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Bonds en haar pen 
Beste KSA’er, 
Beste ouder, 
Beste sympathisant, 

Alweer ging een prachtig KSA-jaar voorbij, wat gaat de tijd toch snel! Aan het einde van het 
werkjaar 2019-2020 is het gepast om enkele mensen uit de KSA-familie te bedanken. In de 
eerste plaats verdient de leiding een bijzonder woord van dank voor hun wekelijkse inzet 
voor onze vereniging. Dit jaar in het bijzonder daagde ons uit om extra flexibel en creatief 
te zijn. Vele vergaderingen verstreken waarbij een coronawerking vorm kreeg. In het 
bijzonder zijn wij Margaux, die onze leidingsploeg verlaat, dankbaar voor haar inzet 
doorheen de jaren. Naast de leiding mogen we ook alle andere vrijwilligers die onze 
vereniging versterken niet vergeten. Ik denk hierbij aan de VZW, volwassen begeleiding en 
alle andere mensen die op welke manier dan ook hun steentje bijdragen. Uiteraard zijn wij 
ook de ouders dankbaar voor hun vertrouwen en steun op activiteiten zoals een eetfestijn 
of quiz. Aan al deze bovengenoemde mensen en zij die ik nog vergeten zou zijn zeg ik een 
welgemeende ‘dank u wel’! 

Terwijl onze KSA’ertjes terug volop kunnen genieten van het ‘naar school gaan’, zit de 
leiding niet stil. Met nieuwe moed bereiden wij reeds het werkjaar 2020-2021 voor, hierbij 
krijgen we hulp van Klara en Jaime. We verwelkomen hun als hulpleiding in onze 
leidingsploeg. Lees gerust verder in het Sloeberke om meer over hun te weten te 
komen! Om aan de maatregelen te voldoen maken we ook een aantal nieuwe afspraken. 
Voor elke activiteit waaraan uw kind wilt deelnemen is een registratie vooraf verplicht. 
Deze registratie komt telkens zondagavond (na een zaterdag waarop activiteit was) online. 
En de registraties stoppen donderdagavond, twee dagen voor de activiteit. U kan de link 
terug vinden door naar onze website www.ksabrakel.be te gaan, bij het tabblad ‘agenda’ 
klikt u op de link van de datum waarvoor u uw kind wilt registreren. Daarnaast hebben we 
ook voor extra speelterrein gezorgd, dit om te garanderen dat al onze bubbels genoeg 
ruimte hebben om te kunnen ravotten. Een aantal groepen zullen daarvoor op het 
speelterrein van de Scouts Brakel terecht kunnen. Afspraken hierover worden later met de 
desbetreffende groepen gecommuniceerd. Voor extra info en richtlijnen over onze 
coronawerking kunnen jullie altijd een kijkje nemen op onze site www.ksabrakel.be.  

Voor de leden die jonger zijn dan 12 jaar trappen we het werkjaar 2020-2021 af op zaterdag 
19 september tussen 13u00 en 16u30 aan ons lokaal. De leden die ouder zijn dan 12 jaar 
verwelkomen we graag de week daarop op 26 september van 14u tot 16u30. Die dagen 
kunnen we dan ook de hulp van alle KSA’ertjes, hun vriendjes en vriendinnetjes zeer goed 
gebruiken om te leren hoe we de vier natuurelementen kunnen beheersen. Wie weet leren 
ze zelf een echte Avatar kennen! Je hoort er meer over tijdens onze promomomenten, hou 
jullie ogen en oren goed open, wie weet zie je ons filmpje wel passeren. Wil jij graag 

http://www.ksabrakel.be/


deelnemen aan de startdag? Zorg er dan zeker voor dat je geregistreerd bent, dit kan via 
onze website www.ksabrakel.be. Klik op het tabblad ‘agenda’ en op de datum van de 
startdag, hier vind je de link voor jouw registratie! De registraties eindigen op 
donderdagavond 17/09.  

