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Bonds en haar pen 
Bonds en haar pen  
 

Beste KSA’er, beste ouder, beste sympathisant 

Ik schrijf jullie deze laatste ‘bonds en haar pen’ van het werkjaar. Hieronder vinden jullie een 

overzicht van wat we de afgelopen maanden organiseerden en wat er de komende maanden nog 

op het programma staat.  

In maart vond ons afhaal-spaghettifestijn plaats. Dikke merci aan alle leden die aanwezig waren om 

heerlijke dessertjes te maken, ook bedankt aan de afhalers en bestellers om onze KSA-kas te spijzen. 

Dankzij jullie kunnen we ook deze editie een groot succes noemen! 

In april konden de leden genieten van het paaskamp. Dit was alvast een opwarmertje voor deze 

zomer. Hopelijk wordt ons zomerkamp even onvergetelijk. 

Dan nog een warm applaus en een dikke proficiat aan onze oudste leden. Zij hebben hun eigen 

grenzen verlegd tijdens het stappen van de Joepietocht. Ze legden maar liefst 48km af op 1 dag!  

De speciale activiteit ‘KSA aan zee’ moesten we dit jaar helaas in een nieuw jasje steken gezien de 

maatregelen. Als wij niet naar de zee kunnen, komt de zee naar ons. Ons bosspel kon gelukkig wel 

doorgaan, ravotten, bosgeur opsnuiven en modderbadjes konden hierbij niet ontbreken.  

Vol enthousiasme en kampkriebels kunnen we meedelen dat ons zomerkamp ook dit jaar mag 

doorgaan! We mogen op kamp gaan in een bubbel van 100 (exclusief leiding), daaraan hangen wel 

twee voorwaarden, voorwaarden waarvan we hopen dat het eerder formaliteiten zullen zijn:  

• De bezettingsgraad op Intensieve Zorgen daalt onder de 500 bedden. 

• 60% van de 18-plussers zijn gevaccineerd. 

Dit zorgt ervoor dat we zoals gepland met zijn allen op kamp kunnen naar Tielt-Winge. Met als 

kampthema ‘KSA Airlines’, kan het niet anders dat dit kamp een hoogvlieger wordt!  Voor de +12 

leden is dit van 16-25 juli. Voor de -12 leden is dit van 19-25 juli. De details over het kamp vind je 

verder in het boekje, samen met de overige extra maatregelen.  

Indien jullie nog met vragen zitten over het zomerkamp. En mocht het vervolg van dit boekje daarop 

geen antwoord bieden, kan je altijd een mailtje sturen naar kamp@ksabrakel.be. Je kan ook bellen 

naar 0483/066439 (Jordy) of 0479/731732 (Kato).  

In augustus staat er nog een bijzondere activiteit op de planning voor de +12. Op 5 augustus brengen 

we een bezoek aan het Sint Franciscus WZC. De ouderen blijven op veilige afstand, wij zullen voor 



de ruit een sjorconstructie bouwen en een optreden vendelzwaaien geven. Op deze manier zorgen 

we voor entertainment en kunnen we toch iets bijleren over elkaars leefwereld.  

Tot slot wil ik jullie graag nog uitnodigen voor het feestjaar en tal van evenementen in 2021-2022. 

We vieren namelijk het 100-jarig bestaan van onze vereniging. Dat belooft heel wat plezier in de 

vorm van optredens, een unieke quiz, een KSA-toneel, wandeltochten, een diner, …  

Met andere woorden, we hebben heel wat om naar uit te kijken, hopelijk zijn jullie er ook bij!  

Stevige KSA-groeten,  

Kato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Activiteit 06/03
Roodkapjes en leeuwtjes 
Verslag door hulpleidster Eva 

Als leiding waren we die dag heel sportief gekleed, om het thema van die dag al wat te verklappen aan de kindjes.  Het 

thema was natuurlijk de grote ”lolympische spelen”. Jammer genoeg had de leiding geen sportdrank meer, maar 

hierbij konden de roodkapjes en leeuwtjes goed helpen. Door verschillende opdrachten te vervullen konden ze 

sportdrank verdienen. We moesten natuurlijk in bubbels spelen dus hadden we 2 sterke groepen die streden om de 

meeste sportdrank te bemachtigen. We begonnen het spel met sloefshotten. Alle sporters stonden op een rechte lijn 

en ze wierpen om de beurt hun schoentje zo ver mogelijk op het veld het winnende team wist al wat sportdrank te 

bemachtigen. Hierna deden we een toffe estafette. Als sporter moet je natuurlijk de juiste voeding eten, zoals 

spaghetti. Hierbij mochten de kleine sporters met spaghetti gooien en de groep met de verste sliert, won wat extra 

sportdrank. Het allerleukste van de dag was toch wel het dweilwerpen naar de leiding. Onze 2 zotte leidsters, Kato en 

Astrid, stonden in hun poncho te stressen of ze al dan niet een natte dweil in hun gezicht zouden krijgen. Welke groep 

het meeste raak gooide, verdiende sportdrank. De sporters kregen als volgende opdracht om een liedje te gorgelen 

en de rest van de groep zou het liedje dan raden. Als laatste spelletje moesten de sporters zo goed mogelijk met een 

hoefijzer werpen over een paaltje. De spelletjes waren gespeeld en het grote moment was aangebroken. De totale 

hoeveelheid sportdrank van de 2 groepen werden vergeleken. Een spannende strijd waarbij team blauw toch een 

Pagadders  
Verslag door hulpleidster Kaat 

Op 6 maart verzamelden we weer eens aan het lokaal voor een toffe zaterdagnamiddag. Vandaag hadden we bezoek 

van de Chinese wijze die onze hulp nodig had. Het hoedenkraam van meneer mi-chi was overvallen en er waren een 

paar dure hoeden gestolen. De wijze wist dat er een paar stoere pagadders waren bij KSA Brakel en kwam ons 

bezoeken met de vraag of we wouden helpen de echte dader te vinden. Door spelletjes te spelen konden de pagadders 

tips verzamelen om mensen te elimineren en zo de echte dader vinden. Na zo veel mogelijk kroepoek in de mond te 

steken, een Chinese draak tekenen, zoetzure saus eten en nog veel andere opdrachten konden we eindelijk de echte 

dader ontmaskeren! Voor we het wisten was het al weer tijd om naar huis te gaan en kon de wijze weer met een 

gerust gevoel naar zijn tempel vertrekken.  

