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Wij gaan op kamp 

en ik neem mee…  

Onze eerste KSA-

Quiz 

Onze eerste Quiz was in 

ons ogen een groot 

succes. De zaal was goed 

gevuld met 28 groepen! 

Bedankt voor jullie 

opkomst en hopelijk tot 

volgend jaar! 

België-Belgique 

P.B. – P.P. 

9660 

BC 9854 



Bonds en zijn pen over de Quiz 

Repoter  Ruben 

Op 10 februari vond de allereerste quiz van KSA Brakel 

plaats. We mochten een mooi aantal van 28 ploegjes 

verwelkomen. Na heel wat voorbereidingswerk was 

iedereen er klaar voor. Het opzetten van de quiz 

moest in snel tempo gebeuren aangezien we pas na 

het laatste belteken in de turnzaal van SAB binnen 

konden. Alles was gelukkig op tijd klaar, ‘Oef !’.  

Tegen half 8 begon het volk geleidelijk aan binnen te 

stromen, de ene al wat meer voorbereid dan de 

andere. Een beetje later was het zover en staken Lajos 

en Ruben van wal als presentator, met enige stress 

weliswaar.  

De rondes, waaronder actualiteit, sport, biologie, 

geschiedenis, TV en de boekskes,  volgden elkaar op. 

Er waren ook enkele toffe tussenrondes zoals ‘Zoek 

het eens op’ waarbij alle antwoorden terug te vinden 

waren in de krant of ‘Shit hé!’ waarbij snoeten van 

dieren gekoppeld moesten worden aan hun 

uitwerpselen.  

10 rondes en heel wat partysnacks later was het 

spannend afwachten tot de einduitslag bekend werd 

gemaakt. De jury verbeterde naarstig verder en 

uiteindelijk werd de top drie respectievelijke volgorde: 

‘Tenera United’, ‘De Kwispelaars’ en ‘Georgebusters’. 

De prijs voor het origineelste antwoorde ging naar 

‘Piet en co’ voor het antwoord op de vraag ‘Waarvoor 

dient de snuit van het masker van de pestmeester?’. 

Zij waren van mening dat dit was om te pikken om te 

zien of de patiënt nog leefde. De troostprijs voor de 

rode lantaarn ging naar KSA Sint-Jozef Westside.  

Na de prijsuitreiking liep de zaal geleidelijk aan leeg en 

was het tijd voor het allertofste deel van de avond: de 

opkuis. Voldaan en zeer tevreden ging iedereen 

enkele uren later zijn bedje in. Wij bedanken van 

harte iedereen die aanwezig was op deze geslaagde 

editie van de KSA-quiz en uiteraard ook iedereen die 

op welke manier dan ook zijn steentje heeft 

bijgedragen aan de quiz. 

 Nogmaals bedankt en tot volgend jaar!  

 

 

 

 

 

  

Knap kiekje van de bondsleiding van KSA- Brakel 



Roodkapjes en leeuwtjes 

Verslag door reporter Kato  

 

