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Prettige KSA 

feestdagen  

Het KSAsteel is 

gered! 

Door de talrijke opkomst 

op startdag kunnen de 

prinsessen terug rustig in 

hun prachtig kasteel 

wonen! Goed gedaan 

blauwe ridders!  

België-Belgique 

P.B. – P.P. 

9660 

BC 9854 



Bonds en haar pen 

Repoter  Gwenny. 

We zijn zeer goed gestart dit jaar! De vinkingen 

hebben we overwonnen door de talrijke opkomst op 

startdag! Bedankt! Door jullie hulp is het KSAsteel 

gered en kunnen we een jaar lang rustig spelen op 

zaterdag! 

Verder hadden we ook een geslaagd eetfestijn, ik 

hoop dat het iedereen gesmaakt heeft! Op naar het 

volgende zouden wij zeggen!  

Het bezoek van de Sint was ook een succes, we 

hadden een paar deugenieten maar zeker geen stoute 

kinderen! Iedereen kreeg dus een zakje snoep met 2 

schildjes! Wat zijn we blij dat we ons hemd weer wat 

kunnen vullen! DANKU Sinterklaas!  

De eerste 3 maanden zitten er al op, wat vliegt de tijd 

als je je amuseert! De leiding kijkt alvast uit naar de 

volgende 3 maanden, sommige leiders moeten wel 

eerst nog de examenperiode doorstaan! Gelukkig is er 

dan KSA om de stress even te vergeten!  

Er staat veel te gebeuren de komende 3 maand! We 

organiseren een Quiz, dit is de eerste keer dat we dit 

organiseren jullie zullen hierover meer info ontvangen 

via mail, de site en onze facebook-pagina. Verder 

organiseren we ook voor de eerste keer een 

vriendjesdag, op deze dag kunnen de leden vriendjes 

meedoen naar de activiteit daarna kunnen ze zich ook 

inschrijven in de KSA!   

Zo dit is een kleine samenvatting van de komende 3 

maand. Al benieuwd naar de volledige agenda? Blader 

dan maar snel naar het laatste blad!  

Verder wensen wij, de leiding, iedereen een prettig 

kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar!  

 

 

 

 

 

  

Knap kiekje van de bondsleiding van KSA- Brakel 



Roodkapjes en leeuwtjes 

Verslag door reporter Kato  

24 september was onze eerste echte kennismaking als 

nieuwe groep van roodkapjes en leeuwtjes, op de 

startdag hadden we namelijk 1 groot spel gespeeld 

met alle groepen samen. Het was dan ook super leuk 

om te zien dat we met maar liefst 26 kindjes waren! 

Een aantal kennismakingsspelletjes zouden dan ook 

goed van pas komen voor de vele nieuwe gezichtjes. 

De volgende activiteit wouden we de creatieveling in 

ons naar boven halen, het thema deze week was dan 

ook kunstenaars. We konden onze werkjes verkopen 

aan een echte Franse kunstverzamelaar, maar 

daarvoor moesten we echter eerst een berg 

beklimmen om in Frankrijk te geraken. Met het geld 

dat ze van de verzamelaar kregen konden de 

kunstenaars nieuw, mooier materiaal kopen. Zo 

ontstonden uiteindelijk prachtige kunstwerken die 

momenteel tentoongesteld worden in een Frans 

museum!  Op 22 oktober wouden we een beetje in de 

Halloweensfeer komen, wat hoort er dan ook beter bij 

Halloween dan echte heksen en tovenaars? Onze 

kindjes kregen toverlessen van echte leidsterheksen, 

ze leerden toverspreuken op zeggen en konden hun 

eigen toverstok maken, we leerden hoe we konden 

verdwijnen, maar ook vliegen op een zelfgemaakte 

bezem kwam te pas! Op het einde van de dag slaagde 

iedereen met glans in ‘De Heksenschool Van Tovenarij 

En Hocus Pocus’. Als bewijs toverden we onze 

welverdiende vieruurtjes tevoorschijn!  

Klein maar dapper is dus zeker van toepassing op de 

jongste leden van KSA Brakel!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Pagadders  

Verslag door reporter Simon 

Ganzenbord 

We verdeelden ons in 2 ploegen, aan de ene kant 

jongens en aan de andere kant jongens en meisjes 

We speelden wel maar met 1 pion maar we hadden 

wel een scorebord met daarop de scores van de  

ploegen, telkens ze op een vakje kwamen moest er 

een opdracht uitgevoerd worden zoals, het 

balonnenspel waarbij iedere speler een ballon aan zijn 

buik krijgt en de tegenstanders moeten je ballon 

kapot duwen, Chinees fluisteren: de leider zegt een 

zin tegen de eerste persoon en de laatste van de rij 

moet hem kunnen luidop zeggen zonder fouten,  stil 

liggen zonder te bewegen, wie als laatste overbleef 

die persoon zijn ploeg won de opdracht. 

