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Het wordt een 
prehistorisch kamp!  

 

Zomerkamp 

We gaan bijna op kamp! 

Dit jaar nemen we jullie 

mee naar de prehistorie in 

Geel.  

Neem snel een kijkje in 

dit boekje om meer info 

te vinden als je dit leuke 

kamp niet wil missen! 

Hopelijk zien we jullie in 

Geel.  

 

België-Belgique 

P.B. – P.P. 

9660 

BC 9854 



Bonds en zijn pen  

 

Verslag door reporter Ruben  

 

Beste KSA’er,  

Beste ouder,  

Beste sympathisant, 

 

Ik schrijf jullie deze laatste ‘bonds en zijn pen’ van 

het werkjaar van tussen de boeken. We zijn 

momenteel wat minder actief, maar we zijn in 

blijde verwachting van het hoogtepunt van het 

jaar: het zomerkamp. 

We hebben al van een klein voorsmaakje kunnen 

genieten tijdens het paaskamp. Het waren wel 

enkele koude dagen, maar we hebben ons toch 

goed geamuseerd. Kortom we zijn klaar voor 

meer! 

De dapperste onder onze jonghernieuwers namen 

deel aan de 4-daagse staptocht ‘Joepie’. Ze 

overleefden allemaal met succes de 100 km. 

Ondertussen waren er ook enkele stappers van 

andere KSA’s in de streek. Er bleven zelfs een paar 

West-Vlaamse groepen slapen bij gastvrije 

Brakelaars. Ook de knapen zochten het avontuur 

op tijdens ‘Gamel’. Ondanks het regenachtige 

weekend waren ze niet te stoppen. Tot slot gingen 

onze oudste leden Eva, Sita en Kaat op 

animatorcursus. Zij willen maar al te graag onze 

leidingsploeg versterken komend werkjaar. Je 

leest er meer over verderop in het boekje. 

 

Dit boekje gaat uiteraard voornamelijk over het 

zomerkamp. Voor wie er niet kon bijzijn op de 

kampvoorstelling, vat ik het hier kort nog eens 

samen. De volledige versie kan je verderop 

terugvinden. Het zomerkamp gaat dit jaar door in 

Geel met als thema ‘De prehistorie’. We verblijven 

er van 15 t.e.m. 21 juli op de weide van Boer Guy. 

De knapen en jonghernieuwers vertrekken al op 

12 juli. Zij zullen een spel moeten spelen om zo rap 

mogelijk de kampplaats te bereiken. Hiervoor zijn 

we nog op naar bereidwillige ouder die deze 

ochtend onze avonturiers willen afzetten op hun 

eerste locatie (max. 20-tal min. rijden, zie 

verderop). De bagage wordt ingeladen op 9 juli 

aan ons lokaal. Mocht dit om de een of andere 

reden niet lukken, laat ons dan tijdig iets weten 

zodat we een oplossing kunnen vinden. Inschrijven 

kan via de site of tijdens een kampbezoekje. 

Hopelijk mogen we jullie massaal verwachten! 

Met stevige KSA-groet 

 

Ruben

 

 

 

 

 

 

 

 



Roodkapjes en leeuwtjes  

12/04/2019 - Paaskamp 

Verslag door reporter Kato  

JOEPIEEE eindelijk is het zo ver, zo spannend! Voor 

velen van jullie was het je eerste KSA kamp, wat 

een avontuur. We moesten heel vroeg uit de veren 

en ons KSA-hemdje aantrekken want we 

vertrokken op kamp. Met de slapertjes nog in onze 

ogen spraken we ’s morgens af aan het station. 

Drie dagen ons volledig uitleven zonder de ouders, 

hoe leuk! Dat zagen we ook duidelijk aan alle 

glimlachende gezichtjes die toekwamen in het 

station van Lierde. De leidsters kregen vele 

knuffels, de valiezen (de ene al wat groter dan de 

ander) werden ingeladen en ook mama en papa 

kregen nog een afscheidsknuffel. Nadat we hen 

uitbundig hadden uitgezwaaid waren we klaar om 

de trein te nemen. Op de trein werden oude 

kampverhalen gedeeld en vele vragen werden 

gesteld, “Moeten we op kamp ook onze tanden 

poetsen” (Door Jonas) of “Leidster wat moet ik 

met mijn snottebel doen?” (door anoniempje). 

Eens we aangekomen waren in Ninove station 

namen we samen met de pagadders de bus. We 

stapten af aan de speeltuin waar we onze 

lunchpakketjes op aten. Natuurlijk namen we de 

tijd om de speeltuin en het bos errond uitgebreid 

te verkennen alvorens onze tocht verder te zetten. 

Na heel wat KSA liedjes en de vraag ‘is het nog ver 

leidsters?’ zagen we het kampterrein eindelijk. 

WAUW. Een speelveld, een bos, een speeltuintje, 

een voetbalplein, een kiosk,… en dat allemaal voor 

ons alleen! Iedereen zocht de juiste valies uit en 

samen met de hele groep hebben we een 

slaapplekje gezocht en de matrassen opgeblazen. 

Iedereen lag naast zijn of haar vriend/innetje en de 

favoriete knuffelberen werden aan elkaar 

getoond. Toen iedereen geïnstalleerd was 

besloten we om op verkenning te gaan. Waar 

waren de toiletten, hoe ver mochten we in het bos 

spelen en wat zijn de ideale plaatsjes om een kamp 

te bouwen?  

Hierna was het eindelijk tijd voor een eerste 

activiteit! Aangezien dat we op het einde van het 

paaskamp een feestje hebben, besloten we om 

onze eigen verkleedkledij te maken, we gingen 

maskers maken. Om in het paasthema te blijven 

maakte iedereen een konijnen maskertje, wat een 

vrolijke bende! Terwijl de verf op onze maskertjes 

droogde besloten wij om van het laatste zonnetje 

te genieten buiten. Dit deden we door in het bos 

te spelen er werden verschillende bruggen 

gebouwd over de beekjes en ook lekkere 

heksensoep van mos en modder kon niet 

ontbreken. Het was ondertussen al 18u30 en dat 

betekent etenstijd. Na de vierkantsformatie 

konden onze roodkapjes en leeuwtjes 

aanschuiven voor een bord spaghetti. Het begon 

met 1 bord maar daar bleef het niet bij… 

Mmmmmmmmm zooooo lekker! Dat heeft de 

kookploeg goed gedaan!! Het was ondertussen al 

20u30 en we waren allemaal doodmoe dus 

besloten we ons klaar te maken om te gaan slapen. 

