
KSA-VKSJ-KSJ 

Werking doorheen de jaren 

 

• 1943-1945  

• In de zomerperiode van ‘43 opricht door E.H. Raymond Eggers samen met broers 

Armand en Arthur als Katholieke Vlaamse Studentenbond. 

• Bestuur bestond uit Cyriel Proost (voorzitter), Modest Camforts (medevoorzitter), 

Alfons Camports (penningsmeester) en Alfred Verschueren (secretaris). 

• Vanaf de paasvakantie van ’45 is men aangesloten bij nationale KSA verbond en 

vanaf toen is de jaartelling begonnen onder de naam KSA O.L.V-kameraadschap. 

• Half juli ‘45 officiële aanstelling van de leiding en vlaggenwijding in de zusterschool 

te Lichtaart onder leiding van KSA-gouwproost E.H. Jos Peeters. 

• 1961- dec 1962  

•  KSA werking gestopt, reden niet bekend. 

• 1963 (±15 leden)  

• Heropstart door Miel Hermans (bondsleider) met steun van Staf Campforts (oud 

bondleider, aspirant-pater).  

• Miel was oorspronkelijk leider bij KSA Sint Jozef Herentals.  

• Geld voor heropstart verworven door verkoop van frisco’s . 

• Leiding bestond uit: Edgard Verbist, Willy Eelen, Willy Horemans, Jef Van Peer. 

• Leden nog niet onderverdeeld in bannen.  

• Kampleider was Theo Boeckx uit Mol van gewest Heidekant, Miel was in opleiding 

voor kampleider.  

• Vergadering in de kelder van Parochiezaal, nadien in het huis van Wiske van Dael in 

de schoolstraat. Daarna tot eind ’65 in een huisje op de hoek van De Bergen en 

Tielensteenweg (waar in de jaren ’80 garage van pelt was). 

• 1963-1964 (±20 leden)  

• 1964-1965 (±80 leden)  

• Nieuwe voorwaarden voor meer ledenwerving (voordien enkel studenten welkom 

van katholieke college):  

• Studenten van technische scholen ook welkom en 5de en 6de leerjaar van 

gemeenteschool. 

 

 



• 1965-1966  

• Vaste vergaderingen, om de 14 dagen elke zaternamiddag.  

• 1ste editie bondblad “Neuze Neuze” in november (maandblad).  

• 1ste tentenkamp in Genk (Knapen en Jong-hernieuwers).  

• 1966-1967 (˃100 leden)  

• Vergadering beneden in oud gemeentehuis Leistraat. 

• Bondleider Guy Thys.  

• 1ste kampdia’s getrokken.  

• Kookmoeders voor 1ste maal mee op kamp Houthalen (Moe Custers, Bieke Bogers).  

• Voordien werd dit vooral door oudleiders uitgevoerd.  

• 1967-1968   

• Vergadering in 3 lokalen in boerderij te Kapelhof nr 32, te delen met VKSJ (pas 

opgericht, 80 leden). 

• Enkele jaren later kreeg de VKSJ een nieuw lokaal op de Plaats nr 4 (nu 

Lamstraat). 

• Laatste uitgave KSA bondsblad “Neuze neuze” . 

• Jong-hernieuwers en hernieuwers mochten met een andere jeugdorganisatie naar 

Tirol in Oostenrijk (1ste buitenlandskamp) . 

• 1968-1969 (˃100 leden)  

• 4de leerjaar ook welkom.  

• Viering 25 jaar KSA.  

• 1969-1970  

• Bondsleider Eric Ceusters.  

• 1ste edite KSA bondsblad “KLUTS” (maandblad).  

• 1970-1971 (±80 leden)  

• Bondsleider Jef Peeters (80 leden).  

• 1971-1972 

• 1972-1973 

• 5 Aug 1973: 2de bal met the Blue Stars in zaal Marjo (inkom 30 Fr). 

• 1973-1974 

• 1974-1975 

• 1975-1976 

 

 



• 1976-1977 

• Start samenvloeiing. Geprobeerd om gemengde vergaderingen te organiseren voor  

2de, 3de en 4de leerjaar met KSA-VKSJ Vorselaar als voorbeeld waar het jaar ervoor 

een gemengde werking succesvol gestart was. 

• 1977-1978 (±250 leden)  

• Definitieve samenvloeiing jongens en meisjes in KSA-VKSJ  

• Er werden al geruime tijd ontspanningsavonden in de kelder van het OC 

georganiseerd voor de oudere leden van KSA en VKSJ (dit waren de eerste 

gemengde activiteiten). Tussen de leiding van de 2 groepen werd besloten 

een proef te wagen met gemengd kamp voor 8 tot 12 jaar, dit werd een 

meevaller en er werd besloten om voor alle leeftijdsgroepen samen te 

werken. De fusie van KSA en VKSJ was een feit; ook op nationaal vlak werd 

dit aangemoedigd. Na enkele jaren door het leven te gaan als KSA-VKSJ werd 

de naam hervormt naar KSJ. 