Ook deden we een quiz als opdracht waar het heel 

spannend werd wie de winnaar werd, op het einde 

van de activiteit eindigden we met de ploeg jongens 

en meisjes als winnaar!   



Jongknapen  

Verslag door reporter Ruben  24/09/2016  

Op 24 september stonden zo’n 20 jongknapen klaar 

voor de eerste activiteit van het nieuwe werkjaar na 

startdag. Omdat het jaarthema van de KSA magnifiek 

energiek is, moest er serieus wat afgesport worden 

vandaag. 4 landen zouden het tegen elkaar opnemen 

in de KSA-Olympische Spelen: Duitsland, de Verenigde 

Staten, China en Kenia. Er moest gesprongen, 

gebobsleed en geworsteld  worden. Ook hordelopen, 

speerwerpen en nog vele andere sporten stonden op 

het programma. Het was een spannende strijd die 

uiteindelijk gewonnen werd door Duitsland. Maar de 

Olympische leuze geldt ook in de KSA: “Deelnemen is 

belangrijker dan winnen!” 

 

Verslag door reporter Astrid 08/10/2016 

Op zaterdag 08/10 verzamelden we met alle leden 

aan ons lokaal om er met z’n allen weer een toffe 

namiddag van te maken. Wij, met ons groepje 

jongknapen, muisden er vanonder om de dieren 

variant op levende stratego te gaan spelen in de rijdt. 

Ruben had het idee om onderweg enkele liedjes te 

zingen. Dus namen we, samen met het speelgerief, 

ook de zangboekjes mee. 

Eenmaal onderweg is gebleken dat er nog wat werk is 

aan onze zang-skills. Gelukkig hield Eco de sfeer erin 

toen hij ‘hinky pinky’ begon te zingen. 

Toen we op de rijdt aangekomen waren, de groepjes 

verdeeld waren en het spel uitgelegd was, konden we 

eraan beginnen. 

We verdeelden ons in 2 groepen en elke groep koos 

een een plaats uit dat als kamp kon dienen. Iedereen 

kreeg een kaartje met daarop zijn/haar personage. 

Enkel de VIP niet, die kreeg een fluohesje aan moest 

in het kamp van de tegenstander geraken. Er werd 

veel rondgelopen, -gesprongen en -gehuppeld. 

Het spel eindigde helaas zonder winnaars, beide 

teams hadden superhard hun best gedaan maar de 

verdediging was gewoon ondoorgrondelijk. Moe maar 

voldaan stapten we terug naar ons lokaal en waren 

net op tijd voor het vieruurtje. Toen kon iedereen 

naar huis en keerde de rust weder. 

Fieuw, wat een dag !! 

 

Verslag door reporter Jeroen 22/10/2016  

Zoals gebruikelijk verzamelden we weer de zaterdag 

middag aan het lokaal. Nadat iedereen aankwam 

stapten de jongknapen naar de speeltuin in de wijk 

waar we het spel zouden spelen. Maar eens daar 

aangekomen wou iedereen zich natuurlijk eerst 

eventjes uitleven op de speeltoestellen. Na een 

kwartiertje de toestellen uitgetest te hebben besloten 

we aan het spel te beginnen. Het was een soort van 

kolonisten van Catan maar hier was elke groep een 

werelddeel dat een bepaalde grondstof produceerde. 

Door spelletjes tegen de andere groepen te spelen 

konden ze de grondstoffen van de andere groepen 

bemachtigen en zo straten, dorpen, steden en 

fabrieken bouwen. Het begin liep wat moeizaam maar 

eens iedereen het goed doorhad werden al snel de 

eerste dorpen gebouwd. Naarmate het spel 

vorderede waren er al enkele groepen die meerdere 

steden en fabrieken hadden. Nadat iemand opmerkte 

hoe een grote hoop bladeren er onder een boom 

lagen besloten we het spel eventjes te pauzeren en in 

die bladeren te gaan spelen. Toen we weer door 

gingen met het spel kwamen we erachter dat een 

paar groepen door hadden gespeeld en veel gegroeid 

waren. Omdat de groepen die in de bladeren hadden 

gespeeld de andere niet meer konden inhalen 

besloten ze vrede te sluiten en hun grondstoffen te 

delen. Daardoor was er niet 1 werelddeel dat won 

maar hadden ze eigenlijk allemaal gewonnen. Hierna 

trokken we terug naar het lokaal waar het 

ondertussen al tijd was voor het vieruurtje.  