De pyjama aantrekken, een laatste plasje doen en 

de tanden goed poetsen zodat alle brokjes 

spaghetti verdwijnen. Daarna hebben we nog 

enkele kleine spelletjes gespeeld op onze 

prachtige luchtmatrassen. Zo liep de dag stilletjes 

aan op zijn einde. We moeten genoeg slapen zodat 

we uitgerust zijn om morgen weer een hele dag te 

spelen. Slaapwel lieve sloebers!

 

 

 

 



13/04/2019 - Paaskamp 

Verslag door reporter Astrid 

We werden voor de eerste keer op kamp wakker 

in het (niet zo heel erg) zonnige Gooik. Na het ik-

vind-mijn-tandenborstel-niet-probleem en het 

wie-gaat-er-mijn-haar-kammen-dilemma van ‘s 

morgensvroeg trokken we ons goed humeur aan 

en begonnen we vrolijk aan de dag. We deden 

(zoals elke ochtend) kort eventjes 

vierkantsformatie en vlogen daarna op de 

boterhammekes met choco, of voor de 

liefhebbers, met confituur. 

En dan kon de fun beginnen, we leefden ons in in 

de wereld van de indianen. Natuurlijk moesten we 

ons eerst goed verkleden, om feilloos te infiltreren 

in het wilde westen. Ik denk dat ze ons niet 

herkent hebben, die oranje en blauwe strepen verf 

op onze kaken waren zéér geloofwaardig. We 

deden aan speerwerpen, dansten rond het 

kampvuur 

 en woewoewoe-den er op los. 

Na nog een halfuurtje vrij spel konden we 

beginnen smullen van de appelmoes met worst en 

pattatjes (WAP zoals wij het noemen), zoals dat 

hoort op KSA-kamp en er waren als verrassing ook 

taartjes voor iedereen !! (merci kookploeg). Om 

alles wat te laten zakken vooraleer we terug 

begonnen ravotten, deden we een klein dutje, een 

echte Spaanse siësta. 

In de namiddag speelden we een bosspel dat bij de 

kindjes enorm aansloeg. Het ene team moest zo 

snel mogelijk de 5 kleuren verf op hun bordje 

krijgen en het andere team moest proberen zoveel 

mogelijk centjes te winnen van de tegenstander. 

Je kon een bolletje of een centje winnen door 

schaar-steen-papier te spelen, na wat gesmos met 

de verf (sorry van de kleertjes) is het verf-team tot 

3 keer toe gewonnen !!  

Na ons handjes te hebben gewassen (proper als 

we zijn) hebben we nog een laatste 

boterhammeke naar binnen gespeeld en dan was 

het tijd voor de allergrootste schat uit de valies… 

de verkleedkleren!! Iedereen trok ze onmiddellijk 

aan en spurtte naar beneden rond het kampvuur, 

want daar wachtte de heuse kinderfuif op hen. 

Met elk een zakje chips in de hand en een bekertje 

cola/limonade zaten we allemaal neer rond het 

kampvuur en zongen enkele liedjes, de meesten 

konden nog niet echt meezingen omdat ze de 

tekst nog niet kennen, maar wees gerust, dat komt 

wel 😉 na nog een laatste ‘vrolijke vrienden’ 

trokken we allemaal ons pyjamaatje aan en doken 

gezellig warm in ons beddeke.  

Tot morgen x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14/04/2019 - Paaskamp 

Verslag door reporter Kato 

Na een diepe nachtrust in het nestje van de 

roodkapjes en leeuwtjes was het weer tijd om vol 

energie wakker te worden voor de laatste dag van 

het paaskamp. We begonnen terug met een stevig 

ontbijt en daarna werden alle valiezen gemaakt. 

Wat een karwij! Slaapzakken werden in de zakjes 

gepropt en meerdere kindjes moesten bovenop 

hun valies gaan zitten om deze terug dicht te 

krijgen. Als dat erop zat mochten de kindjes nog 

even vrij spelen terwijl de leidsters moesten 

opruimen . De laatste hand werd gelegd aan de 

zelfgemaakte kampen en bruggen, vol trots lieten 

de kindjes ons een laatste keer hun creaties zien. 

Maar veel tijd was er niet, we moesten namelijk 

nog onze bus halen! Met zen allen trokken we naar 

het zwembad en daar was er toch wel niet een 

geweldige speeltuin! We konden spelen naar 

hartenlust in afwachting van de picknick.  

Er stond namelijk een verrassing op het menu: 

HOTDOGS! Wanneer we onze buikjes hadden 

volgegeten, sprongen we vol enthousiasme in 

onze zwemkledij. Hoogtijd om onze vuile snoetjes 

eens goed te wassen. Maar voor wassen was er 

geen tijd natuurlijk, al onze aandacht ging naar de 

avontuurlijke wildwaterbaan en het golfbad. Met 

onze laatste energie droogden we ons af, stiekem 

toch wel uitkijkend naar het terugzien van mama 

en papa. Terwijl wij in het zwembad zaten was de 

paashaas langs geweest. Hij liet voor alle kindjes 

een ‘goodiebag’ achter, een rugzak met paaseitjes 

erin!  

Daarna zagen we de ouders al toekomen om naar 

huis te gaan. Nog een laatste knuffel voor de 

leiding en dan naar huis. Vermoeid maar voldaan, 

bedankt voor het leuke kamp!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10/05/2019 - Bosspel 

Verslag door reporter Kayleigh 

 

Zaterdag 10 mei, Het beloofde weer een mooie 

zonnige dag te worden vol plezier. We spraken af 

aan het Brakelbos in Vloesberg waar de activiteit 

zou doorgaan. Vol goede moed liepen we het bos 

in, voor het eerste spel “Vegetariërs VS 

Bourgondiërs” dat we gingen spelen mochten we 

onszelf in twee teams verdelen het ene team was 

dan team wortel en het andere team, team koe. 