• 1ste edite bondsblad “t Kamperke” (gestart als maandblad)  

• Waarschijnlijk komt de naam van het feit dat dit opgestart is om informatie 

te geven over de toen geplande kampen (het kind moest een naam hebben). 

Opgestart door Roger Van de Water en Rudy Wouters.  

• 15 Apr: 1ste gemengde Bonte avond in Parochiezaal: Geboorte van KSJ-VKSJ.  

• 29 Apr: Openluchtfeest op kerkplein lichtaart voor 50-jarig bestaan, ism KSA/VKSJ 

Tielen.  

• +16 op buitenlands kamp in Montseny (Spanje). 

• 1978-1979 

• 5 Mei: Bonte avond. 

• 30 Jun: 2de openluchtbal met een volleybaltornooi. 

• 1979-1980 (±251 leden) 

• 1980-1981  

• November: lokaal in Schoolstraat afgebrand 

• Deze 2 barakken waren oorspronkelijk van Expo ’58 en hadden voordien 

dienst gedaan als noodklas en bibliotheek. Vanaf half jaren ‘70 in gebruik 

door KSA. 

• Gemeente was gelukkig al gestart met het opknappen van het nieuwe lokaal 

in de Molenstraat (alleen bij slecht weer werd uitgeweken om binnen 

vergaderingen te houden) 

• Het nieuwe lokaal werd door de gemeente  in erfpacht genomen van de 

Hoge Rielen.  

• 13 Feb: bal met The Blue Stars in zaal Marjo. 

• 26 Juni: grote kaartprijskamp zaterdag. 

• 27-28 Juni: groot openluchtbal. 



• 1981-1982 

• 1982-1983 

• Definitieve naamsverandering in KSJ (kan ook ‘81-‘82 zijn). 

• Start nieuwbouw (Knim-, Sjo-, leidingslokaal). 

• 12 feb: bal met The Blue Stars in zaal Marjo. 

• 1983-1984 

• 1ste keer chocomelk bedeling aan de kerk aan de nieuwjaarzangertjes. 

• 1984-1985 

• 1985-1986 

• 1986-1987  

• September: inwijding nieuwbouw (Knim-, Sjo-, leidingslokaal). 

• 27 Maa: KSJ kaartprijskamp voor een versneden varken.  

• 1987-1988 (±131 leden)  

• 14 Mei: bal 60 jaar KSJ-nationaal op kerkplein (1928 opgericht).  

• 27 Maa: slagen halen.  

• 27 Feb: bonte avond Tejater Hoge Rielen.  

• Idee John Jacobs, was al lang niet meer georganiseerd.  

• 1988-1989 (±106 leden)  

• Eerste oudleidingskamp in Laforêt: 

• Initiatiefnemers Wim Vroemans en Jef Van Pelt.  

• KSJ kerstbomen-actie:  

• 70 Fr kleine boom, 90 Fr grote boom . 

• 4 op een rij-tornooi tussen de leiding:  

• Organisator Bob Claes.  

• 1989-1990 (±106 leden)  

• Stereo instalatie aangekocht.  

• 1990-1991 (±103 leden)  

• 17-18 Maa: bonte avond Tejater Hoge Rielen. 

• Eerste volledige tentenkamp met alle groepen (Joro 2-3-4 + Joro 5-6 + Knim + Sjo). 

• 1991-1992 (±122 leden)  

• Joro 1-2 opgericht, voordien Joro 2-3-4.  

• Valentijn party (±62000 Fr opbrengst).  

• 7-8 Maa: bonte avond Tejater Hoge Rielen.  

 



• 1992-1993 (±92 leden)  

• Nieuwe ramen gekregen in het lokaal. 

• 1993: 1ste Mid-zomer festival.  

• Gestart vanuit het idee om een openluchtfuif te organiseren, maar namiddag / 

vooravond in te vullen met live-bands.  

• 19 Maa: Black magic fuif (Inkom: 80 Fr).  

• Nieuwe zangboekjes.  

• 1993-1994 (±116 leden)  

• Knim en sjo apart op weekend.  

• April: aankoop tenten: 6-hoek en 2-master. 

• 1994-1995 (±101 leden)  

• Voetbalmatch Paastornooi VV Lichtaart Sport KSJ - KLJ 4-0.  

• Aspi’s op weekend in Ardennen.  

