
                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

‘t Nieuw sloeberke  

 

  

 

 

HOHOHO, niet te 

hert! 

KSA-etinge 2017 
Dit jaar hadden we weer een geslaagde 

editie van de KSA-etinge ! Er waren 

heel wat leden en sympathisanten die 

hebben gesmuld van de kip of het 

stoofvlees. Dit jaar ging de Christus-

koningviering vooraf aan de eting. Ook 

daar waren er heel wat oranje-blauwe 

uniformen te zien !  
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Bonds en zijn pen  

Repoter  Ruben 

Beste KSA’er, 

Beste ouder, 

Beste sympathisant, 

We hebben weer enkele leuke KSA-momenten 

beleefd de voorbije maanden. Er was de 

koekenverkoop waarbij we aan snel tempo 

helemaal uitverkocht waren, met dank aan 

alle mensen die ons gesteund hebben. Ook 

stuntdag was een hele belevenis voor vele 

KSA’ertjes. Dankzij hen werd Mario van zijn 

ziekte genezen en vond hij zijn geliefde 

Princes Peach terug. Tot slot was er natuurlijk 

ook de mooie Christus Koning viering en de 

KSA-etinge, waar we allemaal een warm 

gevoel aan overgehouden hebben. 

Voor nieuwjaar zien we elkaar nog enkele 

keren terug. Op 9 december komt de Sint nog 

even langs om alle brave KSA’ ertjes te 

belonen. De deugnieten daarentegen zouden 

wel eens in de zak durven belanden. Op 

zaterdag 16 december zijn we terug te vinden 

op de kerstmarkt in het thema Tirol. Je kan bij 

ons terecht voor een halve liter, een stukje 

appelstrudel of een toffe foto in onze chalet. 

Wij willen met deze actie ook ‘Het ventiel’ 

steunen dat mensen met jongdementie 

bijstaat. Onze laatste afspraak in 2017 is op 

zaterdag 22 en 23 december voor een 

activiteit in kerstsfeer. Doe dus zeker je 

kerstmuts of die pull die je van oma gekregen 

hebt aan om naar de KSA te komen. 

Terwijl de dagen stilaan terug langer worden 

en de nachten weer korter, maakt KSA Sint-

Paulus Brakel zich klaar voor een kleine 

winterslaap. De leiding daarentegen zal 

misschien iets minder slapen met de blok en 

de examens in het vooruitzicht. Omdat de 

leiding het heel druk heeft in die periode en 

omdat ze natuurlijk in de zomervakantie liever 

meegaan op kamp dan te moeten studeren, 

zullen we in de maand januari pas terug 

beginnen op 27 januari met de eerstvolgende 

activiteit. Maar het wordt wel direct een 

topper want we gaan zwemmen! We hebben 

ook rekening gehouden met de opmerking dat 

het voor de 12+’ers beter uitkomt om ook op 

zaterdag naar de activiteit te komen. 

Ik maak om af te ronden graag nog een beetje 

reclame voor de 2de editie van onze KSA-quiz 

die op 9 februari plaatsvindt. We hebben de 

opmerkingen van vorige editie meegenomen 

en zullen nu nog meer proberen om er een 

quiz van te maken waar zowel de ‘blokkenfan’ 

als ‘canvascrackkijker’ plezier aan kan beleven. 

De inschrijvingen zullen binnenkort van start 

gaan. 

 

Stevige KSA-groet en prettige feestdagen 

gewenst! 

Ruben 

PS De volgende editie van de Sloeberkrant zal 

voor een groot stuk gewijd worden aan de 

practica omtrent het paaskamp. Mocht je als 

nieuwkomer toch met vragen zitten, kan je al 

een mailtje sturen naar 

bondsleiding@ksabrakel.be . 