 



Knapen  
Verslag door leider Ruben 

Op 6 maart ontvingen de knapen een versleutelde boodschap onder de vorm van een krant. Een wetenschapper, die 

verder geheim wilde blijven, had de genetische code van het coronavirus ontrafeld en wou deze info delen met de 

knapen opdat zij zo een vaccin zouden kunnen ontwikkelen. De wetenschapper had al zijn tips versleuteld aan de hand 

van raadsels, die zorgvuldig door de knapen werden opgelost. Na een namiddag vol breinbrekers vonden de knapen 

uiteindelijk de laatste tip in een bevroren flesje water, want deze moest, net zoals de vaccins, koel bewaard worden. 

De code van het virus werd succesvol gekraakt. Proficiat knapen! 

Activiteit 20/03 
Roodkapjes en leeuwtjes 
Verslag door leidster Kato 

We hebben onze KSA’ertjes hard nodig vandaag, we kregen namelijk een brief opgestuurd van de sprookjesfiguren. Er 

is heel wat misgelopen in het sprookjesbos waardoor ze onze hulp nodig hebben. We gaan eerst op bezoek bij 

roodkapje. We kunnen haar helpen ontsnappen door de grote boze wolf af te leiden, we spelen ‘wolfje hoe laat is het’ 

en roodkapje kan veilig ontkomen! Daarna gaan we langs bij assepoester, ze is haar muiltje verloren op het bal en we 

helpen haar zoeken. We reizen door naar China om Mulan te helpen. Samen spelen we een spel om de Chinese muur 

te bouwen. Ook Doornroosje zit in de problemen, het hele dorp is in een diepe slaap gevallen, net als onze leden, we 

proberen ze één voor één wakker te maken door hen te doen lachen. Wanneer iedereen wakker is komt Merlijn de 

tovenaar aangelopen, hij is zijn toverstok kwijt! We spelen het kringspel ‘Merlijn waar is je toverstaf’ en vinden hem 

algauw terug. Hij toont ons de weg naar Hans en Grietje, ze zijn verdwaald in het bos, samen leggen we een parcours 

af a.d.h.v. de broodkruimels om de weg terug te vinden. De heks trakteert ons op een vieruurtje ‘knibbel knabbel 

knuisje …’ en daarna komen de mama’s en papa’s de kinderen alweer ophalen.  

 
 



Joepie 
Verslag door leidster Leen 

“Joepie”, we kijken er als lid enorm naar uit om 1 van de gekste ervaring op te doen op deze 4 dagen vol plezier en 

afzien terwijl we 100km stappen. Corona stak er jammer genoeg een klein stokje voor, maar wij zouden KSA Brakel 

niet zijn als we ook daarvoor geen oplossing vonden! We spraken heel vroeg af aan het lokaal en iedereen had duidelijk 

een klein beetje stress want niemand wist wat ons te wachten stond. De eerste tochttechniek stak direct vaart in de 

beentjes en iedereen had er zin in. Om de zoveel km stond de leiding ons telkens op te wachten met peptalks, lekkere 

tussendoortjes en nieuwe tochttechnieken. We zongen, droegen een loodzware balk wel 10km mee, aten ijsjes, 

amuseerden ons, maar zagen toch ook een klein beetje af.. Na 50 (jawel!!) loodzware kilometers was de geheime stad 

X in zicht: volledig versierd en een mooie bende leiding stond ons toe te juichen, we hadden het gehaald!! Het was 

een dag om trots op te zijn en nooit meer te vergeten!  

 

 

              

 

 

 

 



Paaskamp  
Roodkapjes en leeuwtjes 
Paaskamp dag 1, verslag door leidster Kato 

Eindelijk, drie dagen onafgebroken ons blauwe hemd aantrekken en ravotten op de KSA! De eerste dag van het kamp 

brengen we door aan ons eigen KSA-lokaal. In de voormiddag staat er knutselen op het programma. Volgend jaar 

vieren we het 100-jarig bestaan van de KSA, dit gaat gepaard met heel wat evenementen, waaronder een toneel. Onze 

roodkapjes gaan aan de slag als decormakers en knutselen vlaggen en lampionnen die op het toneel gebruikt zullen 

worden! Daarna maakten we nog eigen creaties in klei die mee naar huis mochten. Al dat knutselen zorgt natuurlijk 

voor een hongerke en daar is de kookploeg al met zelfgemaakte spaghetti! Dat wordt smullen. Met volle maagjes zijn 

we klaar voor de namiddag. Nu staat er een eetspel op het programma: de paashaas is ziek dus moeten we een drankje 

maken om hem te genezen. De ingrediënten kunnen de leden verzamelen door opdrachten uit te voeren. Ze moeten, 

puzzelen, kaartlezen, sporten, zich vermommen als paasei en nog veel meer. Een hele middag plezier resulteert in een 

hele boel ingrediënten. Nu moeten de kinderen nog geblinddoekt proeven welke ingrediënten lekker genoeg zijn voor 

het medicijn te maken. Gelukkig kunnen ze de mosterd van de choco onderscheiden en slagen ze erin om de paashaas 

te redden!  

We sluiten de dag af met een doe-quiz ‘Is er wifi in Tahiti’. Waarna iedereen wordt opgehaald en kan uitrusten voor 

we aan dag twee beginnen.  

Paaskamp dag 2, verslag door leidster Kato 

Vandaag zijn de zonnegoden ons minder goed gezind. We brengen de dag door in de Rijdt en aan het scoutslokaal. 

Tussen de buien door spelen we verschillende spelletjes in de Rijdt. Zo spelen we een verstoppertje waarbij de 

kinderen wortels van de paashaas moeten proberen te stelen. Daarnaast helpen we de paashaas ook nog met het 

versieren van de paaseieren. De kinderen moeten hiervoor elkaar zoeken in de bosjes, na een potje blad-steen-schaar 

wordt beslist wie er verf op zijn ei krijgt, de verliezer keer terug naar zijn kamp voor nieuwe verf. Deze middag stond 

er WAP op het menu (dit staat voor Worst, Appelmoes, Patat) een typisch kampgerechtje! In de namiddag moesten 

we echter ook een aantal keer schuilen voor de regen, op deze momenten werkten de leden een hele lijst challenges 

af zoals een knikkerbaan bouwen en tal van andere spelletjes. Voldaan, uitgeput en uitgeregend sluiten we de dag af.  