13 januari was voor de roodkapjes en leeuwtjes niet 

zo maar een KSA-activiteit, nee nee, vandaag zouden 

we de verre tocht afleggen naar Smurfenland! De 

slechte Gargamel had echter onze vieruurtjes gestolen 

en verstopt, gelukkig is het een echte sloddervos en 

had hij de schatkaart laten rondsmurfen, de zoektocht 

kon beginnen! De eerste sporen vonden we in het 

dorpje, Gargamel had in zijn haast alle 

paddenstoelenhuisjes kapot gesmurft. Gelukkig waren 

we met genoeg om samen nieuwe huisjes te 

knutselen! We gingen al snel weer op pad en 

volgenden onze schatkaart tot een omgevallen boom 

de weg blokkeerde. We hebben dan allemaal een 

parcours moeten smurfen, gelukkig hebben al onze 

dappere smurfjes de overkant veilig bereikt. We 

kwamen steeds dichter bij onze vieruurtjes, waardoor 

Gargamel het ons extra moeilijk maakte. Hij had zelfs 

vergif op ons pad gestrooid! Natuurlijk waren onze 

blauwe vriendjes behendig genoeg om alles te 

ontwijken. Na een lange en vermoeiende reis restte er 

ons nog 1 taak, de schatkist openen en de 

welverdiende vieruurtjes opsmurfen! Ik kan jullie wel 

verklappen dat Grote Smurf trots was op ons dappere 

team!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Verslag door reporter Sigrid en Camille  

Zaterdag hebben de roodkapjes en leeuwtjes hun 

weer super kunnen amuseren in ons ’laboratorium’. 

Ze hebben namelijk hun eigen bruisballen gemaakt! In 

groepjes van vier konden ze zich helemaal omtoveren 

tot echte chemici. Ze begonnen met een mengsel van 

citroenzuur en bicarbonaat. Een scheutje geurwater 

erbij en onze kleine onderzoekertjes stonden 

helemaal versteld van het bruisende effect. Ook werd 

er nog een klein beetje olie toegevoegd voor de 

zachte huid. Ze moesten zeer snel beginnen roeren of 

het mislukte. Uiteraard gebeurde dit dan ook bij 

sommigen meermaals! Bij geen enkele chemicus lukt 

een proef natuurlijk meteen, daarom gaven we niet 

op en deden we het gewoon nog een keer of 3 

opnieuw!  

Na het kiezen van een leuk kleurtje moest er vlug wat 

gekneed worden en een leuk vormpje gemaakt 

worden. We zagen de mooiste figuurtjes verschijnen! 

Vlinders, schaapjes, hartjes (sommigen dachten al aan 

een valentijnscadeau) of een eenvoudig bolletje. Toen 

we vroegen voor wie ze de bruisbal gemaakt hadden 

riepen alle kindjes luidkeels : ’’MIJN MAMA!” Daarna 

konden ze nog wat buiten ravotten maar het was al 

snel weer 16u30, tijd om naar huis te gaan... maar ook 

tijd om de bruisbal te gebruiken en een lekker warm 

badje te nemen! 

  



Pagadders  

Verslag door reporter Simon 

14/01: De zoektocht naar de schat 
Vandaag leefden we ons volledig in, in de wereld van 
een spion. 
We maakten eerst 2 teams en daarna vermomden we 
ons zo goed mogelijk, want een spion mag niet 
opvallen. 
Daarna schreven we een brief met onzichtbare inkt, 
met een boodschap bedoeld voor de mama’s en 
papa’s om de brief te ontcijferen met behulp van de 
vlam van een kaars om zo de tekst te kunnen lezen. 
Onze onzichtbare inkt maakten we uit citroensap. 
Als onze bieven allemaal geschreven waren, staken 
we ze allemaal in een envelop, en verzegelden we de 
brieven met een zegel, gemaakt uit gesmolten was. 
Dan begon de zoektocht naar de schat. We moesten 
door een dikke mistwolk vele laserstralen ontwijken 
door te bukken, omhoog, links en rechts te springen. 
Dan kwamen we aan, aan de kluis. 
We kregen een bord, met daarop verschillende letters 
en getallen. Door middel van er aan te draaien 

bekwamen we de juiste getallen om de code van de 
kluis te kraken. 
In de kluis zat een sleutel, maar waar was het kistje 
waarop de sleutel paste? 
Na het ontdekken van de eerste pijltjes, begon de 
zoektocht door en rond ons lokaal. 
Iedereen verzamelde vol spanning rond het kistje, de 
sleutel werd erin gestoken en het kistje werd 
geopend. 
Daarin vonden we nog eens 2 kleine kistjes, een slecht 
kistje met een rode parel en een goed kistje met een 
groene parel, die verbonden was aan de laatste 
schatkist met daarin de verrassing. 
Na lang overleg tussen de 2 groepen, kozen ze voor 
het 2de kistje, met daarin de… groene parel. 
Iedereen was dol enthousiast, na het zien van de 
groene parel. 
Het laatste schatkistje werd geopend, het zat 
boordevol snoepjes! Iedereen kreeg een handvol 
snoepjes, en zo eindigde onze leuke speelnamiddag! 