Ik sluit dit tekstje nog graag af met het laatste nieuwtje. Ik, Kato Van Peteghem, zal dit 
werkjaar Ruben vergezellen als bondsleidster. Als volgt een beknopte voorstelling van 
mezelf: ik ben ergotherapeut, ik tel 21 lentes, waarvan ik al 14 lentes doorbracht als KSA’er, 
ik ben al vier jaar leidster bij de jongste groepen en mijn lievelingskleur is geel. Ruben en ik 
kwamen onderling een taakverdeling overeen waarbij Ruben de technische taken blijft 
vervullen en waarbij ik de communicatieve taken op mij neem. Concreet betekend dit dat ik 
jullie vragen en mails zo goed mogelijk zal beantwoorden, aarzel dus niet om mij te 
contacteren via bondsleiding@ksabrakel.be of door mij aan te spreken tijdens een 
activiteit!  
 
 

Stevige KSA-groet en in grote getale tot op de startdag! 

Kato 
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Terugblik zomerkamp  
Roodkapjes en leeuwtjes  
Donderdag door leidster Sita 

Het was eindelijk zo ver de kindjes mochten eindelijk op kamp komen! Nadat alle kindjes waren 

gearriveerd  vertrokken we allemaal samen richting het kampterrein. Eerst gaven we een rondleiding rond 

het kampterrein om aan te tonen waar ze allemaal mochten lopen en waar niet. Dat was aangetoond met 

oranje en blauwe ballonnen. Wij waren de blauwe bubbel dus daarmee mochten wij alleen maar komen 

waar er blauwe ballonnen ophingen. Daarna was het tijd om ons te installeren in de tent. Nadar leidster 

Astrid het sprookje Sneeuwwitje had voorgelezen, was het tijd om te gaan slapen. Maar er waren ’s avonds 

laat nog heel wat babbelaars, dus hebben we enkele kindjes eens uit de tent gehaald. 

Vrijdag door leidster Astrid 

We maakten de kindjes wakker met een heuse polonaise. De leiding verkleedde zich en de sfeer zat er 

meteen in! We vlogen er direct in met een bosspel. De leden bouwden kampen en amuseerden zich 

kostelijk. Daarna gingen ze op pad met verf en kaartjes. Het spel eindigde met een fantastische slinger die 

we in de tent van de roodkapjes en leeuwtjes hingen. In de namiddag waagden we ons aan klei boetseren. 

Er waren heel wat kindjes die iets moois maakten voor hun liefje, voor hun mama en papa of gewoon voor 

hun zelf. Moe maar voldaan vielen onze kleine zoetjes in slaap onder het verhaaltje van ‘de zeven geitjes’. 

Zaterdag door leidster Kato 

Op zaterdag werden de kindjes op een wel heel gekke manier gewekt. De leidsters hadden een pyjama aan 

i.p.v. kleren, we droegen regenkleren terwijl de zon scheen en we riepen de kindjes op met de woorden 

'Goeienavond, slaapwel!' Alle gekheid op een stokje! Toen de kindjes aan tafel gingen zitten voor het 

ontbijt lukte dit niet, want de tafel was weg! Ze gingen op de grond zitten en plaatsen hun bord op de 

banken. De kookploeg serveerde spaghetti als ontbijt i.p.v. boterhammetjes met choco... Zeker waar niet 't 

is?? ('t is toch nie waar zeker ??) HET IS OMGEKEERDE DAG! JOEPIE, vandaag is alles omgekeerd, de KSA is 

dus nóg gekker vandaag. Na het 'ontbijt' speelden we omgekeerde spelletjes in het bos, zoals omgekeerd 

verstoppertje. Om 11u keerden we terug naar de kampplaats om ons vier-uurtje te eten. In de namiddag 

hielden we een parapiste, dit is een jaarlijkse kamptraditie waarbij we ons eens extra vuil mogen maken. 

We begonnen met een eetspel waarbij toeval bepaalde of we iets lekker mochten proeven of iets vies, dit 

werd echter snel een voedselgevecht waarbij bloem en eieren door de lucht vlogen. Om het vuil van ons te 

spoelen, speelden we waterspelletjes, we maakten zelf een reuze sleerbaan! Raar maar waar, na de 

waterspelletjes waren de kindjes nog niet echt proper. Tijd om het grof geschut boven te halen: zeep, 

washandjes en warmwater. Onze frisse kindjes trokken na het wassen hun mooiste kleren aan, de 

verkleedkleren! Want vanavond was het feestje en kampvuur. Verkleed vertrokken we naar de 

kampvuurweide, we dansten op onze favoriete liedjes, we sprokkelden hout en stookten een prachtig 

vuur! We sloten deze mooie avond af door onze bubbel nog eens goed vast te nemen en al wiegend 

'vrolijke vrienden' te zingen. 