Roodkapjes en leeuwtjes 

Verslag door reporter Kato 30/09/2017 

 

Wat een spannende dag! De allereerste 

namiddag die we samen met ons nieuwe 

groepje zouden doorbrengen. Wij, als 

nieuwsgierige leidsters, wouden meteen 

testen wat voor vlees we in de kuip 

hadden. We verwachtten dat de nieuwe 

KSA’ertjes in onze groep minstens zo 

benieuwd waren om  kennis te maken met 

het hele KSA gebeuren. Daarom besloten 

we om van deze eerste activiteit een 

“Spoedcursus KSA” te maken. Alles wat 

belangrijk is voor ons zou deze namiddag 

de revue passeren! Vriendschap, blind 

vertrouwen, KSA kreten, de bekendste 

kampliedjes, we haalden zelfs even de 

kunstenaars in ons naar boven. 

We begonnen onze namiddag bij het 

belangrijkste, de vriendschap! Hoogtijd dus 

om elkaar beter te leren kennen, we 

leerden elkaars namen en deden meteen 

ook aan teambuilding door een reuze grote 

bal in de lucht te houden.  

Vriendschap is gebaseerd op 

blindvertrouwen, dat hebben we dan ook 

letterlijk getest door geblinddoekt een 

parcours afteleggen terwijl 1 van onze 

vriendjes ons door aartsmoeilijke obstakels 

gidste. Maar ook dit wisten onze jongste 

leden zonder problemen te volbrengen, 

tijd om hun creativiteit eens op de proef te 

stellen! We maakten gekke portretten en 

ook nog een groot schilderij om ons lokaal 

te versieren, onder het motto “Vele 

handen maken licht werk”. Als echte 

KSA’er wandel, loop, kruip, rol, spring, 

huppel, dans…  je over vele afstanden. Het 

was dan ook nodig om hen hier eens 

kennis mee te laten maken! We deden een 

loop en tik spelletje waarbij we onze 

wederhelft (degene met dezelfde kaart) 

moesten vinden om dan een geheimpje 

over jezelf te vertellen, (zoals wat 

bijvoorbeeld je lievelingseten is ). Daarna 

was het alweer tijd voor het 4-uurtje! Nog 

iets wat we konden bijleren: op kamp 

zingen we altijd een liedje en doen we een 

kreet voordat we beginnen eten. Eens 

deze was aangeleerd konden we genieten 

van een welverdiend 4-uurtje.  

De dag zat er helaas al op, maar we zijn er 

van overtuigd dat onze jongste groep 

KSA’ers helemaal is klaargestoomd voor 

een jaar vol avontuur!  

 

 

 

 

 

 



Verslag door reporter Leen 

Dat onze kleinste leden wel heel grote 

speelvogels zijn hebben ze nog eens 

bewezen! We trokken met de roodkapjes 

en leeuwtjes naar de Rijdt voor een grote 

uitdaging! Onderweg ontdekte de leiding 

ook nog eens dat de leden echte zangers 

zijn! eenmaal in de rijdt werden 2 teams 

gemaakt, deze keer jongens tegen meisjes. 

elk team moest zo veel mogelijk domino-

blokjes zoeken. Het kleur van de blokjes 

die ze vonden, werd de kleur verf die ze 

kregen om een eigen teamvlag te maken. 

Elk team maakte een supercoole vlag met 

verf en dingen die ze vonden als blaadjes 

en takjes! (zie foto’s). eenmaal de vlaggen 

helemaal klaar waren, begon het spel pas 

écht. We gingen ‘capture the flag’ spelen. 

Elk team verstopte hun vlag zo goed 

mogelijk in hun deel van het domein. Het 

andere team moest proberen de vlag van 

de andere groep te pakken te krijgen, 

zonder getikt te worden. De meisjes bleken 

nét iets meer in form te zijn en wonnen 2 

keer! Na een lekker en verfrissend 

vieruurtje gingen we terug naar het lokaal 

waar de mama en papa ons al stonden op 

te wachten! Alweer een geslaagde 

activiteit, en wat een groepsgevoel!!  