  



Jongknapen  

Verslag door reporter Ruben    

Op 3 december kwam Sinterklaas een bezoekje 

brengen aan KSA Sint-Paulus Brakel. Eerst smeerden 

we onze stemmen met het zingen van enkele liedjes 

om de Sint te kunnen verwelkomen. Opgewarmd en 

wel wachtten we verder de entree van Sinterklaas af. 

Cruisend in een zetel op de aanhangwagen van leider 

Jordy, zakte de Sint samen met zijn 2 zwarte pieten 

verder af naar de Driehoekstraat. ‘Altijd een speciale 

ontvangst hier bij KSA Sint-Paulus Brakel…’, zei de 

oude man, ‘maar wat ben ik blij om jullie hier weer 

allemaal zo mooi bij elkaar te zien’. Nadat we voor de 

Sint onze mooie liedjes hadden gezongen was het tijd 

om de brave kindjes in de bloemetjes te zetten en de 

stoute kindjes in de zak te steken. Het heeft niet veel 

gescheeld of Aïeko en Elaut waren in de zak van 

Sinterklaas beland, maar ze beloofden om iets minder 

deugniet te zijn en het was in orde voor Sinterklaas. 

Over deugnieten gesproken… Milan en Brice konden 

er ook wat van volgens Zwarte Piet. Een beetje 

deugnieterij moet kunnen in de KSA volgens Zwarte 

Piet, want die is zelf nog altijd een grote deugniet. 

Gelukkig zijn er ook nog de brave, maar minstens even 

stoere meisjes van de jongknapen. Sinterklaas was 

zeer fier op hen. Nadat de Sint zijn grote boek 

helemaal doorbladerd had, was het tijd om te 

vertrekken, want hij had nog zoveel andere afspraken. 

In de nacht van 5 op 6 december kreeg elk kindje nog 

een cadeautje van de Sint voor hij terugkeerde naar 

Spanje. 

Op 17 december stond er een activiteit in kerstthema 

op de agenda. De jongknapen moesten een mysterie 

ontrafelen. Rudolf het rendier heeft zijn been 

gebroken en hierdoor was er niemand om de slee te 

trekken op kerstavond. Is er kwaad opzet in het spel 

of is het een spijtige samenloop van omstandigheden? 

Dat was aan de jongknapen om uit te zoeken. 

Verdacht waren onder andere de Paashaas en Zwarte 

Piet. De jongknapen moesten tips verzamelen om zo 

de echte waarheid te achterhalen. Wat zoekwerk en 

enkele uren later kwamen ze tot het volgende besluit: 

‘De paashaas heeft de laatste tijd te kampen met een 

rattenplaag. Deze ratten eten al z’n chocolade eieren 

op. Ten einde raad vraagt hij Zwarte Piet om hulp. 

Zwarte Piet belooft af te zakken naar Rome om het 

probleem op te lossen. Hij heeft namelijk wel wat 

ervaring met het bestrijden van ongedierte dat niet 

van de speculaas kan blijven. Zijn oplossing was om 

slaapmiddel in de eieren te doen zodat de Paashaas 

de ratten kan vangen. Rudolf die verzot is chocolade 

eet daar van de paaseieren wanneer de kerstman een 

bezoekje breng aan zijn goede vriend de paashaas. Als 

ze terug naar Lapland willen vertrekken, stort Rudolf 

neer uit de lucht en breekt hierbij zijn been. Oef er 

was gelukkig geen sabotage in het spel!’ Dat was een 

knap staaltje detectivewerk van onze jongknapen

  