Paaskamp dag 3, verslag door leidster Kato 

Het is alweer de laatste dag van ons paaskamp. Vandaag spelen we opnieuw op verplaatsing. Hiervoor moeten we 

eerst een mooie wandeling maken. Tijdens de wandeling moeten de kinderen heel wat foto’s zoeken en spelletjes 

uitvoeren. We wandelen over het mijnwerkerspad en langs de Verrebeekmolen. We komen aan bij het huisje van 

leidster Kato. We maken hier een tussenstop om dieren te bezoeken en te aaien. We spelen met hondje Roest die 

zelfs ballen vangt en terugbrengt die we gooien. We kijken naar de schapen en lammetjes, een paar van de leden 

konden de schaapjes zelfs aaien. En ook de hangbuikzwijntjes krijgen eten en aaitjes van de leden. Nog snel een 

bezoekje aan de kippen en cavia’s en dan stappen we nog 10 minuutjes tot bij het Livierenbos. Hier spelen we 

eierkwartet. We verdelen ons in 4 groepen, elke groep mag een kamp bouwen waarin ze hun eitjes verstoppen. Het 

doel is om 2 eieren van elk kamp naar hun eigen kamp te brengen. Maar opgelet, want intussen worden ook eitjes uit 

hun kamp gestolen! Om 16u genieten we nog van een pudding die de kookploeg voor ons maakte en daarna is het 

alweer tijd om naar huis te gaan. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pagadders  
Paaskamp dag 1, verslag door leidster Sigrid 

De eerste dag paaskamp, joehoeee!! Wat heeft iedereen er zin in. Een mooie opkomst pagadders die twee fantastische 

speelbubbels vul, komt ‘s morgensvroeg aan in het Brakelbos. Iedereen zit vol energie en heeft zin in een dag vol 

bosplezier. Ook het weertje zit mee, geen regen vandaag, wat hebben wij geluk! We beginnen met een korte tocht 

door het speelbos om daar te beginnen met het favoriete spel van de pagadders: SMOKKELSPEL!! Een hele voormiddag 

vol speelplezier, lopen, (eens vallen), en geld verdienen. Al snel was het middag en had de kookploeg een heerlijke 

spaghetti voorzien, die wij in het bos konden opeten. Na het eten was het tijd om het bos, en vooral de beek, te 

ontdekken. De beek was voor vele pagaddertjes het evenement van de dag. En al zeker voor Jens, hij vond de beek zo 

leuk dat hij er drie (!!) keer is ingevallen . Gelukkig was Tibo hierop voorzien en kon hij verse kleren uitlenen aan 

Jens! Zo konden we allemaal met droge kleren beginnen aan de namiddagspelletjes, er werd nog een 

dierenkwartetspel en een luchthaven spel gespeeld. Hierbij bleek Thomas een pro in papieren vliegtuigjes maken! Om 

18u zat de dag vol activiteiten er al weer op, jammer genoeg geen gezellige avonden zoals op normale kampen, maar 

overdag was het minstens even leuk! Iedereen werd terug opgehaald aan het bos en bij Tibo was dat zelf met een 

tractor! Zalig! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paaskamp dag 2, verslag door leidster Sigrid  

Heyhoi! Vandaag is het de tweede dag van ons paasweekend. Iedereen werd nu afgezet aan de Tirse, want vandaag 

spelen we in ons eigen lokaal! Gelukkig maar, want het heeft veel geregend. We starten de dag met het knutselen van 

reuzepaddenstoelen uit papier-maché. Er worden heel veel kranten verscheurd, ballonnen beplakt en mooie 

paddenstoelen gemaakt!! Enkele jongens die niet zo graag knutselen, mochten een stoer kamp maken rond het lokaal. 

Het werd weer al middag en het was weer tijd voor een heerlijke maaltijd van de kookploeg: WAP, ofwel worst met 

appelmoes en puree. In de namiddag mocht iedereen zijn stoerste kant bovenhalen, want zij werden door Kaatje 

opgeleid tot echte soldaten. En na 16u was de strijd nog niet voorbij, want dan werd het driestrijd spel gespeeld, waar 

per team zoveel mogelijk punten verzameld moesten worden! Hierna was het helaas al weer tijd om naar huis te gaan 

 . Maar wat een leuke dag was het weer! 

 

Paaskamp dag 3, verslag door leidster Fien 

De laatste dag van het kamp was alweer aangebroken, we spraken opnieuw af op de Tirse en werden uitgezwaaid met 

de wijze woorden van Céline haar papa “laat u maar eens goed gaan vandaag!”. We verplaatsten ons die dag naar de 

rijdt voor het eerste spel: het ikea-spel. Er werden 3 groepjes gevormd die elk een kamp mochten bouwen. Elk team 

was ook een onderdeel: de moeren, de bouten en de vijzen. Ze moesten van elk voorwerp eentje verzamelen. Dan 

kregen ze bij de leiding in ruil voor de onderdelen 10 seconden de tijd om naar een volledig ingerichte kamer te kijken. 

Op het einde van het spel mocht elk groepje de lege kamer opvullen door de juiste dingen te kiezen uit de ikea-

catalogus. Het groepje die de meeste dingen juist had en die het snelst waren won het spel! ’s Middags aten we 

hamburgers die we zelf mochten samenstellen, lekkeeeer!! In de namiddag gaven we er nog een keer een goeie lap 

op met allerlei spelletjes voor het alweerf tijd was om afscheid te nemen! 

 

 

 

 

 



Jongknapen 
Paaskamp dag 1, verslag door leider Jeroen 

Na lange tijd was het weer zo ver, het paaskamp. Al was het een light-versie waarbij we ni samen mochten slapen, 
toch was iedereen heel blij dat we weer 3 dagen samen konden spelen. We begonnen het kamp waar de jongknapen 
het ondertussen gewend zijn, aan de rijdt. Daar speelde we het suikermafia spel waarbij ze zakjes suiker moesten 
zoeken in dropzones en daarna onopgemerkt tot aan hun baas kunnen smokkelen. In de namiddag was het tijd om 
een eerste bijdrage te doen aan de viering van 100 jaar KSA, het decor voor het bondsfeest knutselen. Hiervoor 
moesten de jongknapen met kippenhaas rotsblokken en stalagmieten maken en deze daarna met papier-maché 
bekleden. Bij de jongens ging dit zeer moeilijk en het bekleden lukte al zeker niet. Gelukkig wisten de meisjes wel 
hoe het moest en konden ze de jongens een tandje helpen. Nadat onze rotsen een mooie vorm hadden en er een 
dikke laag papier op hing zat de eerste dag van ons paaskamp er al op en ging iedereen naar huis, maar dat vond 
niemand erg want we wisten dat we elkaar heel binnenkort al terugzagen. 
 