  



Pagadders  

Verslag door reporters Sigrid en  Pauline 

 

Zaterdag 30 september was de eerste 

echte activiteit !Iedereen was voltallig 

aanwezig om de eerste activiteit (na 

startdag) goed in te zetten. Zo veel 

pagadders ! Amai !!  Er waren heel wat 

nieuwe gezichtjes bij. Om elkaar een 

beetje te leren speelde we enkele 

kennismakingsspelletjes. Bij het eerste 

spelletje kregen alle kindjes een halve 

speelkaart. Met deze kaart moesten ze 

rondlopen en de persoon zoeken die de 

andere helft van de kaart had. Eens 

iedereen iemand anders gevonden had 

moesten ze elkaar een vraag stellen, over 

elkaar. Voor het volgende spelletje ging 

iedereen in 2 cirkels staan. Een binnenste 

en een buitenste. De binnenste cirkel zat 

neer en had pen en papier. Bij elk 

fluitsignaal schoofde buitenste cirkel op 

naar de volgende persoon. En per keer dat 

de buitenste cirkel opschoof tekende de 

binnenste cirkel een deeltje van het gezicht 

van de persoon die recht over hun zat.  

Bijvoorbeeld, teken de ogen van de 

persoon die rechtover jou staat. We 

speelden ook nog citroen citroen. We 

gingen met zen allen in een kring zitten op 

een stoel en 1 iemand moest in het 

midden staan. Die moest op het fluitje 

blazen om iedereen door te laten schuiven, 

maar als hij of zij plots heel luid CITROEN 

CITROEN riep moest iedereen kriskras door 

elkaar lopen. Dan moest de middelste 

persoon een plekje van iemand anders 

inpikken. De persoon die in het midden 

stond kon ook 2 namen roepen. Als 2 

kindjes hun naam dan hoorden moesten ze 

zo snel mogelijk van plaats veranderen, 

maar de persoon die in het midden stond 

kon ondertussen wel op één van hun 

stoelen gaan zitten. Lopen dus !! Er werd 

veel gelachen in het spelletje, zo vielen er 

velen die te wild op een stoel wouden gaan 

zitten op de grond met stoel enal! Na het 

wilde deel gingen we over naar wat 

rustigere spelletjes, zo gaven we een 

zinnetje door, bij de laatste persoon was 

het zinnetje natuurlijk al helemaal 

vervormd tot een heel grappige 

combinatie. We speelden ook nog ninja, 

het lievelingsspelletje van iedereen! Niet 

veel later was het al weer tijd om naar huis 

te gaan, maar  gelukkig met veel nieuwe 

vriendjes! 

 

Verslag door reporters Simon en Margaux 

 

Op onze activiteit van 14 oktober hadden 

we even een vriendje in nood! Ons joske in 

zijn groot bos had een probleem, hij was 

toch wel niet verdwaald zeker? Hij liep al 

heel de voormiddag toertjes in het bos, en 

uiteindelijk moest hij toch de hulp van zijn 

ksa-vriendjes inschakelen. Hij had ons een 

brief en een plannetje achter gelaten, en 

aan de hand van opdrachtjes konden we 

joske helpen zijn weg terug te vinden. 

Eerst werden er in verschillende groepjes, 

mooie tekeningen van onze ksa’ers hun 

droomhuis gemaakt met takjes en blaadjes 



uit het bos. Joske wou ook eens weten 

hoeveel kindjes er samen op een lege bak 

frisdrank konden staan. Ons groepje moest 

natuurlijk goed kunnen samenwerken als 

ze joske willen helpen! Er werd ook nog 

gevoeld in een voeldoos om hun kennis 

van het bos te testen, en ook allerlei gele 

bosvoorwerpen gezocht om onze ksa’ers 

vertrouwd met het bos te maken. Tegen 

het einde van onze activiteit waren alle 

pagadders al helemaal vertrouwd met het 

bos. Sommigen hadden zich zelf vermomd 

met takjes, blaadjes en modder ! Joske 

heeft uiteindelijk zijn weg terug naar huis 

gevonden dankzij de hulp van onze 

dappere ksa-vriendjes en -vriendinnetjes! 