 

 

Zondag door leidster Margaux 

Beste KSA-vriendjes en -vriendinnetjes, 

Laat me jullie eens vertellen over onze laatste dag van ons prachtige KSA-kamp. De zondag was een beetje 

een rare dag, omdat deze dag zowel een leuke als een droevige dag was. Een droevige dag omdat dit DE 

LAATSTE DAG VAN HET KAMP was en de valiezen en slaapzakken allemaal uit de tent moesten gehaald 

worden. 

Een leuke dag, omdat we ons nog een laatste keer hebben mogen uitleven in het bos! De kindjes mochten 

eerst een zoektocht in het bos uitvoeren, waarbij ze allerlei leuke kaartjes ontdekten. Het bleek dat deze 

kaartjes niet zomaar verstopt waren. Deze kaartjes moesten namelijk gebruikt worden in een spel, waar 

het geheugen van onze liefste KSA-vriendjes getest werd in een ‘memory’-spel. Het KSA-kamp heeft onze 

vriendjes niet alleen GEWELDIGE herinneringen gegeven, maar hen ook kennis laten maken met teken. 

Jawel! Op de laatste dag bleek dat er niemand gespaard was gebleven van deze kleine ‘passagiers’.  

Om hun (voor sommige, eerste) kamp in ware KSA-fashion af te sluiten, werd de kindjes nog een gourmet 

maaltijd aangeboden bestaande uit HOTDOGS!   

 

 



Pagadders 
Zondag door leidster Fien 

Ongeduldig maar vooral met heel veel zin stond de leiding de pagadders op te wachten. Wij waren er klaar 

voor en na 3 dagen voorbereiding konden we niet wachten tot onze pagadders toe kwamen. Een beetje 

een ander kamp dan gewoonlijk met bubbels, handen ontsmetten en mondmaskers. Maar ondanks alle 

regeltjes hadden we ook dit jaar maar 1 doel: er een fantastisch kamp van maken.  

Iedereen was mooi op tijd en we vertrokken in groep naar het kampterrein waar we ons installeerden in de 

tent. We maakten de tent gezellig met slingers en lampjes zodat iedereen zich op zijn gemak voelde. NA 

een korte kennismaking gaven we de leden een rondleiding op het kampterrein. Al snel hadden de 

pagadders hun favoriete plekje gevonden, de berg naast de tent. Daar maakten ze kampen en trapjes om 

snel van de tent naar de wasplaats te gaan.  

Na het avondeten, de eerste vierkantsformatie en nog een klein avondspelletje was het tijd om te slapen.  

Maandag door leidster Fien 

5u30 ’s ochtends en de leiding werd wakker gemaakt door een pagadderfuif die aan de gang was naast 

onze tent. We hoorden ze roepen, zingen en rondtrampelen van binnen naar buiten in de tent. De leden 

waren duidelijk klaar voor hun eerste dag kamp. De leiding en kookploeg daarentegen nog niet. Gelukkig 

luisterden de pagadders heel goed en leidster Leen moest maar gewoon zeggen ‘PAGADDERS TERUG NAAR 

DE TENT’ of ze lagen al in dromenland. 2u daarna moesten we onze kindjes zelf nog gaan wakker maken uit 

een diepe slaap. Over die ochtendfuif werd nog een heel kamp lang gebabbeld en ook de leiding zal die 

ochtend niet snel vergeten      . 

Die dag bouwden de kinderen nog een fantastisch café waar ze het hele kamp in konden spelen. In de 

namiddag stond een knutselactiviteit op programma en ’s avonds werden de kinderen verrast met 

popcorn. Voor enkelen was een ‘suikerboost’ zo laat op de avond geen goed idee. Zij moesten hun energie 

nog even kwijt met enkele leuke spelletjes zoals tussen vier vuren en 1-is-te-weinig-en-3-is-te-veel.  