Het was de bedoeling dat we met ons groepje een 

fort zouden bouwen om het andere team op 

afstand te houden. Na het fluitsignaal mochten we 

met een papiertje met een heks op naar het fort 

van het andere team lopen en proberen ons 

papiertje op het grote bord te plakken eenmaal 

het bord vol was, was de groep met het volle bord 

verloren. Van al dat lopen werden we uiteraard 

een beetje moe dus namen we 10 minuutjes 

pauze, na de pauze was het tijd voor het 2de spel 

“de maaltijd van Obelix” bij dit spel moesten we 

goed onze aandacht erbij houden aangezien het 

een soort van mastermind was en dus niet van de 

poes. Het ging als volgt: Obelix was veel te gulzig 

geweest tijdens het eten en nu was hij vergeten 

welke 4 groenten hij bij zijn avondeten gegeten 

had, in het bos hingen 8 enveloppen opgehangen 

met telkens een groente in, in een bepaald kleur 

met een stift erbij van dezelfde kleur. Het was nu 

aan ons (in teams van 2 of 3) om de juiste 4 

groenten er uit te halen en deze in de juiste 

volgorde te zetten als Obelix deze gegeten had. 

Het team dat als eerste de juiste groenten in de 

juiste volgorde had won het spel. Na dit spel liepen 

we terug naar de verzamelplaats waar een lekker 

vieruurtje ons opwachtte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pagaders 

12/04/2019 - Paaskamp 

Verslag door reporter Sigrid en Camille 

Wat een stralende ochtend, iedereen wordt met 

een lach op zijn gezicht wakker waaaant…  

We vertrekken vandaag op Paaskamp! Joepie! De 

pagadders bewijzen tijdens het verzamelen in 

Lierde nogmaals dat ze de grootste groep zijn, ze 

hebben er duidelijk zin in. Na een lange treinrit 

kwamen we aan in het station van Ninove, daar 

sprongen we op de bus richting Gooik. Alle 

maagjes begonnen al wat te knorren, het was dan 

ook al bijna middag. We sprongen van de bus en 

konden op een prachtig speeltuintje ons 

lunchpakket opeten. We moesten veel energie op 

doen want er wachtte ons nog een stevige 

wandeling, maar dat bleek voor de pagaddertjes 

geen probleem.  

Eens aangekomen op het kampterrein 

installeerden we ons, er werden matrassen 

opgeblazen, slaapzakken uitgerold en al pyjama’s 

klaargelegd voor ’s avonds. Meteen daarna 

konden we nog een spel spelen want we waren 

bijlange nog niet moe! 

We speelden het grote Ladderspel. Om te 

beginnen werden alle pagadders willekeurig op 

een trede van de trap geplaatst, wie helemaal 

onderaan lag had pech en wie helemaal bovenaan 

lag geluk. Maar door elkaar uit te dagen konden 

we hogerop de ladder gaan. En zo verloor Rune al 

snel zijn eerste plaats. Na vele hanengevechtjes, 

ballonen balanceren en ‘blad-steen-scharen’ was 

de tijd op en hadden we een fantastische winnaar 

die helemaal van onderaan de trap kwam: Aron! 

Proficiat! 

Het werd al avond en jullie kunnen het al raden, 

we aten spaghetti, zoals altijd op de eerste dag van 

kamp, smullen! 

Na nog wat rustige spelletjes in de slaapzaal was 

de eerste dag alweer voorbij  

 

Slaapzacht xxx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13/04/2019 - Paaskamp 

Verslag door reporter Sigrid en Camille 

Na vele mooie dromen over de KSA gaan de oogjes 

van de pagaddertjes al vroeg open, ze konden niet 

wachten om de dag te beginnen. Gewassen en 

met de verse onderbroekjes aan kunnen ze 

genieten van een lekker ontbijtje: boterhammen 

met choco en confituur en warme choco! Beter 

kan het toch niet he ;) 

Na het ontbijt mochten de Pagaddertjes zich in 3 

teams verdelen, we speelden namelijk 3strijd. 

Nadat ze een coole naam en strijdkreet gevonden 

hadden mochten ze zich nog wat gaan 

camoufleren in het bos, zoals echte strijders. We 

speelden verschillende uitdagingen tegen elkaar 

maar de leukste vonden ze toch wel de waterquiz! 

Er stonden 3 volle bekers water op de grond en als 

iemand van het team het antwoord op een vraag 

wist mocht diegene de beker leegdrinken en dan 

pas antwoorden. Hier bewees Gilles dat hij enorm 

veel wist over de ruimte, hij wil later zeker 

astronaut worden! Na het spelletje was het al 

weer tijd om een hapje te eten. Vanaf daar laat ik 

het aan mijn medeleidster Camille over. 

Na 5 boterhammen en een korte siësta waren de 

pagadders weer volledig klaar om te ravotten. 

Deze keer speelden we ‘De Grote Ruilhandel’. De 

groep werd in 5 kleinere groepjes verdeeld en 

ieder team kreeg een rugzak met een kenmerkend 

kleur. In de rugzak zat er een startbedrag van 

€587. De bedoeling was dat ze bij de verkoper 

(leidster Camille) een zakje, met een 

wereldproduct in, kochten en het duurder gingen 

doorverkopen aan de koper (leidster Sigrid). Er 

was van alles te verkrijgen in de wereldwinkel: 

ajuintjes uit Aalst, kurkuma uit Marokko, 

vampierenbloed uit Transylvania ,… 

Iedereen vond het een geweldig spel en deed heel 

hard zijn best. Zo wou Gilles een zakje kurkuma 

kopen voor €50 euro bij mij en het doorverkopen 

voor maar liefst €500 aan leidster Sigrid maar dit 

heeft niet gewerkt ;). Er waren ook 3 polities in het 

spel. Wanneer de politie een pagadder kon tikken 

moest er een zakje met wereldproduct afgegeven 

worden aan de politie. Dit maakte alles een beetje 

spannender en moeilijker. De winnaars van het 

spel waren Bogdan en Margot met maar liefst 

€5500. Het was alweer tijd voor avondeten. Deze 

keer was het WAP =worst met appelmoes en 

patatten, mmmmmm lekker! Na 3 borden waren 

de buikjes van alle pagadderkes gevuld en was het 

tijd voor een spetterende fuif! Het paaskamp 

sluiten we altijd af met een gezellig kampvuur, een 

hapje en een drankje, de gekste verkleedkleren en 

swingende songs. Iedereen trekt dan zijn mooiste 

verkleedkleren aan en de laatste liedjes rond het 

kampvuur worden gezongen. Het is al 21u30 dus 

bijna bedtijd voor onze pagadderkes. Zo een top 

paaskamp moeten we natuurlijk afsluiten met het 

liedje ’vrolijke vrienden’. Iedereen pakt elkaar 

stevig vast en zingt uit volle borst mee. De dag was 

zo gevuld dat alle kindjes direct als een blok in 

slaap vielen.  