• Lokaal terug gevoegd. 

• 20 Apr: viering van 50 jaar KSJ:  

• Vrijdag: kaartprijskamp.  

• Zaterdag: tentoonstelling, eucharistieviering en jubileum-bal. 

• 1995-1996 (±92 leden)  

• Verplicht rood sjaaltje, marineblauw t-shirt met logo KSJ lichtaart en marineblauwe 

trui met KSJ-logo.  

• Joro 1-2 op kamp tijdens Paasvakantie.  

• Voetbalmatch Paastornooi van VV Lichtaart Sport KSJ - KLJ 4-0.  

• 1996-1997 (±90 leden)  

• Stop zetting Mid-zomer festival:  

• Gestopt onder impuls van directeur Hoge Rielen. Een groep aanwezige 

paters klaagden over buurtlawaai etc. . 

• Bekendste namen op de affiche: Soulwax, Wizards of Ooze, Belgian 

Asociality, Undeclinable Ambuscade (Nl), Cords (Nl), Mauro Pawlovski met 

Nemo (Mitsubishi Jackson try Out show), Brotherhood Foundation, Dildo 

Warheads  en Bob en de Sportgazonnen.  

• 1997-1998 (77 leden)  

• 1998-1999 (47 leden)  

• Dieptepunt ledenaantal. 

• Joro-groepen terug samengevoegd tot Joro 1-2-3 en Joro 4-5-6.  

• 1999-2000 (59 leden)  

• 25 Feb: Fuif in de druif (inkom 50 Fr). 

• Nieuw vals plafond in groot lokaal (betaald door de gemeente).  



• 2000-2001 (68 leden)  

• 2001-2002 (89 leden) 

• 19 Okt: Hawaïparty (cafe de leeuw open houden)  

• ? Willy’s last party (cafe de leeuw open houden) 

• 2002-2003 (113 leden)  

• 1ste Zatte Zaterdag (ZZ) in OC (3de weekend september).  

• Deze datum werd gekozen en aangehouden omdat het dan Lichtaart-kermis 

was. 

• Meer dan 600 betalende en € 4899,57 winst 

• Terug 3 joro-groepen want opnieuw meer leden (Joro 1-2, Joro 3-4, Joro 5-6). 

• Nationale KSJ bestaat 75 jaar.  

• Invoering donkerblauw uniform:  

• Verhogen herkenbaarheid in het dorp.  

• Voetbaltornooi georganiseerd in de lente.  

• Joro groepen en Knim en Sjo terug apart op weekend wegens te veel leden.  

• 15 Maa: Kinderbiebelfuif jorogroepen (75 jaar ksj) 

• 2003-2004 (137 leden)  

• Joro  1 mag ook mee op groot kamp omdat de verzekeringsregels veranderd zijn.  

• 1 Maa: Sjo-party georganiseerd tvv crazy tour.  

• 9 Apr: KSJ Kinderfuif 

• 2004-2005 (163 leden)  

• Laatste editie ZZ in OC.  

• 2005-2006 (165 leden)  

• 1ste zatte zaterdag in tent:  

• OC te klein geworden en mag niet meer van de gemeente voor de veiligheid.  

• 18 Feb: DISCO Kinderfuif 

• 2006-2007 (162 leden)  

• Bouw materiaalkot.  

• Meest succes volle editie  van ZZ met DJ Peter Luts:  

• Alle 2500 voorziene bandjes voor 1 uur op, zeker nog meer volk geweest.  

• Uitgeroepen als meest succesvolle KSJ-groep in Belgïe.  

• 16 Maa: 1ste aspifuif terug ingevoerd door aspi’s ->  Stef V., Tijs P., Pieter D. en Teun 

S. (wel na lang zagen): 

• Vrouwen met een snor kregen een gratis lekstok! 

 

 



• 2007-2008 (174 leden)  

• Afronding bouw kot. 

• Mascotte Dest werd geboren op kamp: 

• Gemaakt door Jürgen V. G.  

• Nieuw dak op lokaal gekregen van gemeente (bedrag van 32.969 € voor KSJ en KLJ 

dak).  

• 17 Mei: Aspilicious (aspifuif). 

• 2008-2009 (161 leden)  

• Organisatie 1ste kerstboomverbranding (KBV). 

• 1ste Pakistaanse 4-master(aangekocht).  

• Aspifoaf (aspifuif). 

• 2009-2010 (177 leden)  

• 1ste oudleidingsactiviteit georganiseerd door leiding voor oudleiding.  

• Aspilokaal verbouwd (nieuwe planche, nieuwe deur, nieuwe zitbanken). 

• 2de Pakistaanse 4-master (gekregen van oudleiding).  