Dinsdag door leidster Leen 

Dag 2 van het zomerkamp breekt aan en het zonnetje verklapt ons al dat het opnieuw een leuke dag zal 

worden! Na een stevig ontbijt trekken we naar het speelbos om ons eerste spel te spelen. De dieren zijn 

ontsnapt en verstoppen zich in het bos en wij moeten ze terug vinden! We moeten per diersoort een 

kwartet vormen om ze zo weer te verzamelen! Na het spel is het al tijd om boterhammen te eten en een 

goeie siësta te houden. Na de siësta is het tijd om onze creatieve kant te tonen! We volgen de nieuwe hype 

en verven allemaal onze eigen tie-dye t-shirt! We hangen ze te drogen en maken onze handen nog eens 

goed vuil om klei-beeldjes te maken. Na een lekkere hap genieten we opnieuw na in het café en spelen we 

nog allerlei kleine spelletjes voor het slapengaan. Oogjes toe en welverdiende rust voor dag 3!  

 

 

 

 



Woensdag door leidster Leen 

Dag 3 breekt aan en de vermoeidheid is in sommige oogjes al te merken. Maar we laten ons niet doen! Na 

het ontbijt starten we de dag meteen vol energie met tussen 4 vuren, Chinese voetbal, baseball,.. Het is 

weer een mooie en warme dag en we besluiten na de lunch om eens het kampterrein te verlaten en het 

mooie terrein eens te verkennen. We maken een grote wandeltocht aan de hand van een paar raadsels die 

de kids moeten oplossen, bolletje pijltje, visgraat,… we spelen onderweg nog eens een spelletje en 

genieten van een vieruutje. Na een heel vermoeiende wandeling van wel 10km komen we volledig 

uitgeput terug toe op het kampterrein. We genieten van ons avondeten, spelen opnieuw nog een klein 

spelletje en kruipen dan weer moe maar voldaan onder de veren. De eerste helft van het kamp is voorbij 

gevlogen, maar gelukkig staan er nog genoeg leuke dagen op de planning!!!  

Donderdag door leidster Kaat 

Deze ochtend werden de pagadders vroeg uit hun bed gehaald. De leiding had ochtendgymnastiek voor 

hun in petto. Na een paar squats, kikkersprongen en een paar toertjes waren we klaar voor een stevig 

ontbijt om aan de dag te kunnen beginnen. Na het ontbijt speelden we nog een bosspel waarna we zeker 

een siësta hadden verdiend. 

Na de middag hebben we waterspelletjes gespeeld en had de leiding een verassing voor de leden. Iedereen 

mocht smullen van een heerlijk ijsje! 

‘s Avonds speelden we nog een paar spelletjes in het café en was het al tijd om te gaan slapen. 

Vrijdag door leidster Kaat 

Omdat de pagadders heel graag tussen vier vuren speelden hebben we de hele voormiddag tussen vier 

vuren gespeeld. Tussen de wedstrijdjes door werd er ook af en toe een bieptest afgelegd. De pagadders 

moesten namelijk goed voorbereid zijn om zaterdag de oudsten te kunnen verslaan tijdens de echte 

bieptest. 

Een kamp is natuurlijk geen kamp zonder een fuif! Tijdens de fuif werd het kampvuur aangestoken en 

liedjes gezongen. Er werd gedanst en de gouden wortels werden uitgedeeld. Na deze gezellige avond was 

het tijd om voor de laatste keer in onze slaapzak te kruipen om morgen fris te zijn om terug naar huis te 

gaan.  

Zaterdag door leidster Sigrid  

Na de superleuke fuif gisteren en het gezellige kampvuur, wordt iedereen voor de laatste keer wakker op 

kamp. De laatste dag van de leukste week van het jaar is weeral aangebroken. Wat jammer. Want er zijn er 

toch enkelen die nog een extra weekje op kamp wouden gaan. We starten de dag met een heerlijke 

boterham met choco en warme chocomelk zodat we genoeg krachten hebben om onze valiezen te maken. 

Dit verliep zeer goed, en daardoor hadden we nog veel tijd over om spelletjes te spelen. We deden nog een 

potje honkbal en een beeptest tegen de oudsten. Iedereen zijn maagje begon al te grommen want het was 

natuurlijk tijd voor de meervoudige goudenwortel winnaar: MACARONI!!!!! 

Allen genoten van een reuzebord macaroni, zo waren we klaar voor ons laatste spel van het kamp, binnen 

de minuut. Iedereen amuseerde zich nog rot. En om 16u waren de mama’s en papa’s daar terug. Tijd om 

afscheid te nemen van een prachtig kamp. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jongkapen  
Zondag door leidster Camille  

De eerste dag van het kamp was aangebroken! De leiding stoomde zich al klaar om de jongknapen terug te 

zien. We stonden op de eerste parking vol spanning in onze festivallook te wachten op de jongknapen. Een 

laatste afscheidskusje van de mama en papa en de kids waren er volledig klaar voor! Na het sleuren met 

onze loodzware valiezen, waren we eindelijk aangekomen op het terrein. Waaauw! Wat zag het er leuk uit! 