Slaapwel lieve deugenietjes!  

 

 

 

 

 

 



14/04/2019 - Paaskamp 

Verslag door reporter Sigrid en Camille 

De laatste dag was alweer aangebroken. Nu nog 

de luchtmatrassen lossen, slaapzak oprollen en 

zwem zak maken want we gaan gaan zwemmen! 

Wat een topafsluiter! Na een stevig ontbijt 

proberen we alles zo snel mogelijk op te ruimen 

om te vertrekken richting het zwembad. De 

kookploeg had nog lekker hotdogs voorzien voor 

we het water in doken. Het was echt een zot 

zwembad met een wildwaterbaan en een  

golvenbad. Na 100 keer van de wildwaterbaan te 

gaan en 200 golven te pakken was het tijd om 

mama en papa terug te zien. Alle ouders stonden 

ons buiten op te wachten. Net voor vertrek kreeg 

iedereen nog een mooie rugzak met paaseitjes in. 

Het was weer een paaskamp om U tegen te 

zeggen! Bedankt liefste pagadderkes om het weer 

zo leuk te maken voor ons! 



11/05/2019 - Bosspel 

Verslag door reporter Fien 

Deze keer een activiteit op verplaatsing, we 

spraken af aan het brakelbos voor een leuk 

bosspel. Het spel dat we speelden met de 

pagadders noemde ‘red moederdag’. Het ging als 

volgt. De kinderen waren moederdag helemaal 

vergeten en moesten daarom nog op het laatste 

moment centjes zien te verdienen zodat ze een 

mooi cadeau konden geven aan hun lieve mama. 

Om geld te verdienen moesten ze snoepjes zoeken 

en die daarna verkopen. De pagadders kregen 

allemaal €600 als startbedrag. Wie op  het einde 

van het spel het meeste geld had, kon natuurlijk 

het eerst een cadeautje kiezen.  

Camille was de verkoopster van de snoepwinkel. 

Jammer genoeg wisten we niet op voorhand waar 

de snoepwinkel was en moesten we die dus eerst 

zoeken. Eens bij het winkeltje aangekomen 

konden we snoepjes kopen. Zure stokken, zoete 

bollen en gesuikerde mais waren het goedkoopst 

en dus het populairst. Wanneer ze een voorraad 

snoepen hadden gekocht konden ze die bij Fien, 

die ergens in het bos verstopt zat, inruilen voor 

geld. Het was dus de bedoeling om de snoepen zo 

duur mogelijk te verkopen. En zo gezegd, zo 

gedaan. Een zakje snoep dat ze kochten voor €200 

werd al snel door verkocht voor €500. De zakjes 

waarin ‘tripletten’ zaten waren het duurst, 

namelijk €3000. Het groepje van Vibe, Elise, 

Yesthe en Noa kwam als eerste een zakje snoep 

verkopen. Niet veel later kwam ook het groepje 

met Guillore, Camille, Bo, Alyssa, Loic, Daan en 

Aron hun zakje snoep inruilen voor geld. Ook bij 

Margot en Floor ging het zaakje goed. Bij Senne 

ging het wat moeilijker, hij klauterde liever in de 

boom. Maar nadat hij een cadeaubon had 

gekregen van €100 ging ook hij, samen met zijn 

groepje, op pad om snoepjes te zoeken. Op het 

einde van het spel kwam het groepje van Bo nog 

afgelopen met een zakje ‘tripletten’, hiervoor 

kregen ze €5000 en wonnen ze uiteraard het spel. 

Omdat iedereen zo goed zijn best had gedaan en 

heel veel geld had verzameld mochten ze elk een 

zakje snoep komen halen. Dat konden ze 

gebruiken als moederdag cadeau, maar ik vrees 

dat bij velen het zakje snoep al op was nog voor ze 

hun mama zagen 😊 

  



 Jongknapen

12/04/2019 - Paaskamp 
 

Verslag door reporter Nando 

De eerste dag van het paaskamp was eindelijk 

aangebroken. We stonden allemaal klaar aan het 

station van Lierde om te vertrekken naar Ninove. 

Het kamp was pas echt begonnen toen we van de 

trein stapten in Ninove waar we raadsels moesten 

oplossen om de weg naar het kampterrein te 

vinden. Het was een mooie tocht van zo’n 13 

kilometer die elke jongknaap zeer goed heeft 

uitgestapt. Toen we aankwamen konden we ons 

installeren in de slaapzaal. Als alle matrassen 

opgeblazen waren konden we het bos al een 

beetje verkennen maar niet voor lang want het 

was al  weer etenstijd: spaghetti! Na het lekkere 

eten hebben we gekeken wie de slimste is aan de 

hand van het spel 1 jaar gratis waarbij er 3 

jongknapen op een stoel moesten zitten en de rest 

moest iemand kiezen waarvan ze dachten dat 

hij/zij het antwoord zou weten. Na een aantal 

vragenrondes en opdrachtjes wisten we wie de 

winnaar was: Joeke! De quiz was jammer genoeg 

gedaan en dat betekent dat het slaaptijd was. Een 

mooie dag om het paaskamp mee te beginnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13-14/04/2019 - Paaskamp 
 

Verslag door reporter Jeroen  

Na een goede slaaprust kon iedereen zijn voeten 

al weer een beetje voelen en waren we dus weer 

klaar voor het volgende spel. We begonnen de dag 

met het legerspel. Hierbij werd de groep in 2 

gesplitst en kregen ze elk de tijd om een kamp op 

te bouwen dat ‘inbreker-bestendig’ was. Daarna 

werden in elk kamp opdrachtenkaartjes gelegd. 