 

Verslag door reporter Fien  

 

Zaterdag 11 november! Joepie!! Activiteit! 

21 enthousiaste pagadders luisteren vol 

spanning toe hoe leidster Pauline het spel 

uitlegt! Op het programma stond 

monopoly. Iedereen verdeelde zich in 

groepjes van 3 of 4. Ze begonnen allemaal 

met een startkapitaal van € 100. De 

bedoeling van het spel was om als groepje 

zoveel mogelijk landen te veroveren. De 

kindjes konden een land veroveren door 

met de dobbelsteen te gooien en het 

aantal ogen dat ze gegooid hadden te 

verzetten op het bord. Als zij dat land 

wilden / konden kopen dan mocht dat 

MAAR als er een ander groepje dat land al 

had gekocht moest ze duelleren tegen 

elkaar. Het winnende groepje mocht het 

land dan houden. Zo werd er limbo 

gespeeld om het land Congo te veroveren, 

om ter langst een fles water dragen van 5l 

om de baas van Tanzania te worden, 

slingers maken voor Brazilië en nog een 

hele boel andere spelletjes!  Het was een 

spannende strijd om de verschillende 

landen te veroveren maar uiteindelijk was 

er toch 1 groepje gewonnen. Proficiat 

Dieuwke, Milan en River !! Jammer dat het 

zo snel gedaan was want er waren nog 

heel wat landen over. Maar dit kunnen we 

een andere keer verderzetten… . 

 
 

  



Jongknapen  

Verslag door reporter Ruben    

Op zaterdag 30 september trokken de 

jongknapen richting de Rijdt voor een 

reuze DNA-spel. Hierbij moesten de 

jongknapen op zoek gaan naar DNA-

strengen om hun eigen monstertje te 

ontwikkelen. Met het verzamelde DNA 

konden ledematen, een bek, een lichaam, 

vleugels en nog zoveel meer gekocht 

worden. Maar dit deden ze  niet zomaar, 

want om de zoveel tijd zou er een 

natuurramp plaatsvinden en de 

monstertjes die het best voorbereid zijn, 

hebben dan ook de grootste kans op 

overleven. Zo kunnen de flippers van  een 

dolfijn zeker van pas komen bij grote 

overstromingen maar zijn ze niet zo veel 

waard als er plots een droogte komt. 

Bovendien konden monstertjes ook DNA 

va

n 

elk

aar 

verkrijgen door elkaar op te eten. Het spel 

werd tactisch gespeeld, al zat er toch een 

grote geluksfactor in die het weer 

onvoorspelbaar maakte. De monstertjes 

van het team van Milan en het team van 

Quin kwam als overwinnaar uit de 

evolutiestrijd. Al deden ook Remko, Arno 

en Jarno een verdienstelijke poging. 

Uiteindelijk heeft iedereen zich ervoor 

gesmeten en dat is toch wat telt! Goe 

bezig jonkies!!!  

  



Verslag door reporter Jeroen   

We besloten deze zaterdag (11/11) eens 

geen spel te spelen maar te knutselen. We 

hadden net een hele hoop paletten 

gekregen en besloten hiermee schilden te 

maken. De leiding had voor de activiteit al 

eens een schild gemaakt om te proberen 

en wist dus goed wat er moest gebeuren. 

Eerst maakten we groepjes per 2 of 3 en 

kozen we de planken die we nodig hadden 

voor ons schild. Dan maakten we met krijt 

aantekeningen op de planken om te tonen 

hoe ons schild er zou moeten uitzien en 

daarna lieten we de planken zagen door de 

leiding. Vervolgens moesten we de 

gezaagde planken op een dikkere houten 

lat timmeren en aan de andere kant van de 

lat nagelden we stukjes fietsband als 

handvaten. Er werd naarstig met de hamer 

geklopt en daar kon al eens een duimpje 

tussen zitten, maar de jongknapen lieten 

zich hierdoor niet van de wijs brengen! Na 

nog een paar randjes bij te zagen als 

afwerking was het timmerwerk gedaan. 

