief kreeg de naam Joepie. Wat was de 

naam van de eerste twee edities?  
 

Bij de opkomst van de auto ontstonden er ‘auto-rally’s’: een zondagse rondrit met controleposten en 

op te lossen vragen rond geschiedenis, toerisme en streek. Met een meerdaagse voettocht wilden 

we daar een jonge ‘vertaling’ van maken vol avontuur en onzekerheid, vertrekkend zonder te weten 

waar naartoe en vandaar ook de oorspronkelijke naam Jong-Hernieuwerrally die we nu kennen als 

Joepie.  

2) Vraag: Wie is de stichter van Joepie?   

Bert Taeymans is de stichter van Joepie en ere-voorzitter van De Sjelter. Bert Taeymans werd 

geboren op 28 januari 1932 in Wijnegem. Hij is een boegbeeld voor KSA waar hij als 

verbondscoördinator voor de Jong-Hernieuwers startte met de eerste Jong-Hernieuwerrally die we 

ondertussen kennen als Joepie. Bert heeft de eerste drie nationale edities gecoördineerd, nog 

meegewerkt aan editie vier en is sindsdien aanwezig geweest op alle slotshows in stad X op eentje 

na.  

3) Vraag: De 25e editie van Joepie werd gevierd met een reünie en tentoonstelling  

in stad X. In welke stad was dat?  

In 2013 vierde we de 25e Joepie waarbij de duizenden stappers aankwamen op de dijk van 

Oostende.  Speical guest en oud-KSA’er Lieven Scheirre werd vanuit een helikopter op het strand 

gedropt om de slotshow te presenteren.  

4) Vraag: Het concept van Joepie is begonnen als provinciaal initiatief en groeide uit tot 

een nationaal initiatief? In welke provinciale werkkring kent Joepie haar oorsprong?  

De gouwdag van KSA Antwerpen sloeg als initiatief voor de Jong-Hernieuwers niet meer aan. 

Vandaar dat men een tocht ondernam naar de stad van de gouwdag met een overnachting waarnaar 

de deelnemers zelf moesten zoeken. Het jaar daarna werd dit opnieuw gedaan onder de naam Jong-

Hernieuwersrally.  

5) Vraag: Tijdens de eerste edities van Joepie kon je de ‘Dispatching’ contacteren als je een 

probleem had of verloren was gelopen. Hoe noemt tegenwoordig de hulplijn waar je naar 

kan bellen als je de weg kwijt bent? 

Op iedere tochttechniek en op iedere Joeper, het tijdschrift op Joepie, staat het telefoonnummer van 

Joko waarnaar je kan bellen bij problemen of als je de weg kwijt bent. De naam Dispatching werd 

overgenomen van een term uit het leger. De eerste jaren werd er voor de communicatie op Joepie 

(of de jong-hernieuwerrally) door het leger ook zendmasten geplaatst.  
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Ronde 5: Provinciaal  

1) Vraag: KSA Antwerpen-Brabant is ontstaan door een fusie van KSJ Antwerpen en 

KSA Brabant. Sinds welk jaar zijn ze samen? Tip: De provincie Brabant splitste net in 

hetzelfde jaar in Waals-Brabant en Vlaams-Brabant.  

Om KSA Brabant uit het (financiële) slop te helpen (er zijn amper 17 groepen) gaat KSJ 

Antwerpen in 1995 een samenwerking aan. De twee secretariaten blijven in de Jozef II-straat 

in Leuven en de Provinciestraat 109 in Antwerpen, maar worden vanaf augustus beurtelings 

bezet door de gedeelde provinciale leiding 

2) Vraag: VKSJ vierde haar 25-jarig jubileum door in iedere provincie 'de tocht der 

hoge Vrouwe' te organiseren waarbij een Mariabeeld van bond naar bond 

gedragen werd. In welk domein is het Limburgs Mariabeeld nog steeds in een 

kappelletje te bezichtigen. Tip: Pukkelpop 

Het VKSJ-kappelletje met het Mariabeeldje van de tocht der hoge Vrouwe van Limburg 