Door deze kaartjes van elkaar te stelen en de 

opdracht erop uit te voeren konden ze een rang 

omhoog gaan in het leger. Bij een hogere rang 

hoorde natuurlijk ook een bonus als een kortere 

staart, of een extra leven. Door een zeer snelle 

start van Yaron kwam hij al snel enkele rangen 

boven de andere te staan en was hij dus zeer 

moeilijk uit te schakelen. Doordat de anderen niet 

konden samenwerken tegen hem won hij dan ook 

met glans het legerspel. In de namiddag speelden 

we een handelsspel maar met een klein addertje 

onder het gras. De te verhandelen goederen 

waren snoepen, maar ook het geld werd 

vervangen door snoepen. De jongknapen stonden 

daardoor voor de verschroeiend harde keuze om 

hun goederen te ruilen en er telkens meer en 

grotere te bemachtigen, of toch maar hun 

ruilwaren zelf op eten. En inderdaad er was al snel 

een onderscheid tussen groepen die wel zin 

hadden in een snoepje, en groepen die resoluut 

voor de overwinning gingen. Als prijs mochten ze 

dan ook de snoepen die ze bemachtigd hadden 

zelf opeten. Toen we na het spel nog moesten 

wachten op het eten besloten de jongknapen niet 

bij de pakken te blijven zitten, maar het kampvuur 

voor deze avond voor te bereiden. Toen het 

etenstijd was hadden we een prachtig kampvuur 

gemaakt. Na het eten hebben we dan dit 

kampvuur aangestoken en een leuk feestje 

gehouden. 

Na het feestje van zaterdagavond stond iedereen 

met zeer kleine oogjes op zondag maar toch moest 

er al snel begonnen worden met het opkuisen van 

de slaapkamer, want kort na het eten was het al 

tijd om naar het zwembad te vertrekken. Daar 

aangekomen, hadden we nog ruim de tijd om ons 

uit te leven op de speeltuin. Als iedereen zijn buik 

vol had van de hotdogs en de speeltuin, hebben 

we ons nog een laatste keer goed uitgeleefd in het 

zwembad voor het paaskamp er al weer op zat en 

het tijd was om naar huis te gaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11/05/2019 - Bosspel 

Verslag door reporter Ruben 

Zaterdag 11 mei was alweer de laatste activiteit 

van dit werkjaar. Gelukkig zat het weer mee en 

hadden we afgesproken aan het Brakelbos. Het 

zou weer een toffe dag worden. De jongknapen 

moesten vandaag proberen om de master mind 

code te kraken. Hiervoor moesten ze verschillende 

kleuren verf verzamelen in de juiste volgorde. 

Soms moesten er zelfs verschillende kleuren 

gemengd worden om tot de juiste oplossing te 

komen. We het tactisch goed speelde kon zelfs 

spieken bij de tegenstander en hun informatie 

gebruiken om zo dichter bij de oplossing te komen. 

Er werd flink gezocht naar de juiste kleuren, met 

hier en daar een doornprik of brandnetelsteek tot 

gevolg. Dit deert een echte KSA’er gelukkig niet. 

Het team van Elien kwam dicht in de buurt, maar 

het was uiteindelijk het team van Quin dat met de 

overwinning ging lopen. Het team van Vince had 

het spel iets minder goed begrepen maar begon 

alvast met een moestuin te maken in het bos. 

Nadat de code gekraakt was, vonden we nog even 

de tijd om op verkenning te gaan in het prachtige 

Brakelbos. We maakten ons klaar voor een toffe 

beektocht. Een tijdje later kwamen we maar net 

op tijd terug aan de uitgang waar de ouders ons 

stonden op te wachten. Na een bosspel vergeten 

we natuurlijk niet te controleren op tekenbeten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Knapen  

Paaskamp 

Verslag door reporter Margaux  

Weer een geweldig paaskamp achter de rug!!! We 

zetten het kamp in met een stevige wandeltocht 

van 13 km, om onze knapen beentjes al een beetje 

warm te maken voor de volgende editie van 

Joepie! Na de aankomst op de prachtige 

kampplaats werden de bedden opgemaakt en het 

grote bos naast het lokaal verkend. De eerste dag 

van het kamp werd afgesloten met nog wat toffe 

spelletjes op het grasveld en natuurlijk het 

traditionele bord spaghetti! 

De tweede dag werd ingeleid door een lekker 

ontbijt met chocomelk en gevolgd door een 

‘escape room’. De knapen hebben hun hersenen 

horen kraken tijdens het achterhalen van de clues, 

en mochten uiteindelijk de schatkist voor zich 

eisen. In de namiddag werden het smaak en 

geuren pallet van de knapen getest met een spel, 

waarbij ze verdeeld in twee teams verschillende 

proefjes moesten uitvoeren. De drukke dag werd 

afgesloten met een dropping, voor sommige een 

eerste ervaring, waar nog lang over nagebabbeld 

werd! 

Zondag, spijtig genoeg de laatste dag! In de 

voormiddag werden de valiezen gemaakt en het 

lokaal gekuist, zoals er gekuist is geweest door de 

knapen zouden die kamers thuis een droom 

moeten zijn! Na een spelletje honkbal werd met 

de hele groep richting het zwembad vertrokken, 

waar er volgens traditie hotdogs à volonté gegeten 

werden. Na het zwemmen was het jammer 

genoeg tijd om afscheid te nemen. De knapen 

werden met hun ouders mee naar huis gestuurd, 

met een rugzak gevuld met lekkere paaseieren! 

Het paaskamp van dit jaar was er eentje om niet 

snel te vergeten!!!