Omdat het eerste schild bij iedereen zo 

vlot gemaakt was besloten we per groep 

nog een 2e schild te maken. Nadat dit ook 

snel klaar was, werden de schildjes 

geverfd. Zo kon iedereen zijn schild 

persoonlijk maken. Als de schildjes geverfd 

waren, legden we ze in de zon en genoten 

we van ons vieruurtje. Tegen dat de ouders 

er waren de meeste schildjes al droog en 

konden ze mee naar huis. 

  



  

Verslag door reporter Astrid 

intHet was weer een superleuke activiteit 

vandaag! We hadden te maken met een 

mysterieuze schat die door een of andere 

piraat was achtergelaten… Maaaaaar om 

de kist te openen hadden we natuurlijk de 

juiste code nodig. En de piraat had overal 

in de buurt van ons lokaal kleine vraagjes 

opgehangen. Van intrigerende weetjes 

over bijen tot de allernieuwste attractie in 

Plopsaland. Alle groepjes gingen meteen 

naarstig aan de slag: rondlopen, nadenken, 

aanbellen om het antwoord te vragen, 

kaartlezen,…. En het was ook niet slecht 

voor onze fysiek, al die kilometers. En 

hoewel de groepjes aan mekaar gewaagd 

waren, was het groepje hieronder de 

snelste. Goed gedaan Milan, Quinten, 

Jarne, Brice, Arnout, Jarno, Arthur en aan 

de rest van de code-krakers: volgende keer 

beter !  

Gelukkig had de piraat net datgene in zijn 

schatkist verstopt wat wij het liefste eten: 

PRINCE-KOEKEN !!!! 

  



Knapen en jonghernieuwers

Verslag door reporter Melissa 19/10/2017 

Pre dag van de jeugdbeweging 

Dag van de jeugdbeweging, dè feestdag 

voor alle mensen van de jeugdbeweging. 

Ook onze oudste leden keken hier weer 

hard naar uit. Zo erg dat ze niet konden 

wachten tot vrijdag 20 oktober. Daarom 

organiseerde de leiding een pre dag van de 

jeugdbeweging. Op donderdagavond 

verzamelden we allemaal in het lokaal om 

onze feestdag goed in te zetten. We 

speelden spelletjes zoals honkbal, 

snelwandelvoetbal, aten krokjes Meus, 

installeerden  

 

 

 onze KSA-cinema en keken we de 

emotionele ( voor de vrouwelijke leiding 

althans) film ’Bridge to terabithia’. 

Aangezien het de dag erop nog school was, 

deden we niet al te zot en kropen we 

’vroeg’ onder de wol. ’s Ochtens 

wandelden we allemaal samen naar het 

ontbijt dat de jeugdraad elk jaar 

organiseert. We genoten er van verse 

koffiekoeken, chocolademelk en natuurlijk 

het gezelschap van onze vrienden van 

andere jeugdbewegingen.

 

Verslag door reporter Lies 

 

Op 13 oktober kwamen onze jongknapen 

en jonghernieuwers een spel spelen op 

vrijdagavond. Om onze 

vrijdagavondactiviteiten in te zetten kozen 

we een rustig en gezellig spel dat we 

binnen speelden , het was Party & cCo!!!! 