Paaskamp dag 2, verslag door leider Pieter 

Dag 2 op ons paaskamp, een dag waar het echte vikingleven in de kijker stond. De leiding was geschminkt en verkleed 

in echte vikingstrijders. We startte de dag met een fixe wandeling naar het Haeyersbos, daar speelde we een spel van 

leider Pieter. We verdeelden ons op in 2 teams en moesten tal van kleine opdrachtjes uitvoeren, per geslaagde 

opdracht werden er punten verdiend. Met de verdiende punten kreeg m'n kaartjes met verschillende hulpmiddelen 

op om het dorp van het team te beschermen tegen de aankomende lava. Voor we het wisten was het middag en 

werden we verwend met een lekkere portie WAP. In de namiddag speelde we tussenviervuurbomen en deden we een 

bekentocht, daarna nog een lekkere zelfgemaakte appelflap als vieruurtje en we waren klaar voor de terugreis naar 

parking Tirse. 

Paaskamp dag 3, verslag door leidster Pauline 

Om 9u verzamelden we voor de laatste keer op de parking! Eens we voltallig waren, vertrokken we richting het lokaal. 
In de voormiddag speelden we het spel ‘hooidag’. Alle kindjes gingen per 2 staan en kregen elk een stukje grond. 
Daarop konden zij hun boerderij maken. Ze kregen allemaal een startbedrag waarmee ze wat materiaal konden kopen 
voor de boerderij. Dan konden ze zaden aankopen om groenten en fruit te gaan kweken. Deze konden ze dan gaan 
doorverkopen. Op die manier konden ze geld verzamelen en steeds meer zaken kopen en verkopen. Op het einde van 
het spel werden alle boerderijen bekeken door de leiding. Er waren 2 winnende boerderijen. De grootste boerderij, 
die het meeste geld had verzameld en het meest heeft kunnen kopen en de mooiste boerderij. De grootste boerderij 
was deze van Senne en Quinten en de mooiste boerderij was boerderij ‘t kippetje van Hilary en Margot!! Daarna was 
het tijd voor het middageten. We aten zelfgemaakte pita’s in het zonnetje. Dat heeft nogal gesmaakt. In de namiddag 
trokken we naar de rijdt. Daar speelden we het coronaspel. De kinderen moesten aan de hand van allerlei opdrachtjes 
de genetische code van het virus kraken. Door de genetische code te kraken konden ze ook de schatkist openen. Zo 
moesten de kinderen onder andere een tekst vormen met letters die omcirkeld waren in de krant. Ze moesten ook 
een zinnetje laten tevoorschijn komen door een briquet onder een papiertje te houden. Dit was natuurlijk niet 
gemakkelijk want als het vuur te dicht bij het blad kwam werd het blad zwart en kon de tekst niet meer gelezen 
worden. Met een beetje moeite is het toch gelukt om de code te vinden en de schatkist te openen. Joepie!! Daar zaten 
onze vieruurtjes en onze sapjes in!! Jammer genoeg zat onze laatste dag er al snel op en moesten de kindjes naar huis. 
De leiding vond het supertof en hopelijk de jongknapen ook!! 
 

 

 

 

 



Knapen  
Paaskamp dag 1, verslag door leider Nando 

De eerste dag van het paaskamp zijn we er direct in gevlogen met een stevige wandeling van 24km. We vertrokken 

bovenaan de driehoekstraat met een snoepketting. De kleur van het snoepje bepaalde in welke richting we moesten 

stappen. Dan kregen ze een oude Nokia om de cijfers om te zetten in tekst. Aangekomen op de plaats van het 

middagmaal werd de heerlijke macaroni gebracht door de kookploeg. Iedereen goed gegeten en we konden weer 

verder met de wandeling aan de hand van foto’s. Daarna kregen ze een plank met soldaatjes die de weg wezen. Als 

de soldaatjes op waren was het tijd voor een lekker vieruurtje, fruitspiesen. We kwamen in tijdsnood waardoor we de 

laatste tochttechniek niet meer konden uitvoeren. De knapen waren uitgeput en zullen die nacht zeer goed geslapen 

hebben. Ook hebben we geleerd dat de knapen nog veel training nodig hebben voor als ze ooit Joepie willen 

uitstappen. 

 

Paaskamp dag 2, verslag door leider Ruben 

De 2de kampdag startte met een spel vol uitdagingen voor de knapen. Het had wel een beetje weg van een KSA-versie 

van de Olympische Spelen, maar dan veel moeilijker en toffer, uiteraard. Yanaika mocht zich winnaar noemen van de 

voormiddagactiviteit. Vervolgens was het tijd om een lekkere worst met appelmoes te verorberen om dan in de 

namiddag de verplaatsing te maken naar de Rijdt. Daar was het tijd om het ‘Clash of Clans’ spel te spelen. De knapen 

moesten andere leden bij hun clan doen aansluiten om zo de grootst mogelijke clan te vormen. Maar een groeiende 

clan heeft ook meer te verdedigen en kan gemakkelijker door een enkeling uiteen gespeeld worden. Dit was ook het 

geval wanneer leden van een andere clan erin slaagden om de toren van de clan omver te werpen. De knapen 

geraakten wat traag op gang, maar eens leiders Nando en Ruben zich mengden in het spel naam de intensiteit toe. 

Om een onverklaarbare reden geraakte Milan op het einde van de activiteit vast te zitten in de bandentoren      . We 

sloten de dag nog af met een spelletje ‘Nageltje klop’.  

 

Paaskamp dag 3, verslag door leider Ruben 

De laatste kampdag stond in het teken van het bondfeest voor de 100ste verjaardag van KSA Sint-Paulus Brakel. Ons 

feestjaar werd door corona met een jaar uitgesteld, maar in 2021-2022 komt het er wel degelijk van. Er is natuurlijk 

een hoop decor nodig voor het bondsfeest en daarom beginnen wij tijdig met de voorbereidingen. De knapen namen 

de hamer en het boormachine ter hand en gingen aan de slag. Dit gebeurde natuurlijk allemaal onder het toeziend 

oog van Nando en Ruben. Het moet gezegd worden, onze knapen gingen zeer verstandig om met het materiaal! Het 

eindresultaat mocht er zijn. Om te weten waarvoor dit attribuut gebruikt zal worden, zal je uiteraard naar de 

voorstelling moeten komen kijken. We sloten een reeds geslaagd paaskamp af met een partijtje voetbal. Hopelijk zien 

we alle knapen terug deze zomer in Tielt-Winge!  

 



Jonghernieuwers 
Paaskamp dag 1, verslag door leider Jordy 

Weer een geweldig paaskamp achter de rug!!! Na vorig jaar geen kamp te hebben kon het dit jaar weer doorgaan 

onder iets andere omstandigheden. We zetten het kamp in met het maken van een goede ouderwetse sjoring. We 

bouwden een schommel in combinatie met een glijbaan. De middag brak al snel aan en het was tijd voor een stevige 

kampmaaltijd MACARONI MET KAAS EN HESP. Om de kookploeg de afwas te besparen hebben we aten met de 

jonghernieuwers zonder bestek. De namiddag brak al snel aan en we begonnen met het namiddagspel.  Het 

eiermepspel liep al snel uit in een gevecht met eitjes tot iedereen er was met besmeurd. Het kamp werd op de eerste 

dag nog afgesloten met nog wat toffe spelletjes op het grasveld. 