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3-5/05/2019 - Gamel  

Verslag door reporter Leen 

Vrijdag 3 mei spraken we ’s avonds af aan het 

station van zottegem om samen de trein te nemen 

richting Brugge want daar lag het terrein van het 

survivalweekend voor knapen “Gamel” op ons te 

wachten. We kwamen pas laat aan op het 

kampterrein door het lange traject en moesten in 

de regen nze eigen legertent opzetten maar vele 

handen maken licht werk. We waren net met 

genoeg om op recordtijd onze tent in elkaar te 

zetten. Na de lange avond kropen we allemaal 

samen in ons nestje voor een welverdiende 

nachtrust. De volgende ochtend werden we 

wakker gemaakt voor het ontbijt. Na het 

gezamenlijk ontbijt vertrokken we voor een hele 

dag op stap. Het was een heuse wandeltocht van 

zo’n 20 km door van cp naar cp te stappen aan de 

hand van tochttechnieken. Op elke cp stond een 

gek spel op ons te wachten. Zo konden de leden 

bv. kruiwagenracen, blaaspijp schieten, 

boogschieten, een geblindoekt parcour,… ’s 

middags moesten we ons eigen potje koken op 

een gasvuurtje. We kregen worsten en boter en 

sausjes en moesten zelf ons worstjes bakken op 

het gasvuurtje. Na het vullen van onze maagjes 

ging onze staptocht verder. Rond 17u gingen we 

terug naar het kampterrein om ons maagjes 

opnieuw te vullen met spaghetti!! Na het 

avondeten waren er allemaal spelletjes waar we 

stempels mee konden verdienen die we konden 

inleveren voor een snack en een drankje tijdens de 

fuif. Alle leden verzamelden genoeg stempels en 

konden smullen waarna het feest los barstte. Na 

heel veel goeie schijven en veel gedans en 

gespring waren we allemaal uitgeteld en kropen 

we opnieuw in ons nestje. Na een heel koude 

nacht was de laatste dag aangebroken. We 

werden wakker gemaakt met spek en eitjes als 

ontbijt waarna we allemaal tesamen onze tent 

weer moesten afbreken. Opnieuw in 

recordtempo!! Nadat al ons gerief veilig binnen lag 

konden we gebruik maken van alle animatie op het 

terrein, van spelletjes tot tal van springkastelen en 

parcours. Na een lekker broodje vertrokken we te 

voet naar de shuttle bus die ons opnieuw naar het 

station bracht. Toen we aankwamen in Zottegem 

stonden alle mama’s en papa’s ons al op te 

wachten en moesten we afscheid nemen na het 

leuke weekend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zomerkamp 

WAAR EN WANNEER?  

Het zomerkamp gaat door voor iedereen van 15 

t.e.m. 21 juli. Voor de knapen en jonghernieuwers 

is er nog een voorkamp vooraf aan het kamp van 

12 t.e.m. 14 juli. 

Het zomerkamp 2019 gaat door op het terrein van 

boer Guy. Brieven zijn steeds welkom op 

onderstaand adres: 

KSA Sint-Paulus Brakel 

<NAAM KIND> 

Stelen 74 

2440 Geel 

 

De parking zal tijdens de bezoekdag aangeduid zijn 

met bordjes waar KSA zal opstaan. (Plattegrond 

onderaan het verslag)  

De kinderen worden terug opgehaald ter plaatse 

op de bezoekdag (21/07). We sluiten die dag het 

kamp af met een gezellige barbecue die begint om 

11u30 en op z’n einde loopt tegen 13u30 zodat we 

omstreeks 14u00 de laatste vierkantsformatie 

kunnen houden. 

INSCHRIJVEN EN BBQ? (vóór 1 juli) 

Inschrijven doe je door het online formulier 

(inschrijving, medische fiche en BBQ) in te vullen 

en het correcte bedrag over te schrijven op ons 

rekeningnummer BE07 7995 1941 2366. Het kamp 

kost € 120 (7 dagen) of €140 (10 dagen) voor 

leden. Voor niet-leden, die uiteraard ook welkom 

zijn, komt daar €10 extra bij voor de verzekering. 

Er is een korting van € 10 vanaf het 2de kind van 

het gezin. Op de bezoekdag sluiten we af met een 

barbecue. Hiervoor vragen we € 12 voor een 

volwassen persoon en € 7 voor kinderen. Leden 

die meegingen op kamp moeten niet 

meegerekend worden in de bestelling voor de 

barbecue. Zorg bij de overschrijving voor een 

duidelijk bijschrift: “inschrijvingsgeld zomerkamp 

+ <naam kind>” en “BBQ <naam familie> : <aantal 

volwassenen> + <aantal kinderen>”. 

BAGAGE EN VERTREK 

De bagage wordt ingeladen op dinsdag 9 juli 

tussen 16.00 en 19.00 aan het lokaal. Voor de 

jongknapen, knapen en jonghernieuwers wordt op 

dit moment ook de fiets ingeladen. Gelieve ons te 

contacteren indien dit niet lukt. 

De knapen en jonghernieuwers vertrekken via een 

spel op vrijdag 12 juli om 8.00 aan het lokaal. 

Daarom vragen wij om af te spreken om 7u45. Ook 

hadden wij graag geweten of er ouders zijn, die vrij 

zijn die voormiddag om eventueel leden naar de 

eerste stad te voeren. Dit zal zich beperken tot de 

stationsteden rond Brakel. Ouders die zich willen 

opgeven mogen zich melden bij Jordy op het 

nummer 0483066439. 

Voor de roodkapjes en leeuwtjes, pagadders en 

jongknapen is het vertrek op maandagochtend 15 

juli om 9.00 aan de achterkant van het station van 

Zottegem. Wees zeker op tijd want anders missen 

we onze trein! Op dit moment kunnen ook de 

portefeuilles met het zakgeld, 

mutualiteitszegeltjes … in bewaring gegeven 

worden. Eventuele medicatie wordt ook dan 

afgegeven. 

WAT NEEM IK MEE? 

 Uniform 

 Speelkledij 

 Een uitrusting die héél vuil mag worden 

(parapiste) 

 Een warme pull 

 Twee lange broeken 

 Regenkledij 

 Petje ! 

 Zonnecrème 

 Twee paar schoenen 



 Een paar gesloten schoenen die in het water 

mogen 

 VOLDOENDE kousen 

 VOLDOENDE ondergoed 

 Slaapkledij 

 Zwemgerief (aansluitende zwembroek!) 