bevindt zich in (natuur)Domein Kiewit op een dikke kilometer afstand van de 

Pukkelpopweide. De tocht naar de hoge vrouwe ter viering van het 25-jarig bestaan van VKSJ 

werd in iedere werkkring (diocees) gehouden. In elke provincie reisde een ander 

Mariabeeldje van afdeling naar afdeling. Die beeldjes zijn samen met 12.000 meisjes ook 

aanwezig in Brussel in de basiliek van Koekelberg en nadien met een 1500-tal in Lourdes.  

3) Vraag: KSA Oost-Vlaanderen: Door een scheuring zijn er van 1978 tot 1988 in Gent 

twee secretariaten. Dat van KSA-VKSJ Oost-Vlaanderen lag in de Oostendestraat. In 

welke straat lag het secretariaat van KSJ Oost-Vlaanderen. Tip: Anthony KiedisIn  

 

Oost-Vlaanderen scheurt wegens misnoegdheid over de vrijgestelden de gouw uit 

elkaar. Er komen twee secretariaten: KSA-VKSJ Oost-Vlaanderen (Oostendestraat, 

Gent) en KSJ Oost-Vlaanderen (Peperstraat, Gent). De verdeeldheid gaat gepaard 

met een verlies aan plaatselijke groepen. De stukken worden pas in 1988 gelijmd. 

Ondertussen ligt het secretariaat van KSA Oost-Vlaanderen in de Rasphuisstraat. 

Anthony Kiedis is de zanger van de Red hot chili Peppers.  

4) Vraag: Sinds 1997 wordt het archief van KSA Noordzeegouw beheerd door een 

aparte werkgroep. Welke naam heeft deze werkgroep? Tip: 365 keer per jaar Feest!  

Een waterlek in de kelder van Centrum Licht en Ruimte in 1997 maakt duidelijk dat het 

archief beter verdient. Sinds dat jaar werkt een groep vrijwilligers, onder de naam 

archiefwerkgroep altijd jarig aan de ordening en ontsluiting van het KSA-archief, dat steeds 

aangroeit met oud en nieuw materiaal. De lijst dienstverleningen loopt sindsdien al op tot 

1000. Het archief wordt ondertussen in een prachtige zolder bijgehouden op het 

secretariaat van KSA Noordzeegouw in Gullegem.  
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5) Vraag: Hoe noemt het pedagogisch beleidsorgaan van KSA West? Tip: Spin  

Het WeB of WestBeleid is het pedagogisch beleidsorgaan van KSA West. Maandelijks zit een 

groep vrijwilligers samen met de proost van KSA West en de pedagogische beroepskrachten 

om het beleid van de werkkring uit te denken en richting te geven. Ze beslissen welke 

initiatieven zullen plaats vinden, bepalen de richting die KSA West uitgaat en pakken 

problemen bij de plaatselijke groepen aan. Daarnaast denken ze ook mee over het beleid van 

KSA (West). Zo startte het WeB een peter- en metersysteem op, om groepen van dichterbij te 

kunnen helpen. Het WeB bestaat uit een ploeg actieve en enthousiaste vrijwilligers, met een 

kritische blik en een hart voor KSA! 

Schiftingsvraag:  

Vraag: Hoeveel leden waren er in Digit, het Digitaal inschrijvingsprogramma van 

KSA, ingeschreven op 1 april 2020? (Exclusief kampinschrijvingen)  

Op 1 april 2020 waren er exclusief de kampinschrijvingen 33.442 leden ingeschreven in Digit.  

Digit is het digitaal inschrijvingsprogramma voor leden van KSA en wordt sinds 1995 gebruikt 

door onze beweging. Vanaf dat jaar zijn er dus gemakkelijk heel wat gegevens van leden en 

groepen terug te vinden. De huidige digitverantwoordelijke van iedere groep kan dit zelf ook 

raadplegen. Dus als je op zoek bent naar gegevens van leiding van 1995 van je groep kan je 

best eens bij hem of haar aankloppen. Het ledenaantal kent de laatste jaren een stijging.  