 

Paaskamp dag 2, verslag door leider Jordy 

De tweede dag werd ingeleid met een knutselactiviteit voor ons 100 jaar bestaan. We knutselden al een deel van het 

decor voor 1 van onze optredens. De Jonghernieuwers kunnen al reeds een tikkeltje meer dus werd ons 

knutselactiviteit aanzien als 1 van de eyecatchers. Om terug op krachten te komen aten we ‘s middags WAP (worst, 

appelmoes, patat). In de namiddag werd even een rustpauze ingelast met een yoga sessie om erna vollen bak aan 

sport te kunnen doen. Het weer begon te beteren en we hebben hierdoor een variant gespeeld; bruine zeep baseball. 

Iedereen leefde zich uit en om af te sluiten een leefden we ons uit op de bruine zeep glijbaan. 

 

Paaskamp dag 3, verslag door leider Jordy 

Zondag, spijtig genoeg de laatste dag! In de voormiddag fietsten we naar het bos om een bosspel te spelen. We 

speelden capture the flag, al snel werden de groepen verdeeld en begon het spel. Het ging er hevig aan toe met de 

nodige schrammen van bramen. Na het bosspel keerde we met de fiets terug voor een luxe maaltijd op zondag, Pita! 

Deze was zo lekker dat er wel 5 keren werd aangeschoven. Om de zondagse klasse aan te houden hebben we in de 

namiddag nog een Casino namiddag gehouden. Het paaskamp stopte reeds om 16u maar de jonghernieuwers hadden 

geen zin om huiswaarts te keren hierdoor hebben ze nog geholpen met de afbraak en hebben ze al wat sjorhout in 

ons nieuw sjorrek geplaatst. Ze werden nog beloond met een cola voor de hulp. Dankuwel gasten!! 

Sterke groeten  

Leider Jordy 

 

  

 
 

 



Activiteit 24/4 

Roodkapjes en leeuwtjes 
Verslag door hulpleidster Klara  

Het begon allemaal op een gezellig indianenfeestje waar de opperindiaan gezellig aan het dansen was met de andere 

indianen! Na een vermoeiende avond kroop hij in zijn bed. De volgende ochtend werd hij wekken ZONDER 

INDIANENHOED! Daarom vroeg hij aan de roodkapjes en leeuwtjes om voor hem een nieuwe hoed te maken. De eerste 

opdracht die we moesten vervullen om in ruil ons eerste veertje te verdienen voor de nieuwe hoed, was de 

indianendans foutloos leren. Alle kindjes dansten goed mee en slaagden er zo in een eerste veer te bemachtigen. Eens 

we de beentjes lekker hadden losgeschud volgde een nieuwe uitdaging: een super coole indianentipi bouwen! We 

verzamelden takken en door de hulp van alle kindjes kreeg onze tipi al snel vorm. Nadat iedereen zijn 

indianenonderkomen had gebouwd gingen we onze eigen dromenvanger knutselen. Met wat wol en wat creativiteit 

werden er al snel een paar heuse kunstwerkjes gecreëerd. De roodkapjes en leeuwtjes zullen de komende nachten 

zeker lekker dromen door de mooie dromenvangers die ze hebben gemaakt. Na het vervullen van al deze opdrachten 

wisten de roodkapjes en leeuwtjes heel wat veren te bemachtigen, het opperhoofd bedankte de leden voor hun inzet 

en trok al snel zijn nieuwe hoed aan.  

Knapen  
Verslag door leider Nando 

 24 april: de dag dat de knapen dieven werden en de leiding de politie. Overal in De Rijdt lag er geld verstopt. Elk 

groepje knapen moest zo veel mogelijk geld zien te vinden en dit in hun schuilplaats verstoppen. Maar ze moesten 

oppassen voor de politie want die kon hun geld afnemen. Na een kleine 2 uur was heel De Rijdt uitgekamd en was zo 

goed als al het geld gevonden. De jongens hadden al geld genoeg en vonden maar 50 euro. Terwijl de 2 meisjesgroepen 

honderden euro’s gevonden hebben. Proficiat aan de meisjes. 

 

 

 

 



Gamel 
Verslag door leider Nando 

Gamel was dit jaar iets anders uitgedraaid dan de andere jaren. Normaal is dit een toffe 2-daagse met gekke spelen, 

slapen in tenten en zelf eten maken. Maar nu was het een spel gemaakt door KSA nationaal, wat natuurlijk ook mega 

tof was. Neroke, het hondje van Carmen van F.C. De Kampioenen was vermist. Het was aan de knapen om uit te zoeken 

wie Nero had ontvoerd om losgeld te vragen. Eerst moesten ze een affiche maken om op te hangen zodat iedereen 

wist dat Nero vermist was. Dan hebben we verschillende spelletjes gespeeld zoals: Boma mag ik worsten draaien of 

de strijd tussen de Volvo’s en de Volkswagens. We zijn ook in het restaurant van BTW geweest en daar moesten de 

knapen een raadsel oplossen. Dit ging precies iets makkelijker bij de meisjes dan bij de jongens. Na heel wat zoekwerk 

bleek uiteindelijk dat Fernand Nero had. 

 

 

 

 

 

 

 

 



De zee  
Roodkapjes en leeuwtjes 
Verslag door leidster Eva 

Jammer genoeg konden we niet naar de zee in België maar dat betekende niet dat we het strand niet naar Brakel 

konden brengen. In de vroege uurtjes van de dag werd er wat zand gevonden aan het lokaal. Toen de roodkapjes en 

leeuwtjes aan het lokaal kwamen, viel dit hun meteen op. Eerst en vooral werden ze omgetoverd tot piraten van de 

Brakelse stranden. Er was namelijk flessenpost gevonden! De kleine piraatjes deden deze open en zagen een 

piratenbrief. Hierin stond dat er een verborgen schat gevonden kon worden, er stond de leden een heftige zeetocht 

vol opdrachten te wachten om de schat te veroveren. Maar wat zijn piraten zonder een schatkaart? Ze begonnen te 

zoeken naar de schatkaart en na lang zoeken hadden ze de kaart gevonden, hierop stond een weg uitgestippeld die ze 

konden volgen door met een dobbelsteen het aantal stappen te gooien. Nu kon het spel echt beginnen. Een piraatje 

gooide de dobbelsteen en ze kregen een opdracht. Ze moesten in het zand een eigen creatie maken. De piraten staken 

de koppen bij elkaar en begonnen bruggen, muren, kastelen, bergen en huisjes te bouwen. Op 1, 2, 3 was er een hele 

stad ontstaan ‘het onbewoonde eiland’. Tijd om de tocht te hervatten en een volgende opdracht aan te gaan. Om met 

volle vaart vooruit te gaan moesten ze het grote zeil hijsen. Ze warmden hun armen alvast op door een wedstrijdje 

touwtrekken. Na vele raadsels, opdrachten en zandkastelen bereikten ze de schatkist. Vol spanning maakten we ze 

open en vonden we een lading lekkere waterijsjes! HOERAAA. 