 Waterpistool 

 Wasgerief (washandjes, zeep, …) 

 Deftige slaapzak 

 Deftige (enkele!) luchtmatras 

 Verkleedkledij 

 Een beetje zakgeld (voor postzegels, 

postkaarten, een snoepje na het zwemmen…) 

 Lijst met adressen 

 Rugzakje voor op dagtocht en eerste dag (zorg 

er dus voor dat dit niet in de grote valies zit!) 

 (kids-)ID en mutualiteitsklevertjes 

 Lunchpakket voor de eerste dag 

 Fluovestje 

 Fiets en helm (voor jongknapen, knapen en 

jonghernieuwers, de fiets gaat mee op de 

vrachtwagen) 

 Drinkfles die opnieuw gevuld kan worden 

 

 

 

 

EXTRA VOOR HET VOORKAMP: 

 

 Gamel, vork, mes, lepel, drink-beker en 

keukenhanddoek 

 Trekzak voor meerdaagse tocht 

 

WAT WE NIET IN ONZE VALIES STEKEN 

 Snoepgoed: Dit trekt ongewenste diertjes aan 

en misschien heb je zo wel geen honger meer 

wanneer we aan tafel gaan. Wat de kampweide 

bereikt wordt in bewaring genomen. 

 GSM voor -12 (+12 wel, op de gepaste 

momenten) 

 Alles wat te veel waarde heeft en verloren of 

stuk kan gaan. 

 

VRAGEN? 

Heeft u nog vragen, zijn er een aantal zaken niet 

duidelijk of heeft u ergens een probleem mee? 

Aarzel dan niet om de kampleiders te contacteren. 

Dit kan u doen via mail: kamp@ksabrakel.be of 

telefonisch: 0483066439 (Jordy)   0495334668 

(Andreas). Hou er rekening mee dat wij nog naar 

school gaan of een vakantiejob uitoefenen. Spreek 

dus gerust een berichtje in met uw vraag en dan 

bellen wij u zo spoedig mogelijk terug.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Joepie 

15/02/2019 

Verslag door reporter Camille en Jordy 

DAG 1 JOEPIE (16 APRIL) 

Vroeg in de morgen hadden we al afgesproken aan 

het station van Lierde om de trein richting gent te 

nemen. We hadden hier vroeg afgesproken omdat 

er nog iets speciaal ging gebeuren. We werden 

namelijk opgebeld om een interview af te leggen 

voor Radio2. Na het gesprek hebben de trein 

genomen. Hier werd al veel gespeculeerd hoe het 

zou verlopen de staptocht. Eens we in Gent 

toekwammen zijn we ons gaan aanmelden, we 

kregen onze T-shirts en een kaartje om aan onze 

rugzak te knopen met een noodnummer. 

Vervolgens hebben we de trein genomen naar een 

onbekende locatie. Dit was het station van 

Beernem. Hier kregen we onze eerste 

tochttechniek waardoor de Joepiestaptocht van 

start ging het was een moeilijk begin maar al snel 

hadden we door hoe het in elkaar zat. Na enkele 

korte stukjes was het al snel middag waar we te 

vroeg zijn aangekomen. Hier konden we dan al 

genieten van een lange pauze om erna een spel te 

spelen. Hierbij mesten we strijden tegen andere 

ksa. Wie als eerste won, die zijn groep mocht dan 

eerst vertrekken. Zo gezegd zo gedaan zijn we als 

6de kunnen vertrekken. Hierbij hadden we een 

kleine teleurstelling, na een tocht van 5km zijn we 

praktisch op de zelfde plaats gepasseerd als 

vroeger op de dag. De troost was wel dat al bijna 

in het slaapdorp waren (Sint-Maria Aalter). Hier 

zijn we beginnen zoeken naar een slaapplaats die 

was snel geregeld. We hebben hier genoten van 

een goed bord spaghetti die we zelf mochten klaar 

maken. Erna zijn we vroeg in ons bed gekropen om 

nog niet vermoeid te zijn na dag 1. 

DAG 2 JOEPIE (17 APRIL) 

Na een goede nachtrust hebben we onze rugzak 

genomen om naar de verzamelplaats te stappen. 

Hier hebben we een stevig ontbijt genomen om 

erna de rest van het eten te verdelen en te 

vertrekken voor onze tocht. Hierbij waren de 

andere groepen aan het doorstappen en ons 

voorbij aan het steken. Wij hebben de rust 

bewaard en dat was maar goed ook. We hebben 

ons eigen tempo gestapt om zo van controlepost 

naar controlepost de andere groepen weer in te 

halen. Die andere groepen waren te snel gestart 

dit was goed voor ons. In de loop van de dag zijn 

we nog bij Ksa Mater geland hier zijn we een 2 

strijd aangegaan. We wouden alle 2 als eerste 

toekomen in het 2de slaapdorp. Wij waren 

inmiddels sterker waardoor wij als eerste 

aankwamen in het dorp Machelen. We Hadden 

niet verwacht dat ons dit ooit ging lukken. Hierbij 

Mochten we terug zoeken achter een slaapplaats. 

Wonder boven wonder stond er al iemand te 

wachten die ons slaapplek wou aanbieden. Het 

was een oud-leider van een ksa uit die buurt. We 

zijn naar de winkel geweest, hebben opnieuw 

gekookt en zijn weer als een blok in slaap gevallen.  

DAG 3 JOEPIE (18 APRIL) 

De wekker ging alweer vroeg af. Om 8uur moesten 

we volledig klaar staan om aan dag 3 te beginnen. 