 De knapen en jonghernieuwers 

verdeelden hun in 4 groepen en bedachten 

een leuke groepsnaam. Op het spelbord 

stonden 5 verschillende kleuren, deze 

kleuren stonden voor de verschillende 

opdrachten namenlijk; liplezen, mimiek, 

gewone vragen, tekenen en verboden 

woorden  

het uitbeelden verliep vlotjes zeker 

wanneer Celestin of Aïko moesten 

uitbeelden, de verboden woorden dat ging 

wel al eens minder vlot, het was toch niet 

zo simpel om een verhaaltje aan elkaar te 

breien zonder dat er 4 belangrijke 

woorden mochten gebruikt worden. We 

hadden ter compensatie wat heel wat 

mooie tekenaars, maar ook wat minder 

mooie ;). 

Uiteindelijk is het spel niet tot een echt 

einde gekomen vanwege de tijd maar 

heeft iedereen meegespeeld en was het 

een fijne avond. 



Maar na zo een hele avond een rustig spel 

te spelen moest er toch ook eens iets 

actief gedaan worden, we konden het toch 

niet laten nog een sluipspel te spelen. In 

het donker rond de berg, een  betere 

sluipplaats bestond er niet! Dit was dan 

uiteindelijk toch het leukste en 

spannendste spel van de avond. 

 

 

 

Verslag door reporter Andreas 

 

Het was een mooie dag 30 september, 

perfect om buiten te spelen. We begonnen 

de activiteit met een extreme touwtrek 

wedstrijd, namelijk een over de berg op 

het einde van ons terrein. De teams waren 

blijkbaar goed verdeeld want niemand 

kreeg de vlag aan zijn kant van de berg 

getrokken. Na dat het leek uit te draaien 

op een gelijke stand sprong de leiding 

(Jordy en Andreas) in om mee te trekken. 

De eerste keer won het team van Jordy en 

de tweede keer het team van Andreas. Na 

de opwarming met het touwtrekken 

begonnen we met een reuzen petanque. 

Dit deden we met de autobanden. We 

namen de banden mee op de berg en 

gooiden een kleine kruiwagen band op het 

terrein als doel. Na het petanquen 

speelden we nog wat kleine spelletjes zoals 

gehaktbal en dikke bertha. Bij dikke bertha 

kwam de leiding tot de constatatie dat de 

leden toch wel zeer snel kunnen lopen. Na 

een uitputtende maar zeer leuke activiteit 

konden we ons vieruurtje verorberen en 

konden we allemaal met een leuk gevoel 

terug naar huis.  

 

 

Enkele weken later, vrijdagavond 10/11 , 

speelden we een sluipspel op de rijdt. Het 

was een spel met kaarsen. Waarbij het de 

bedoeling was dat het ene team de 

kaarsen kon aansteken die overal verspreid 

op het domein stonden. Het andere team 

moest dan ‘het aansteekteam’ zien te 

vinden zonder dat ze zelf ook gezien 

worden. Zij moesten dus het aansteekteam 

besluipen en wanneer ze dicht genoeg 

waren ze proberen tikken wanneer dit 

lukte waren zij gewonnen. Het 

aansteekteam kon winnen als ze alle drie 

de kaarsen onopgemerkt hadden kunnen 

aansteken. Telkens wanneer zij een kaars 

hadden aangestoken moesten ze ook op 

hun fluitje blazen zodat het andere team 

een indicatie had van waar ongeveer ze 

zich bevonden. Voor we het wisten hadden 

we al zodanig veel geslopen dat we al 

terug moesten keren naar het lokaal. Nog 

snel iets eten en we gingen naar huis want 

morgen was er nog een extra activiteit 

voorzien voor onze groep.  

 

De activiteit van 11 november was eigenlijk 

een extra activiteit voor onze oudste 

groep. Dit omdat we twee weken later 

onze misviering Christus Koning hadden. 



We waren met de oudsten van plan om 

een vendel zwaai act voor te bereiden voor 

na de mis. Sommige van onze leden 

(voornamelijk de oudere) zijn al tamelijk 

ervaren in het vendelzwaaien. Zij kunnen 

dan ook al veel truukjes bovenhalen met 

hun vendel. Voor de jongere leden van de 

groep was het eerder een initiatie in het 

vendelzwaaien. Ook zij deden het zeer 

goed en waren snel weg met het ‘wieken’. 