Verslag door reporter Jeroen   

De laatste zaterdag van januari (28/01/2017) kwamen 

we weer bij elkaar. Enkele leiders hadden net gedaan 

met hun examens en hadden dus ook zin om zich 

volledig uit te leven. Jammer genoeg was er ook nog 

veel leiding die in de week die er op volgde ook nog 

examens hadden en die er dus niet konden bijzijn. We 

besloten een spel te spelen aan de Rijdt maar bij het 

voorbereiden van het spel zagen we dat er een grote 

plas was die toegevroren was en waar we dus een 

beetje konden op schaatsen . Van zodra iedereen er 

was vertrokken we richting de Rijdt waar we eerst 

eventjes op de plas gleden en daarna begonnen we 

het spel. De jongknapen werden onderverdeeld in 3 

groepjes en elk groepje moest rond de Rijdt kaartjes 

zoeken in hun kleur. Iedereen kreeg ook 5 levens. Op 

de kaartjes stonden letters en de bedoeling was dat ze 

op het einde een zin konden vormen met de 

gevonden letters. De leiding liep ondertussen ook op 

het terrein en als de ploegjes getikt werden door een 

leider moesten ze de letters die ze bijhadden en een 

leven afgeven. Als ze met hun letters tot bij de 

centrale post raakten werden hun letters daar veilig 

bewaard en konden ze opdrachtjes doen voor extra 

levens. 

 Op de weg terug naar het lokaal passeerden we de 

toegevroren plas weer en natuurlijk moesten snel 

weer eventjes op ijs. Het ijs was ondertussen jammer 

genoeg al een beetje gesmolten en met een paar 

natte voeten trokken we weer naar het lokaal.

 

Verslag door reporter Astrid 

18/02/2017: Vandaag maakten we chocolademousse 

(of we deden daar tenminste een poging toe ;-)), maar 

de ingrediënten hiervoor kregen de jongknapen niet 

zomaar. 

De locaties van de opdrachtjes waren cryptisch 

omschreven en het was voor sommigen wel even 

nadenken vooraleer ze wisten welke locatie 

omschreven werd.  

Eens de groepjes verdeeld waren, gingen we op stap 

om de opdrachtjes te vervullen die op de 

verschillende locaties lagen. Op die manier konden 

dan de ingrediënten en niet te vergeten, het recept 

gevonden worden. We voerden een toneeltje op bij 

de speeltuin van de rijdt, we versierden een stuk van  

ons terras tot een prachtig kunstwerk, klopten 

eiwitten op met enkel een bekertje en een vork, 

verzamelden tot wel 2 meter aan kopermuntjes en 

deden een brancardrally en nog veel meer toffe 

dingen. Bij elke vervulde opdracht kregen de 

jongknapen een ingrediënt ter beschikking. 

Eens alles verzameld, was het tijd om te beginnen 

kokkerellen. Toen was er gelukkig Gwenny, om het 

opgeklopte eiwit met de nodige zachtheid en finesse 

onder het geheel te roeren. 

dit is een zeer delicate zaak bij de chocomousse maar 

gelukkig is het goed gekomen, het was om vingers en 

duimen bij af te likken. 

  



Knapen  en jonghernieuwers

Verslag door reporter Jordy 27/01/2017 

Wifi in Tahiti  

Op vrijdagavond hebben we het spel Wifi in Tahiti 

gespeeld van Melissa. Hier heeft de leiding 

meegespeeld zodat we een grotere groep en meer 

ambiance hadden. We zijn begonnen  met een spel 

waarbij je goede lichaamscontrole moest hebben. 