 

Verslag door reporter Ruben 12/11/2016  

Het is al volop herfst wanneer de jongknapen op 12 

november erop uittrekken om een zoektocht te doen 

in Brakel city. Aan de hand van een kaartje moesten 

ze op zoek gaan naar verschillende quizvragen die 

over heel het dorp verstopt lagen. 3 ploegjes gaan de 

uitdaging aan om deze moeilijke vragen op te lossen. 

Hierbij konden ze de hulp van toevallige voorbijganger 

zeer nuttig gebruiken. Want weet je toevallig in welk 

land de Po ligt, wat het eerste liedje was van Samsom 

en Gert of zelfs dat Oostende in de middeleeuwen 

nog een eilandje was dat niet vasthing aan de 

Belgische kust? Het was niet altijd gemakkelijk om 

deze voorbijgangers te strikken maar we zijn zeer blij 

dat ze ons wouden helpen in onze zoektocht! 

  



Knapen  

Verslag door reporter Andreas 24/09/2016  

Vandaag speelden we het spel zonder grenzen. 

De groep werd verdeeld in 2 teams: team meisjes 

en team jongens. Via verschillende estafettes en 

andere uitdagingen konden de teams punten 

verdienen. Het was al snel duidelijk dat team 

jongens iets competitiever er in vloog want al 

snel hadden zij een grote voorsprong. Bij de 

vuurestafette werkte de wind ons wat tegen want 

onze lucifers waaiden namelijk de hele tijd uit 

waardoor we de kaarzen zeer moeilijk konden 

laten branden. Team jongens wint de eindscore 

omdat zij bij elk spel toch net een tikkeltje sneller 

waren.  

We speelden ook nog een denkbeeldig spel, het 

was de bedoeling dat we allemaal een 

denkbeeldig voorwerp in onze handen hebben en 

dit ook zo uitbeelden. Als iedereen een 

denkbeeldig voorwerp vasthad gaven we onze 

voorwerpen door aan elkaar zonder te zeggen 

wat we doorgaven. En op het einde zei iedereen 

welk voorwerp hij vasthad, wat soms tot grappige 

situaties leidde. 

Verslag door reporter Leen 8/10/2016 

De knapen zijn niet alleen heel enthousiaste 

leden, ze zijn ook nog eens echte punkers! In het 

'punkspel' lieten ze zichzelf volledig gaan. De 

stoere jongens verzonnen eerst een echte 

punkgroet en waren daarna helemaal klaar om 

omgetoverd te worden tot echte punkers! Aan de 

hand van eieren en bloem en andere zaken die ze 

konden vinden, veranderden ze hun uiterlijk 

helemaal: grote hanekammen, tattoos,.. ze 

leerden aan de hand van opdrachten hoe ze pijn 

moesten verdragen, het taalgebruik, muziek, en 

nog een helebaal andere zaken. Maar het liefst 

van al doen punkers... vuile spelletjes!!! Na een 

grote plons in de vuile modderpoel waren de 

leden helemaal omgetoverd tot echte punkers!! 

 



Startdag 

Verslag door reporter Fien  

10 september verzamelden alle prinsessen en krijgers 
voor de lang verwachte startdag in KSA tillie! Nadat we 
te horen kregen dat er vikings op komst waren die 
onze speciale princes wouden veroveren, bedachten 
we een plan om Niteria (zo was de naam van die 
prinses) te beschermen! Wat zo speciaal was aan haar 
weten jullie wel nog, haar blauwe huid natuurlijk!! De 
prinses beschermen was makkelijker gezegd dan 
gedaan! Zo een vikings verjaag je niet op 1,2,3... We 
moesten ons dus goed voorbereiden! Infiltreren in de 
culttur van de vikings, door maskers te maken. 
Natuurlijk moesten we ook wat sterker worden om 
onze katapult af te voeren! Een partijtje touwtrekken 
mocht daarom zeker niet ontbreken! De vijand 

aanvallen was ook nog een probleem! Echte krijgers 
vallen te paard aan. Ook daar hadden we een manier 
gevonden om onze krijgertjes en prinsessen voor te 
bereiden. Met een stok in de hand en op de rug van 
iemand probeerden we ballonnen kapot te prikken! 
Onze sluiptechnieken verbeterden we door een 
parcours af te leggen. Wanneer onze spieren, 
maskers, sluip- en aanvalstechnieken er helemaal 
klaar voor waren, was het zo ver!! Daar kwamen de 
vikings al aan geslopen! Gelukkig zagen onze krijgers 
en prinsessen ze al van ver komen en konden we op 
tijd aanvallen! Maar eind goed al goed! Onze leden 
konden de vikings vangen en onze blauwe prinses 
beschermen! 