Amaaaaai , die bergbottines weer aantrekken 

deed zeer. We wisten dat we vandaag ongeveer 

evenveel moesten stappen als gisteren, een 35tal 

km. Eerst moesten we met iedereen verzamelen 

aan de kerk van Machelen voor een overheerlijk 

ontbijt. Na 6 boterhammen met choco konden we 

aan de loodzware dag beginnen. Na het oplossen 

van de eerste tochttechniek mochten we 

vertrekken. De eerste 5 km waren altijd de 

zwaarste , zo zei Ruth altijd ‘we moeten er nog 

inkomen’. Nadat we de eerste CP bereikt hadden 

ging het al stukken beter en waren we terug met 

een stevig tempo aan het stappen. Die dag was het 

zo warm dat we aan elke CP ons water moesten 

bijvullen en een laagje zonnecrème smeren. Rond 

13 uur konden we ons een uurtje afleggen in de 



zon met een lekkere picknick erbij. De laatste 15 

km stonden op ons te wachten. Vol moed 

vertrokken we weer richting het slaapdorp. Rond 

18 uur kwamen we eindelijk na heel veel afzien 

(vooral ik dan) in het derde slaapdorp: Anzegem. 

We konden bijna niet geloven dat we zo dicht bij 

thuis zaten. Uitgeteld legden we ons even neer 

aan de kerk van Anzegem om de batterijen op te 

laden om nog een slaapplek te gaan zoeken. 

Gelukkig stond er al een super vriendelijke man 

klaar om zijn huis met ons te delen. Dankzij hem 

konden we direct eten en vroeg gaan slapen om 

morgen nog eens een laatste dag te knallen voor 

we stad X bereiken.  

DAG 4 JOEPIE (19 APRIL) 

Vandaag stonden we op met een speciaal gevoel. 

Iedereen was moe en kapot maar tegelijk ook vol 

spanning aan het uitkijken naar stad X. We hadden 

een vermoeden dat stad X Oudenaarde ging zijn 

aangezien we al een hele tijd rond Oudenaarde 

aan het stappen waren maar zoiets kan je nooit 

zeker weten dus lieten we het op ons afkomen. 90 

km hadden we al op onze stappenteller. Die 

laatste 10 km kunnen er nu ook nog bij, dacht 

iedereen. Met zere voeten, een loodzware 

trekzak, de beste meezingers en super leuke 

bende probeerden we te genieten van onze 

laatste stappen. In de verte zagen we al tenten 

staan aan den Donk te Oudenaarde. Nu wisten we 

het zeker: STAD X IS OUDENAARDE!! De laatste 5 

km moesten we door het centrum van 

Oudenaarde stappen en zo langs het ziekenhuis 

naar den Donk. Daar stond een gigantisch feest op 

ons te wachten. We hadden uiteraard allemaal 

onze mooie groene Joepie T-shirt aan. Het gevoel 

dat door je lichaam gaat wanneer je aankomt in 

stad X is onbeschrijfelijk. Je bent langs de ene kant 

blij dat je ervan af bent want het is weldegelijk 

afzien maar langs de andere kant weet je ook dat 

je het ontzettend hard zal missen. Joepie wordt 

altijd afgesloten met een gigantisch feest met heel 

veel zotte DJ’s en dat was dit jaar ook weer het 

geval. Ik dacht dat iedereen moe was maar ik had 

me duidelijk vergist! Schoenen uit en dansen 

maar! Alle leden stonden het beste van hunzelf te 

geven. Rond 17u kwam het feest ten einde. 

Aangezien Oudenaarde dicht bij Brakel ligt had de 

leiding afgesproken om ons te komen halen. 

Meerdere malen hoorden we ‘chapeau, echt 

chapeau’. Ook Jordy en ik zijn heel trots op ons 

groepje Joepie 28. Jullie bliezen ons telkens omver 

met jullie doorzettingsvermogen en 

enthousiasme. Het was hartverwarmend om te 

zien hoe jullie elkaar steunden en de laatste 

kilometer nog van links naar rechts aan het 

springen waren. Een dikke merci om Joepie 28 zo 

plezant voor ons te maken! Het was een prachtige 

ervaring.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kits 

07/04/2019 tot 13/04/2019  

Verslag door reporter Kaat, Eva en Sita 

Hallo iedereen wij zijn kaat Eva en Sita. Wij zijn de 

3 oudste leden van KSA Brakel.  

Wij zijn deze paasvakantie op animatorencursus 

geweest en worden volgend jaar leiding. Op 

cursus hebben we heel veel geleerd zoals EHBO 

en technieken om leuke spelletjes te maken voor 

al de leden. Je leert daar veel nieuwe mensen 

kennen en je leert ook veel van elkaar.  

Je leert samenwerken als een team. Kits is zeker 

een aanrader voor iedereen! 

 

  



Kleurplaat  

  



Tekenen 

Kan jij op de deze mammoet tekenen op de volgende pagina? Toon hem zeker eens aan de leiding!  

  



Tekening   



Agenda  

Wanneer? Wie? Om hoe laat? Extra 
24 juni - ... Leiding aan huis 18u00-... In deze periode komen wij graag eens langs 

aan huis voor een kampbezoekje, tenzij 
anders aangeduid bij de kampinschrijving. 

9 juli KSA’ers die meegaan op 
kamp 

16u00-19u00 Opladen bagage aans ons lokaal. Hou 
rekening met het beperkte laadvermogen. 

12 juli   Knapen en 
jonghernieuwers 

7u45 Vertrek aan het lokaal voor de oudste 
groepen richting de kampweide. Vergeet 
jouw trekzak niet! 

15 juli  Roodkapjes en leeuwtjes, 
pagadders, jongknapen 

9u00 Vertrek aan het station van Zottegem 
(achterkant, Broeder Mareslaan). Vergeet 
jouw rugzakje voor de eerste dag niet en geef 
de nodige zaken in bewaring aan de leiding 

21 juli KSA’ers, ouders en 
sympathisanten 

11u30-13u30 BBQ en bezoekdag, vergeet de aantallen niet 
door te geven. De laatste vierkantsformatie 
begint om 14u00. 

29&30 juli Knapen en 
jonghernieuwers 

 2-daagse aan het rusthuis in Opbrakel, 
deelname bevestigen per mail voor 15 juli. 

 

Contactinformatie: 

 

KSA Sint-Paulus Brakel 

Ruben Waeytens 

Driehoekstraat 80 A 

9660 Brakel 

tel. 0497/ 75 94 14 (Ruben) 

e-post: bondsleiding@ksabrakel.be 

webstek: www.ksabrakel.be  

rekeningnummer :BE07 7995 1941 2366

 