Daar kwam uit iedere groep iemand naar voren. Men 

moest om het luidste boeren. Bij poging 1 had leider 

Jordy de luidste met 108 decibel, bij poging 2 overtrof 

Jaime met 148 decibel (volgens de app op Melissa 

haar gsm). In het 2de spel moesten de mensen met de 

beste tactiek naar voren komen. De opdracht was om 

een flesje te legen met een rietje zonder het flesje uit 

te gieten of water in je mond te hebben. Leider Jeroen 

herinnerde zich de opdracht uit de reeks “De Mol”. 

Het lukte eerst niet maar na lang proberen is het toch 

gelukt. De rest probeerde tevergeefs met het principe 

van een pipet. Verder volgde nog een lenigheidsproef, 

waarbij leider Ruben na de opdracht het noorden 

kwijt was en leidster Gwenny er niet in slaagde te 

starten met de opdracht. De voelronde met de mond 

en het gezicht was de grappigste iedereen was bang 

om geblinddoekt te worden en te voelen om het 

voorwerp te raden. Als afsluiter hadden we de 

fotoronde waar er gediscussieerd werd over de 

afstand tussen de zetels en het foto bord. Uiteindelijk 

zijn we tot een startstreep gekomen waar zelf met 

lijnfout rekening gehouden werd. Het was zeker een 

geslaagde avond want iedereen was super tevreden.   

 

Verslag door reporter Leen 13/01/2017 

Op onze eerste avondactiviteit van 2017 geven we er 

direct een lap op. Dat we binnen blijven betekent niet 

dat het geen heus avontuur wordt, want een actieve 

quiz, dat belooft! Leider Lajos en ik staken de hoofden 

samen en bedachten een amusante maar toch 

leerrijke quiz die ze als ploegje samen moesten 

trachten op te lossen, als voorsmaakje op de eerste 

echte KSA Quiz in februari. Er werden 3 teams 

gevormd: de rare krul, de 'bosklappers' en Mincke 

BVBA. De teams kwamen voor heel wat opdrachten te 

staan telkens ze een vraag wilden beantwoorden die 

ze als team, of alleen tot een goed eind moesten 

brengen zoals een verkleedparcourtje, een 

grabbelbak,... .De groepjes moesten dus telkens een 

kleine wedstrijd tegen de andere groepjes doen om te 

beslissen wie er eerst mocht antwoorden, wat leidde 

tot hilarische taferelen en antwoorden. Het werd een 

echte nek-aan-nekrace tussen onze 3 teams maar 

uiteindelijk wonnen 'de bosklappers' nipt van de rare 

krul!  

  



Paaskamp 

Het is bijna weer zover, ons jaarlijks paaskamp! Dit is 

een kort kamp waar onze nieuwste leden al eens een 

voorproefje krijgen van het zomerkamp. 

 

WIE?  

Iedereen mag mee!! (Ook niet leden)  

WAAR EN WANNEER?  

Dit jaar gaan we op kamp in het scoutlokaal van 

Zottegem van 7 tot 9 april. 

We spreken met de Roodkapjes, leeuwtjes, pagadders 

en jongknapen af om 10 uur aan het scoutslokaal te 

Zottegem (Bevegemstraat 2A 9620 Zottegem). 

Knapen en jonghernieuwers gaan te voet, hun leiding 

zal wachten aan ons eigen lokaal om 8 uur!  

Op 9 april kunnen jullie de kinderen terug ophalen aan 

het scoutslokaal van Zottegem om 16:30 

INSCHRIJVEN?  

Inschrijven kan door een mailtje te sturen 

naar bondsleiding@ksabrakel.be. Vergeet ook zeker 

niet om correcte bedrag (40 euro voor leden, 45 euro 

voor niet-leden) over te schrijven op ons 

rekeningnummer (BE07 7995 1941 2366) met 

mededeling ‘paaskamp + naam kind’. Inschrijven kan 

tot en met 5 april. Het lokaal heeft een 

maximumcapaciteit van 60 mensen. Dit mag normaal 

geen probleem zijn, maar om voor een goede 

organisatie te kunnen zorgen vragen wij toch om tijdig 

in te schrijven.  