 



Kleurplaat  

 

 

 

 

 

  



Extra nieuws! 

Inschrijvingen 
Vergeet jullie zeker niet in te schrijven! We merken 

dat er meer leden aanwezig zijn op de activiteiten dan 

dat we inschrijvingen ontvingen! Wanneer de leden 

niet zijn ingeschreven zijn ze ook niet verzekerd! 

Vergeet dit dus zeker niet in orde te brengen! Dit kan 

nog steeds via onze site  

Kleren 
Jullie kunnen vanaf nu ook de KSA-pull bestellen voor 

jullie kinderen! Weten jullie de maten al? Dan kunnen 

jullie altijd een mailtje sturen naar Pauline, het email 

adres kunnen jullie vinden op de site. Verder kunnen 

jullie de kledij steeds passen na de activiteit en 

bestellen bij Pauline! 

Wie zijn wij? 
Op de site kunnen jullie ook kennis maken met ons, de 

leiding. Zo krijgen jullie een idee over wie jullie 

kinderen het hebben als ze terug komen van een 

namiddag vol avontuur in de KSA.  

Foto’s 
Foto’s kunnen jullie steeds terug vinden op onze KSA 

facebook. Doorheen het jaar zullen hier zeker nog 

meer foto’s op verschijnen. Voor wie nog geen kijkje 

heeft kunnen nemen, hieronder een paar 

prachtexemplaren. 

 
 
 

 

  



Agenda  

Wanneer? Wie? Om hoe laat? Extra 

16 december Knapen en 

Jonghernieuwers 

19u30 tot 
21u30 

Kerstactiviteit, iedereen neemt een geschenkje 
mee van MAX 5 euro! 

17 december Roodkapjes en leeuwtjes, 

pagadders, jongknapen 

14u – 16:30u Kerstactiviteit 

17 december iedereen ‘s avonds Jullie kunnen ons terug vinden op de kerstmarkt 
met een kraampje! Kom zeker eens langs om ons 
te steunen 

7 januari iedereen 14u – 16:30u Activiteit 

13 januari Knapen en 

Jonghernieuwers 

19u30 tot 
21u30 

Activiteit 

14 januari Roodkapjes en leeuwtjes, 

pagadders, jongknapen 

14u – 16:30u Activiteit 

27 januari Knapen en 

Jonghernieuwers 

19u30 tot 
21u30 

Activiteit 

28 januari Roodkapjes en leeuwtjes, 

pagadders, jongknapen 

14u – 16:30u Activiteit 

10 februari KSA-quiz ‘s avonds Meer info volgt via mail, site en facebook! 

11 februari Iedereen   14u – 16:30u Geutelingentocht in Michelbeke 

17 februari Knapen en 

Jonghernieuwers 

19u30 tot 
21u30 

Begin 24-uursspel, deze groep blijft overnachten! 
Slaapgerief dus zeker niet vergeten, wij zorgen 
voor de maaltijden! 

18 februari Iedereen  14u – 16:30u Activiteit 
Einde 24-uursspel knapen en jonghernieuwers 

11 maart Iedereen 14u – 16:30u Vriendjesdag! Iedereen mag eens zijn vriendjes, 
vriendinnetjes en familie meenemen om kennis 
te maken met de KSA! 

7-9 april Iedereen  Meer info later Paaskamp  

11-14 april  Jonghernieuwers  Meer info later Joepie 

28-30 april Gamel (Knapen) Meer info later Gamel  

14-23 juli Knapen en 

jonghernieuwers 

Meer info later Zomerkamp  

17-23 juli Roodkapjes en leeuwtjes, 

pagadders, jongknapen 

Meer info later Zomerkamp  

 

 

 

 



Contactinformatie: 

 

KSA Sint-Paulus Brakel 

Gwenny Van Steenkiste 

Ruben Waeytens 

Driehoekstraat 80 A 

9660 Brakel 

tel. 0477/ 21 37 14 (Gwenny)  

tel. 0497/ 75 94 14 (Ruben) 

e-post: info@ksavksjbrakel.be 

webstek: www.ksabrakel.be  

rekeningnummer :BE07 7995 1941 2366 

 

 

 