 

Zo hebben we jullie eens een heel ander soort artikel met een variatie aan weetjes uit de 

geschiedenis en de huidige werking van onze beweging voorgelegd. Hopelijk heb je er wat van 

bijgestoken en het met veel plezier gelezen. Als je de quiz ondertussen zelf hebt afgenomen en 

benieuwd bent naar je score kan je deze navragen via info@desjelter.be.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@desjelter.be
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GROEP IN DE KIJKER: 

ARCHIEFWERKGROEP ALTIJD 

JARIG 

In deze afkikker is de archiefgroep Altijd Jarig al enkele 

keren vernoemd.  

Maar wie of wat is dat beestje waar De Sjelter zo vaak 

van spreekt?  

Aan de hand van een interview met voorzitter Herman 

Leber stellen we deze archiefgroep van KSA 

Noordzeegouw met veel plezier aan jullie voor.  

We starten bij het begin.  

Hoe is archiefgroep Altijd Jarig ontstaan?  

In 1997 was er een lek in de kelder van het toenmalig 

secretariaat van KSA Noordzeegouw in Roeselare. Bij de 

vondst van het lek hebben ze materiaal dat in de weg 

lag in kruiwagens opgeschept . Het bleek voor een groot 

deel archiefmateriaal te zijn.  

Het besef kwam al snel dat het belangrijk was om alles 

te sorteren en te bewaren.  

Daarvoor spraken ze mij, als pas gestopte gouwleider 

aan. Samen met Eric Colenbier, Bart Dewitte en   

Pascal Grysonen gingen we aan de slag. Oud-gouwproost Eugeen Laridon was al altijd met de 

historiek bezig geweest en had ooit van Eric een overzicht van de bestaansdata van de West-Vlaamse 

groepen met de titel ‘Altijd Jarig” gekregen. Dit werd dan ook meteen de naam voor onze werkgroep.  

Wat doet de archiefwerkgroep?  
 
Een eerste taak is sorteren van archief. We krijgen regelmatig een schenking van een oud-leider of 

proost.  

Daarnaast beantwoorden we veel historische vragen over plaatselijke KSA-groepen, provinciale 

werkingen of zelfs vragen over KSA Nationaal. In de  jaren dat we bestaan hebben we al meer dan 

duizend dienstverleningen. We bakenen ons archief wel af tot de historiek van KSA Noordzeegouw 

Op die manier blijft het voor ons werkbaar. In principe houden we geen bondsarchieven bij. We 

hopen dat er in iedere groep iemand is die deze taak wat op zich wil nemen. Als er niemand is kan 

het archief bij ons gestockeerd worden  

 

We ondersteunen verder ook plaatselijke groepen (in hun archiefwerking) en beantwoorden hun 

vragen. Een vraag die vaak terugkomt is:”Wanneer is onze KSA-groep ontstaan?”. Doorheen de jaren 

zijn we er in geslaagd om een lijst aan te leggenmet de ontstaansdata van alle KSA-groepen die ooit 

in West-Vlaanderen bestaan hebben. We probeerden zoveel mogelijk ook de bronnen waaruit we de 

gegevens haalden te vermelden .  

Ten slotte maken we ook onze werking aan de buitenwereld bekend.  Daarvoor hebben we onze 

Volg de archiefgroep Altijd Jarig ook op de website:   
https://www.ksa.be/themas/altijd-jarig 

https://www.ksa.be/themas/altijd-jarig
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jaarlijkse nieuwsbrief en af en toe een extra publicatie zoals het boek rond vlaggenrituelen Hijs de 

Vlag of het pas uitgekomen boek KSA Noordzeegouw en haar historische identiteit (1928-1994), in 

het spoor van twee gouwproosten.  