 

 

 

 

 

 

 



Pagadders  
Verslag door leidster Leen 

Zaterdag 8 mei, opnieuw een activiteit waar we allemaal naar uitkijken… DE ZEE!! Omdat wij niet naar de zee konden 

gaan door corona, brachten we de zee maar naar Brakel! Iedereen verzamelde aan het station (het lokaal) om van 

daaruit een korte trip naar de zee te maken (de rijdt). We speelden tal van spelletjes die we aan zee ook zouden spelen 

en lieten ons nogmaals verleiden door Kiekeboe, het nieuwe favoriete spelletje van de pagadders. Dan was het 

natuurlijk tijd om eindelijk de zee van dichtbij te gaan bekijken! Schoenen uit en broeken opgerold want we gingen de 

zee in voor een leuke wandeling (lees: beektocht in de rijdt). De zee was duidelijk nog een beetje te koud om te 

zwemmen maar de pagadders kregen geen genoeg en aten zelfs nog een lekker koud ijsje om de dag af te ronden! 

Wat een leuke dag was het weer!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jongknapen 
Verslag door hulpleider Jaime 

Als KSA niet naar zee kan, dan komt de zee wel naar KSA. Of beter gezegd het strand. We hebben ons best gedaan om 

het gevoel van zand in de schoenen te houden. Voor de activiteit van KSA aan zee hebben we onze leden veel 

minigames laten spelen. Bij het winnen van deze spelletjes konden ze punten verdienen. Deze punten kwamen in de 

vorm van zand. Met het verdiende zand konden de leden een zandkasteel maken. Het groepje dat op het einde van 

de activiteit het mooiste, grootste zandkasteel was uiteraard het winnende team. Zelfs corona houdt KSA niet tegen 

om een zandkasteel te maken! 

Jonghernieuwers 
Verslag door leidster Lies 

Door de huidige regels was het niet zo evident om met de trein naar zee te geraken maar hoe dan ook zouden we naar 

zee gaan, of althans de zee naar ons brengen! De Jonghernieuwers kregen de opdracht om zich te voorzien op een 

dagje zee en kwamen aan op slippers, zwemshort aan of bikini bij. Ook de schepjes en opblaasbare banden waren zelfs 

aanwezig. Natuurlijk mocht ook de petanque niet ontbreken. In afwachting van leider Andreas speelden we al een 

potje petanque aan de Rijdt om ons op te warmen voor een dagje zee. Eens leider Andreas aangekomen was het tijd 

voor onze verassings-zee dag. We gingen naar de geheime bestemming (Andreas zijn tuin), eens aangekomen lag het 

strand (remorque vol zand) voor ons al klaar! De schoenen uit en genieten van het strand was de boodschap. Er werden 

zandkastelen gebouwd en voeten in gegraven. Maar! Het bleef niet alleen bij strand natuurlijk. Eens voorbij het strand 

kwamen we aan bij de zee (De zwemvijver)! Tijd voor de zwembroeken en bikini en plonzen maar! Het was bloedheet 

(aleja de leden konden goed doen alsof, RESPECT!) dus natuurlijk perfecte weertje voor te zwemmen! Na het plonzen 

werd de dag afgesloten met een luxe 4-uurtje, ijsjes en een verfrissende mocktail (door barvrouw Lies)! En zo verliep 

onze dag zoals een standaard dagje aan zee maar dan in Brakel. Niemand die het verschil opmerkte, wie weet was het 

zelfs leuker dan naar Blankenberge gaan!  

Veel zonnige groetjes 

Leidster Lies  

 

 

 

 

 



Bosspel  
Roodkapjes en leeuwtjes 
Verslag door leidster Astrid 

Vandaag trokken we met z'n allen naar het bos. Onze bubbel was weer mooi vertegenwoordigd in d’ Hoppe.  

En tussen alle kindjes die meegingen, hadden we ook leidster Kato mee naar het bos, die een snoepwinkeltje had. En 

een beetje verder zat leidster Astrid verstopt, met een zware snoepverslaving... Nu was het de bedoeling om zo snel 

mogelijk zoveel mogelijk geld te verdienen door te handelen in snoep tussen deze 2 posten. Maaaaarrr we hadden 

geen taxen betaald voor onze snoep dus als we leidster eva tegenkwamen moesten we suikertax betalen: Ons geld 

afgeven, ofwel onze snoepjes! Verder waren er nog kindjes die hier en daar wat tegenslag hadden... leidster Astrid pas 

gevonden 15 minuten voor het spel eindigde, 3 x in dezelfde plas modder gevallen, gevochten met de bramen, sjaaltje 

kwijtgeraakt...  

Na een tijdje had iedereen al de iets duurdere snoepen kunnen aankopen, maar op het einde van het spel waren er 

uiteindelijk maar 2 kindjes die een gouden snoepje konden aankopen bij snoepwinkel Kato en terug door te verkopen 

aan snoepverslaafde Astrid. Al bij al heeft iedereen toch aardig wat snoepgeld verdient, maar de absolute winnaar was 

Lennert met meer dan 50 euro snoepgeld! Daarna kwam het leukste deel, het oppeuzelen van de snoepjes! En dan 

snel snel terug stappen naar de ouders, en juist op tijd want het begon net opnieuw te regenen. 

Pagadders  
Verslag door leidster Leen 

Zaterdag 15 mei, jammer genoeg de laatste activteit van het werkjaar, maar zeker niet de minst leuke! We gingen 

namelijk naar het Brakelbos en daar zijn de pagadders (en dat is zacht uitgedrukt) heel grote fan van…  

Na een korte wandeling tot aan de beekjes mocht iedereen vrij om hele grote dam te bouwen in de beek! Nat tot aan 

de knieën en helemaal vol bladeren werd de dam opgebouwd. Na het beekavontuur speelden we een heleboel 

spelletjes tussen de bomen: kiekeboe, verstoppertje, tikkertje, potpot allemaal,… tot iedereen helemaal moe gelopen 

was. Nog een modderige wandeling terug naar de parking en toen was het alweer tijd om elkaar uit te zwaaien tot aan 

het zomerkamp!  