Na het vendelzwaaien was er ook nog een 

plan om reclame te maken voor het 

eetfestijn dat na de mis plaatsvond. We 

begonnen direct met onze caravan te 

versieren. Het was een soort combinatie 

van het thema hawai met het eetfestijn. 

Nadat we de caravan uitzinnig versierd 

hadden verplaatsten we hem naar de 

voorkant van ons lokaal zodat we 

klaarstonden om kaarten te verkopen en 

reclame te maken voor het eetfestijn als de 

ouders hun kindjes kwamen ophalen. Vele 

ouders hebben een kaart bij ons gekocht 

en nog meer ouders hebben we kunnen 

motiveren om een lekker kiekske of 

stoverije te komen eten op ons eetfestijn. 

 

 

 



Stuntdag

Verslag door reporter Ruben (-12) 

Op zaterdag 28 oktober verzamelden meer 

dan 200 enthousiaste KSA’ers vanuit de 

Vlaamse Ardennen in het park van de Rijdt 

om een massaspel in het jaarthema 

‘Geniaal Digitaal’ te spelen. Dit spel werd 

georganiseerd door de gewestwerking van 

de KSA. Vanuit Oudenaarde, Mater, Eine, 

Huise en uiteraard Elst en Brakel zakten 

KSA’er af naar de Rijdt om hun favoriete 

videospel personages ter hulp te komen. 

Mario was namelijk een beetje ziekjes die 

dag omdat hij van een slechte paddenstoel 

had gegeten. Zijn geliefde Princes Peach 

stond zelfs op het punt hem te verlaten. 

Dat konden de KSA’ertjes niet laten 

gebeuren en dus trokken ze erop uit om 

een milkshake te maken die Mario moest 

genezen. Hiervoor speelden ze allerlei 

minigames zoals een levensechte PACMAN 

en Angry Birds. Iedereen deed flink zijn 

best en het resultaat mocht er zijn: Mario 

genezen en een toffe namiddag achter de 

rug! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verslag door reporter Jordy (+12) 

Stuntdag de dag waarop alle ksa groepen 

van de Vlaamse Ardennen te samen spelen 

jeeeej. De activiteit startte vroeger dan alle 

ander namelijk om 13u30. Hierbij werd 

iedereen verzamelt op de speeltuin per ksa 

groep om gezamenlijk kunnen in te 

checken. De 12+ mocht eerst naar binnen 

omdat zij een groter spel hadden. Eens ze 

allemaal binnen waren kregen ze de 

opdracht uitgelegd. Hierbij gingen we op 

Geocatch tocht. Alle Ksa’s werden 

opgedeeld in totaal 8 groepen waarbij ze 

een parcours kregen om hun opdrachten 

te voltooien met als doel om eerst aan te 

komen op hun eind bestemming. Op hun 

eindbestemming stond een verassing te 

wachten. De groep die als eerste op de 

eindbestemming was kreeg een lift terug 

naar de rijdt. Maar de groepen die later 

aan kwamen moesten de volledige weg te 

voet terug keren. Het was een tocht 

waarbij goed moest doorgewandeld 

worden om op tijd te komen het waren 

een stevig aantal kilooooometers. Eens 

terug aangekomen wachtte een heerlijk 

vieruurtje op hen en ze mochten ook nog 

het slot toneeltje meekijken van de 

kleintjes. Als aller laatst was er nog een 

spetterend afsluitend vuurwerk.   



Kleurplaat 

  

  



Agenda  

Wanneer? Wie? Om hoe laat? Extra 

8 december Knapen en 
jonghernieuwers 

19u30-22u00 De knapen en jonghernieuwers 
gaan deze avond schaatsen. De 
leiding zorgt voor vervoer. Vergeet 
zeker je handschoenen niet! 