We schrijven ook  drie keer per jaar een artikel in de Kompas, het huidige leidingstijdschrift, om de 

huidige leiding te informeren en bewust te maken van het belang van archief en historiek.  

Met hetzelfde doel geven we ook jaarlijks een sessie historiek op de hoofdanimatorcursus tijdens de 

paasvakantie.  

Af en toe organiseren we ook een reünie van oud-(gouw)leiders zoals op de gouwdag in 2018. Dat 

willen we in 2022 nog een keer doen. 

 

Door deze acties denken we  de aandacht voor het verleden van KSA levend te kunnen houden. Laat 

dat onze missie zijn. 

Uit hoeveel leden bestaat jullie Archiefwerkgroep?  

De werkgroep bestaat momenteel uit 7 leden. We vullen elkaar goed aan want iedereen heeft een 

beetje zijn eigen specialiteit. De één houdt zich met het beeldmateriaal bezig, een ander is meer 

historicus en nog een ander is bezorg om de structuur, …  

Iedereen draagt zijn steentje bij. Het engagement  dat je neemt is zo groot als je zelf wil. Sommige 

leden komen enkel naar de vergaderingen om de twee maanden en de werkdag in de vakantie. 

Anderen nemen er een extra projectje bij en zien elkaar iets vaker of doen wat meer van thuis uit.  

 

 

Wil je zelf graag deel uitmaken van deze toffe bende, de Archiefgroep Altijd Jarig?  
Contacteer hen dan via altijdjarig@ksanoordzeegouw.be 
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Is er ook nog plaats voor nieuwe vrijwilligers?   

Zeker en vast. Iedereen met interesse in KSA en historiek of archief is zeker welkom en zeker jongere 

vrijwilligers zijn van harte welkom om onze werkgroep jong te houden. De jongste van ons is 

ondertussen ook al de 40 gepasseerd.   Niets moet en alles mag in onze werkgroep en dat is de luxe 

die wij hebben. Leeftijdsgerichte werkgroepen moeten om de twee jaar activiteit hebben. Maar wij 

hebben geen verplichte doelstellingen met deadlines. Dat maakt het wel aangenaam werken. 

 Op welk project zijn jullie het meeste trots?  

We zijn vooral trots op onze mooie en gestructureerde archiefzolder, hoe die opgebouwd en 

samengesteld is. We slagen  er vrij snel in om terug te vinden wat we zoeken. Dit werd ook al 

regelmatig bevestigd door mensen 

die bezig zijn met archief en onze 

zolder bezochten. Het is fijn om op 

die manier waardering te krijgen.  

 

Ook de uitgaven en publicaties 

geven steeds een boost aan de 

werking. We zijn ook KSA 

Noordzeegouw heel dankbaar.  

Ze geven ons veel kansen en 

ondersteunen ons ook financieel. 

De archiefgroep Altijd Jarig bestaat 

al 23 jaar en ondanks de 

wisselende beroepskrachten blijft 

de samenwerking steeds vlot en 

leuk verlopen  

Hebben jullie nog wilde dromen voor de toekomst?  

Niet direct, al zijn er ondertussen enkele wilde dromen gerealiseerd zoals de archiefzolder, het boek 

dat nu uitgebracht is … Voor de rest blijven we rustig en realistisch in onze dromen .  

Wil je zelf nog iets kwijt aan de Afkikker-lezers?  
 

Ik wil ook nog graag meegeven dat het zeer waardevol is om van je eigen KSA-groep een archief aan 

te leggen. Zeker geen angst voor hebben. Het  hoeft zelfs geen langdurig engagement te zijn en kan 

gerust gekoppeld worden aan een feestactiviteit van de groep. Groepen kunnen tips vragen aan 

Altijd Jarig voor zo een opstart.  

 

 

 

 

Wil je graag vrijwilliger 
worden bij de  

Archiefgroep  van je eigen 
provincie? Laat het dan 

weten via 
info@desjelter.be  

mailto:info@desjelter.be
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