Jongknapen 
Als ons allerlaatste activiteit van het schooljaar, zijn we naar het Brakelbos getrokken. Als je denkt aan een bos, denk 

je direct ook aan een kamp bouwen. Bij het begin van het spel, was de opdracht om een basiskamp te bouwen. Als de 

leiding het goed vond, werd er materiaal gegeven om het kamp nog beter te maken. De volgende opdrachten waren 

een badkamer, een keuken, een tuin, een omheining & wapens om hun kamp te verdedigen te maken. Bij elk item die 

gemaakt was, kregen ze extra materiaal om zo op het einde een gigantisch kamp te hebben. En dat was het op het 

einde van de activiteit zeker en vast! Er was een omheining gebouwd. Er waren wapens zoals een pijl en boog die door 

de jongens van de groep gemaakt waren. Ook had het kamp een keuken en badkamer. Aan de hand van een trap, kon 

je ook naar het terras te gaan. Om het kamp helemaal af te maken, was er ook een huisdier aanwezig. Het was een 

zeer mooie afsluiter van het jaar! 



Knapen  
Verslag door leider Ruben 

Mei had ons nog niet veel zonnige dagen gegeven en deze zaterdag was geen uitzondering. Gelukkig kunnen de knapen 

tegen een stootje en werden we door het gebladerte beschermd van de grootste regendruppels. De knapen kropen 

in de huid van de Mechelse Koekoek en de Zijdehoen. Ze moesten elkaars nest leegroven, maar ondertussen moesten 

ze opletten dat ze niet aangevallen werden door de haan van het andere kippenras, of erger nog, de kiekendief. 

Gestolen eieren konden bovendien ingeruild worden voor gouden eieren, die meer punten waard zijn. Met een 

gouden ei in het nest, moet het nest ook beter beschermd worden tegen indringers! De knapen gingen op pad om hun 

nest te verstoppen in het bos. Voor de rest van het spel waren de knapen vooral op de vlucht voor de kiekendief, die 

zijn slachtoffers maakte door er een ei op stuk te slaan. De eieren van de Mechelse Koekoek werden uiteindelijk niet 

meer teruggevonden. Wat een bijzondere tactiek van de ploeg van Louise!       

Jonghernieuwers 
Verslag door leidster Lies 

Als afsluiter van het werkjaar kozen we ervoor om met de volledige KSA af te spreken aan het bos in D’hoppe. 

Aangezien we nog steeds in bubbels spelen konden we geen groot groepsspel spelen, maar niet getreurd we konden 

uiteraard wel met de jonghernieuwers spelen! De opkomst was voor het laatste spel terug groter dus samen 

ravotten was de boodschap! Het spel heette vossenstrijd en we moesten ons in twee groepen te verdelen! Na 

eventjes wikken en wegen besloten de jonghernieuwers om toch jongens tegen meisjes te strijden! Een echt gevecht 

waarvan de meisjes ervan overtuigd waren de jongens af te maken, en ik denk dat de jongens dit ook dachten over 

de meisjes. Ikzelf sloot mij uiteraard aan bij de meisjes en leiders Jordy en Andreas bij de jongens. Het vossenspel 

ging als volgt: er waren kaartjes waarop een dier stond; bepaalde dieren waren sterker dan anderen en konden de 

dieren van het andere team doden, de bedoeling was om uiteindelijk alle dieren te vangen en de vos kon dan het 

vossenhol bemachtigen. Eerst was het dus de bedoeling een kamp (vossenhol) te zoeken en dit af te bakenen en 

daarna moesten we naar elkaar op zoek. Als snel hadden de jongens ons in het vizier. Maar wij (de meisjes) lieten 

ons niet vangen! Op een bepaald moment splitsen we ons op en lagen we zodanig goed verstopt dat Célestin schrok 

wanneer hij op zijn gemakje eens op een heuveltje ging staan koekeloeren. Op een bepaald moment was iedereen 

zo goed aan het sluipen dat niemand elkaar nog vond. Misschien was het volledige bos ook wat een heel groot 

terrein :p Uiteindelijk werd het 16u30 dus tijd om naar huis te gaan, nog rap een koek en een sapje en iedereen 

richting huis.. Een winnaar was er uiteindelijk niet en ook elkaars kamp werd niet gevonden! Maar ik geloof dat de 

meisjes toch gewonnen zouden hebben      ! 

  



Zomerkamp  
WANNEER?  
De Roodkapjes & Leeuwtjes, Pagadders en Jongknapen gaan op kamp voor de gebruikelijke duur van een 
zomerkamp. Zij zullen vertrekken op maandagochtend 19 juli om 9u. De terugkeer is voorzien op 
zondagmiddag 25 juli om 13u, op het kampterrein. 
De Knapen en jonghernieuwers hebben er immers een iets langer kamp voor ogen. Zij zullen op kamp gaan 
van vrijdagochtend 16 juli om 8u. De terugkeer zal voorzien zijn op zondagmiddag 25 juli 13u, op het 
kampterrein. 

 
WAAR? 
Het zomerkamp 2021 gaat door in Tielt-Winge. Dit op het adres Diestsesteenweg 52 3390 Tielt-Winge. 

 

 

Let op! Dit is niet het postadres. Brieven stuur je naar: 

KSA Sint-Paulus Brakel 

<leeftijdsgroep>, <naam kind> 

Driesstraat 19 

3390 Tielt-Winge 

 

 
 
 

MAATREGELEN 
De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist dat we in bubbels van maximaal 50 personen op kamp kunnen 
gaan. Op 25/06 wordt er beslist of dit uitgebreid kan worden naar 100. Daarom zullen we in eerste instantie 
het kamp organiseren onder de huidige maatregelen. Hiervoor zullen we werken met 2 bubbels. Bovendien 
is er een aparte bubbel voor de kook- en ondersteuningsploeg. 

 
WIE MAG ER MEE? 
Hiervoor volgen we de regels, bepaald door de nationale veiligheidsraad. Dit houdt in dat iedereen mee mag 
tenzij het kind: 

· In de 3 dagen voor het kamp ziek is geweest (verkoudheid, misselijkheid, alle symptomen) 
· Behoort tot een risicogroep, tenzij met toestemming van de ouders en de huisarts om mee te gaan. 

De keuze en de verantwoordelijkheid of het kind al dan niet meegaat op kamp ligt volledig bij de ouders. 
Kinderen die ziek worden op kamp moeten afgezonderd en onmiddellijk opgehaald worden door de ouders, 
ookal is er geen corona vastgesteld. 

 

 

 



WAT NEEM IK MEE? 