9 december Roodkapjes en 
leeuwtjes, 
pagadders, 
jongknapen, 
knapen, 
jonghernieuwers 

14u - 16u30 Sinterklaas komt langs! Hopelijk is 
iedereen braaf geweest... 

16 december KSA’ers, ouders en 
sympathisanten 

17u00 – 24u00 
(parking Tirse) 

KSA Brakel op de kerstmarkt in 
Nederbrakel in het thema Tirol. 
Kom zeker langs en steun het 
goede doel. 

22 december Knapen en 
jonghernieuwers 

19u30 – 21u30 Activiteit in kerstsfeer 

23 december  Roodkapjes en 
leeuwtjes, 
pagadders, 
jongknapen 

14u - 16u30 Activiteit in kerstsfeer 

27 januari  Roodkapjes en 
leeuwtjes, 
pagadders, 
jongknapen, 
knapen, 
jonghernieuwers 

14u - 16u30 Zwemactiviteit, afspraak aan het 
zwembad Poseidon. Vergeet je 
zwemgerief niet. Voor de jongens 
betekent dit een aansluitende 
zwembroek. 

9 februari KSA’ers, ouders en 
sympathisanten 

19u30 2de editie van de KSA-quiz. De 
inschrijvingen volgen binnenkort. 
Houd onze site in het oog. 

10 februari  Roodkapjes en 
leeuwtjes, 
pagadders, 
jongknapen, 
knapen, 
jonghernieuwers 

14u - 16u30 Geutelingentochten, afspraak aan 
de volleybalclub in Michelbeke. 
Laarzen/bottines en warme kledij 
komen goed van pas. 

24 februari  Roodkapjes en 
leeuwtjes, 
pagadders, 
jongknapen, 
knapen, 
jonghernieuwers 

14u - 16u30 Activiteit voor alle groepen 

10 maart Roodkapjes en 
leeuwtjes, 
pagadders, 
jongknapen, 
knapen, 

14u - 16u30 Vriendjesdag: Neem een vriendje, 
broertje of zusje, of zelfs 
buurjongen of -meisje mee om hen 
te tonen hoe tof de KSA wel niet is. 



jonghernieuwers en 
nieuwkomertjes 

24 maart Roodkapjes en 
leeuwtjes, 
pagadders, 
jongknapen, 
knapen, 
jonghernieuwers 

14u - 16u30 Activiteit voor alle groepen 

6-8 april  Roodkapjes en 
leeuwtjes, 
pagadders, 
jongknapen, 
knapen, 
jonghernieuwers 

 Paaskamp, practica volgen in 
volgende editie van de sloeberkrant 

10-12 april 16+’ers en leiding  Basj, activiteit georganiseerd door 
KSA Oost-Vlaanderen voor alle 
KSA’s uit Oost-Vlaanderen, zeker de 
moeite! 

21 april Roodkapjes en 
leeuwtjes, 
pagadders, 
jongknapen, 
knapen, 
jonghernieuwers 

Volledige dag KSA aan zee, daguitstap met 
vertrek in de ochtend en 
terugkomst in de late namiddag. 
Meer info volgt. 

13-22 juli (datum 
onder voorbehoud) 

Knapen en 
jonghernieuwers 

 Zomerkamp  

16-22 juli (datum 
onder voorbehoud) 

Roodkapjes en 
leeuwtjes, 
pagadders, 
jongknapen 

 Zomerkamp 

18-26 augustus Wout en Nando  Expies, animatorcursus voor oudste 
leden die op het einde van het jaar 
leider willen worden, zij zetten 
deze periode best al vast in hun 
agenda 

 

Contactinformatie: 

 

KSA Sint-Paulus Brakel 

Ruben Waeytens 

Driehoekstraat 80 A 

9660 Brakel 

  

tel. 0497/ 75 94 14 (Ruben) 

e-post: info@ksavksjbrakel.be 

webstek: www.ksabrakel.be  

rekeningnummer :BE07 7995 1941 2366

 