• In mei 2010 asfalt rond bijgebouw gekregen van gemeente na jaren lang zagen.  

• 15 mei: Aspinaal (aspifuif). 

• 2010-2011 (179 leden)  

• Hoogste ledenaantal sinds jaren!!  

• KSJ-fest: Enkel groepen waar leiding in mee speelt:  

• The Export (Bas L, Joren V.P., Daan K.) Sunday hangover (Tijs P., Pieter D., 

Stef V.) Homy-Wildlife (Joren T., Michiel L.), Sharp Dressed Dj’s (Tijs P., Teun 

S.)  

• Asprimus (aspifuif). 

• 2011-2012 (157 leden)  

• Te veel apiranten (geboortejaar ’94 en 95’ aspirant).  

• November: Groot lokaal voor de eerste keer geschilderd. Logo geschilderd door 

Joren Thys. 

• 24 Feb: AspiDC (aspifuif). 

• 2012-2013 (92 leden)  

• Te veel apiranten (geboortejaar ’95 en 96’ aspirant):  

• Jaar nadien afgeschaft wegens te weinig leiding. 

• 3 Nov: Fotoclub Visueel lichtaart  

• Grote fotoreportage over KSJ kamp la Gleize 2012. 

• 6 Apr: Zuipen en kruipen (aspifuif). 

• 12 Mei: 1ste spaghettidag:  

• Samen met braderij 

• Leidingslokaal verbouwd (zolderke afgebroken, ruimte vergroot en drankkot 

gemaakt). 



• 2013-2014 (111 leden)  

• Laatste Zatte Zaterdag:  

• Te veel werk en financieel te weinig rendabel.  

• DJ's over de jaren heen: 

DJ paranoid, DB vox, Peter luts, Axl Peleman, Stijn Smets, Frères Deluxe, DJ 

Sigi, King DJ, DJ Django, Laston & Geo, Lextravanganza, D&L Deluxe, Ghets 

noch?, Freres deluxe, Dave lambert, T mastis, Ed&Kim, The Nasty DJ's, DJ The 

Pharmacist, DJ Mega Ambi Deejays, Sharp Dressed DJ's.  

• Groepen over de jaren heen: 

Seasons Against Us, Hukkelfukkers, Rocky Cheers, Anymo, Pellemansboys, 

Sunday Hangover, Le Chat Noir (UK), Mooze Men, The Vettes, Homy-Wildlife, 

Old Number 6 , Sinic, Hukkelfukkers, The Maple Room, El Gordo, Traveling 

Somewhere Else, The Devilles, The Baboons, Bang Bang Bazooka (NL), 

Ignorats, Cletus and Drunken Farmboys, We're Wolves.  

• Hoofdorganisators vooral Hans P. en Tijs P. 

• 29 Maa: 1 euro fuif (aspifuif). 

• 2014-2015 (105 leden)  

• 20 Sep: 1ste Mid summer festival (3de weekend september) met als voorbeeld het 

vroegere Mid zomer festival:  

• In 2015 gestopt wegens geen succes.  

• 12 Okt: 1ste St hubertus feesten:  

• Ism Georges van der Vennet.  

• Laatste KBV georganiseerd maar werd afgelast door te veel wind:  

• In totaal 7 keer georganiseerd, 6 keer door gegaan.  

• Nadien kon de KSJ niet meer voldoen aan de voorwaarden, het vuur moest 

100m van een bos staan, en dit was op de huidige handige locatie niet 

mogelijk.  

• Ook viel dit natuurlijk altijd in een ongelukkige periode voor studerende 

leiding. 

• Ijspifuif (aspifuif). 

• 2015-2016 (77 leden)  

• Naamsverandering van KSJ naar KSA (nationaal hervormd).  

• Nieuwe rode zangboekjes laten maken.  

• 20 Feb: Shake that assπ (aspifuif). 

• 16 Apr: grootse diadag georganiseerd ism oudleiding: 

• Alle foto's die teruggevonden zijn tussen ‘67-‘15 werden vertoond, 

waaronder ±4200 dia’s en ±3000 digitale foto’s. 

• Georganiseerd door Stef V. in samenwerking met Jurgen V.G. 

• Knim en Sjo vanaf Kerstmis vergadering op zaterdagavond ipv vrijdagavond:  

• Dit om zo meer volk proberen te lokken.  

 



• 2016-2017  

• Te weinig oudere leden, hierdoor +12 ipv Knim en Sjo.  

• Kermisfuif in spiegeltent aan bib door KSA (3de weekend september)  

• Meest succesvolle fuif in jaren. 

• 1ste Wafelverkoop.  

• Vage vrijdag (aspifuif). 

 