Zeer belangrijk: zorg dat je alles zelf meehebt. Er kan niets worden doorgegeven, ook niet aan broers en zussen! 

Voor iedereen: 

Benodigdheden  Check✔ 

Uniform  

Voldoende speelkledij die vuil mag worden  

Een warme pull  

Twee lange broeken  

Regenkledij  

Petje   

Zonnecrème per persoon afzonderlijk  

2 paar schoenen  

Een paar gesloten schoenen die in het water mogen  

VOLDOENDE kousen  

VOLDOENDE ondergoed  

Slaapkledij  

Zwemgerief  

Waterpistool  

Wasgerief (Wegwerp washandjes, zeep,…) per persoon afzonderlijk  

Degelijke slaapzak  

Degelijke eenpersoons luchtmatras   

Verkleedkledij  

Een beetje zakgeld (+/- €5 voor postzegels, kaartjes,…)  

Lijst met adressen  

(KIDS)-ID  

Veiligheidshesje  

Drinkfles die hergebruikt kan worden (naam!!)   

Drinkbeker (naam!!)  

Ontsmettingsgel (naam!!)  



Wegwerpzakdoeken (3 pakjes)   

2 stoffen mondmaskers met naam erop gestikt (moet gewassen kunnen worden)  

Zak voor vuile was  

Witte T-shirt om te knutselen  

Fiets en helm (enkel voor de jongknapen, deze wordt ook meegegeven met de 

camion) 

 

 

Extra voor knapen en jonghernieuwers: 

Benodigdheden Check✔ 

Gamel, vork, mes, lepel, drinkbeker en keukenhanddoek  

Fiets en helm  

Goede rugzak voor tocht naar kampterrein & 1 overnachting. Zeker niet te zwaar 

want we gaan met de fiets! In deze zak zit ook 1 van de 2 stoffen mondmaskers. 

 

Lunchpakket en drinken voor trip naar het kamp  

 

Wat zeker niet meegaat op kamp: 

GSM-toestel (behalve knapen en jonghernieuwers, zij kunnen deze op de gepaste momenten 

gebruiken) 

iPod, mp3-speler,… andere elektronische apparaten  

Allerlei dure spullen of kleren die niet vuil mogen worden 

Snoepgoed (suiker maakt je valies enkel plakkerig. De leiding neemt deze in bewaring) 

 

 
BAGAGE, VERTREK EN TERUGREIS 
Roodkapjes & Leeuwtjes, Pagadders, Jongknapen vertrekken op maandagochtend 19 juli om 9u. Hiervoor spreken we 
af aan het station van Zottegem (achterkant). De kinderen hebben op dat moment een mondmasker bij. 

Knapen en Jonghernieuwers vertrekken op vrijdagochtend 16 juli om 8u. Hiervoor spreken we af om aan het lokaal 
met de fiets. Onderweg blijven we 1 nacht slapen, dus zorg ervoor dat je een slaapzak en matje meehebt in jouw 
trekzak. 

Terugreis: iedereen zal opgehaald worden op zondagmiddag om 13u op het kampterrein. 

Bagage: De bagage dient op dinsdag 13 juli naar het KSA lokaal gebracht worden. Dit tussen de uren van 17u-19u. 
Opgelet, de Jongknapen nemen hun fiets ook mee als bagage. Probeer zo compact in te pakken en beperk het tot 1 
valies per kind. 

Voor alle groepen 
Op het moment dat de kinderen worden gebracht kunnen ook de portefeuilles met het zakgeld, mutualiteitszegeltjes, 
eventuele medicatie,… in bewaring gegeven aan de leiding van de leeftijdsgroep.  



INSCHRIJVING 
Inschrijven doe je door het formulier op onze site in te vullen (vóór 1 juli) en het correcte bedrag over te schrijven op 
ons rekeningnummer BE07 7995 1941 2366 met vermelding van naam of namen van de kinderen. 
 
Kostprijs: 

· Roodkapjes en Leeuwtjes, Jongknapen en Pagadders: 120 € 
· Knapen en Jonghernieuwers: 140 €. 
· Korting van € 10 per kind vanaf het 2de kind van het gezin. 

Ook dit zomerkamp zijn we genoodzaakt extra beschermend materiaal aan te schaffen en brengt de afsluitende BBQ 
geen geld in het laatje. We verhogen het inschrijvingsgeld niet omdat we belang hechten aan de financiële 
laagdrempeligheid van ons kamp. Wie wil, kan ons steunen door een vrijblijvende bijdrage, bovenop de bovenstaande 
bedragen, te storten. 

 
INFO EN VRAGEN 
Wie de kampvoorstelling op 22/05 niet kon bijwonen, kan deze volledig herbekijken op de site. Heb je nog vragen, zijn 
er een aantal zaken niet duidelijk of heb je ergens een probleem mee? Aarzel dan niet om de kamp- of bondsleiders 
te contacteren. Dit kan je doen via mail: kamp@ksabrakel.be of telefonisch: 0483/066439 (Jordy), 0477/191866 
(Nando) of 0491/892526 (Sita). Hou er rekening mee dat wij nog naar school gaan of een (vakantie)job uitoefenen. 
Spreek dus gerust een berichtje in met je vraag. Als we niet bereikbaar zijn, bellen we zo spoedig mogelijk terug. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ksabrakel.be/contact/inschrijven-zomerkamp-2021/
mailto:kamp@ksabrakel.be


Spelletjes 
Op kamp ligt de tent er na een paar dagen meestal al best rommelig bij, bij sommige groepen lijkt het zelfs alsof er 

een bom ontploft is… Om alvast een beetje te oefenen om alles terug te vinden, kunnen jullie dit spelletje spelen! Zoek 

alle dingen die het meisje kwijt is. 



 



Kalender  
 

 

 

 

 

 

Opgelet: dit is de kalender volgens de activiteiten en evenement die vooraf gepland werden. Afhankelijk van de 

maatregelen die op dat moment gelden kunnen de activiteiten nog wijzigen, houdt dus zeker jullie mailbox in de gaten 

voor eventuele updates!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactinformatie: 

 

KSA Sint-Paulus Brakel 

Kato Van Peteghem  

Driehoekstraat 80 A 

9660 Brakel 

Tel. 0479/ 73 17 32 (Kato) 

E-post: bondsleiding@ksabrakel.be 

Webstek: www.ksabrakel.be  

Rekeningnummer: BE07 7995 1941 2366

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer? Wie? Extra 

16-18 juli Knapen en jonghernieuwers Voorkamp 2021  

19-25 juli Alle leden Zomerkamp 2021 

5 augustus Knapen en jonghernieuwers Activiteit aan het rusthuis 

18 september Iedereen  Startdag van het feestjaar 100 jaar KSA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