 

WAT NEEM IK MEE? 

 Lunchpakket voor de eerste middag 

 Uniform  

 Slaapzak  

 Luchtmatras (liefst een blauw/rode zie foto 

onderaan) 

 Wasgerief (washandje, zeep, shampoo, 

handoeken,  tandenborstel, tandpasta, beker, 

kam,...) 

 Verkleedkledij 

 Speelkledij 

 Voldoende ondergoed 

 Pyjama 

 Regenkledij 

 Zwemkledij!!! (eventueel al een zwemzak 

klaarmaken) 

 Schoenen (meer dan 1 paar) 

 Voldoende kousen 

 Minstens 1 warme trui 

 Zakgeld voor in het zwembad (max. 5 euro in 

muntjes) 

 Kids ID 

 !!! Ingevulde medische fiche (zie site, 

http://ksabrakel.be/agenda/paaskamp-2/) !!!

 

Eurotrail Box Single - Luchtbed - 1-Persoons - 
200x72x8 cm, verkrijgbaar op bol.com 

  

High Colorado Gewebe - Luchtbed - Rood, online 
verkrijgbaar via bol.com 

mailto:bondsleiding@ksabrakel.be


  



Sparen jullie mee?  

 

Hey!  

Wij doen mee met Lekker op kamp. Als we keiveel gele flapjes verzamelen, 

trakteren Joyvalle en Appelsientje! Voor 10 flapjes krijgen we al 1L gratis 

lekkere Belgische unieke AA-melk of puur sinaasappelsap voor op kamp.  

Met méér flapjes maken we kans op prijzen zoals een make-over van        ons 

lokaal of een foodtruck festival! 

  

Dikke merci! 

 

 

 

HELP ONS!  

Per 10 verzamelde codes krijgen wij 1 pot speculoospasta mee op 

kamp. 

Dit zijn de deelnemende producten: 

http://lotusopkamp.be/deelnemende-producten 

Hebben jullie deze producten onlangs in huis gehaald of ben je dit 

van plan? Dan kan u de codes ingeven via deze link: 

http://lotusopkamp.be/vereniging/584/KSA-Sint-Paulus-Brakel 

  



Agenda  

Wanneer? Wie? Om hoe laat? Extra 

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

25 maart Iedereen  14u – 16:30u Bosspel met KSA Elst: we spreken af aan D’Hoppe 

25 maart Iedereen  17:30u – 21:30u  Spaghetti-festijn, kaarten verkrijgbaar bij de 
leiding 

7-9 april Iedereen  Zie info hoger in het 
boekje 

Paaskamp  

11-14 april  Jonghernieuwers  Meer info via mail Joepie: http://www.joepie27.be/ 

15 april Iedereen  Meer info volgt Paaseierenraap in de Rijdt (Niet door de KSA 

georganiseerd maar er zullen leiders aanwezig 

zijn)  

19 april Iedereen Meer info volgt op 
school 

Buitenspeeldag (Niet door de KSA georganiseerd 

maar er zullen leiders aanwezig zijn) 

22 april Iedereen 14u – 16:30u Activiteit  

28-30 april Knapen  Meer info via mail Gamel: http://www.gamel.be/ 

6 mei Iedereen  14u – 16:30u Activiteit  

12 mei Knapen en 

jonghernieuwers 

19:30u – 21:30u  Activiteit (oudste) 

13 mei Roodkapjes, leeuwtjes, 

pagadders en 

jongknapen 

14u – 16:30u Activiteit  

26 mei Knapen en 

jonghernieuwers 

19:30u – 21:30u Activiteit (oudste) 

27 mei Roodkapjes, leeuwtjes, 

pagadders en 

jongknapen 

14u – 16:30u Activiteit  

10 juni Iedereen  14u – 16:30u Activiteit 

24 juni  Ouders en leden Begint om 14u  Kampvoorstelling 

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 23 