Wel wat verwarrend met die bubbels, maar na enkele dagen zullen we het wel gewoon zijn! De 

jongknapen stormden naar hun tent en besloten hun op te splitsen aangezien we 2 tenten hadden. De 

jongens sliepen in de achterste tent en de meisjes in de voorste tent. Ze begonnen direct hun luchtmatras 

op te pompen, slaapzak uit te rollen, vliegennetten uit te hangen en al wat bij te kletsen! Na het oefenen 

van enkele tiktokdansjes waren de jongknapen klaar voor een rondleiding op het terrein. Dit jaar moesten 

we hier zeker genoeg aandacht aan schenken aangezien het dit jaar toch wat anders was. Als leiding was 

het onze verantwoordelijkheid om de kids duidelijk te tonen waar ze mochten komen binnen de blauwe 

bubbel en waar absoluut niet. De jongknapen hadden thuis al gegeten dus het was al vrij laat als ze 

aankwamen. Nadat iedereen klaar was met installeren was het tijd voor het eerste vierkant van het kamp. 

Nog snel even de vlaggen naar beneden halen met de vlaggengroet. De jongknapen konden heel goed de 

Vlaamse leeuw meebrullen. Voor de nieuwe leden was het even wennen maar ook zij waren er snel mee 

weg! Dit jaar had de leiding elke avond na de vlaggengroet iets extra in petto! Aangezien het thema 

‘festival’ was dit jaar besloot de leiding elke avond een optreden te geven voor de leden en zich te 

verkleden als bekende artiesten. Vandaag waren het Nicole en Hugo die optraden! Het dak vloog er bijna 

af … 

Na nog enkele kleine spelletjes met heel de groep, was het alweer tijd om te gaan slapen. 

Slaapwel lieve jongknaapjes, wij beloven ons best te doen om jullie het beste kamp ooit te geven!! 

Maandag door leidster Pauline  

De eerste ochtend van het kamp ! Fris uitgeslapen aten we onze boterhammetjes op en dronken we 

lekkere chocomelk. Na het ontbijt vertrokken we naar het speelbos. Daar speelden we het rescue-spel. Bij 

dit spel moesten de kinderen mensen redden die op een zinkende boot zaten. De kinderen waren in 4 

teams verdeeld. In het bos liep de leiding rond met kaartjes. Dit waren de mensen die op de boot zaten. 

Per groep moesten de kinderen zoveel mogelijk mensen redden. Dit konden ze doen door de kaartjes te 

gaan halen bij de leiding die in het bos rondliep. De kinderen kregen een kaartje door een opdrachtje te 

doen (piramide maken, 10 soorten blaadjes verzamelen, …). Maar als ze gepakt werden door de piraten, 

die rondliepen in het bos, dan moesten ze de kaartjes afgeven en konden ze die persoon niet meer redden. 

De kinderen hadden heel hard hun best gedaan en hebben heel wat mensen kunnen redden !! ’s namiddag 

speelden we het grote namenspel in het speelbos. Alle kinderen kregen een kaartje met daarop een code. 

De code stond voor een naam. De kinderen konden deze code ontcijferen aan de hand van kaartjes die in 

het bos hingen. Ze moesten dus op zoek gaan naar de betekenis van de code die op hun kaartje stond. 

Eens ze hun naam hadden geraden moesten de kinderen ook de leeftijd, de geboorteplaats en het beroep 

raden. Bij dit spel was er geen winnaar, maar de kinderen moesten hun gegevens houden want deze 

gingen in de loop van het kamp nog belangrijk zijn ! En het leverde enkele grappige momenten op. Zo was 

Aron Mariette, een vrouw van 90 jaar die duiker is. Na het lekkere vieruurtje speelden we nog enkele 

kleine spelletjes. Voor de kinderen gingen slapen was er nog een pisquiz. Hierbij deden Camille en Pauline 

alsof ze heel streng waren. Alle kinderen kregen een bekertje water en moesten op de banken zitten. We 



speelden enkele spelletjes en zongen enkele liedjes. Wie ‘stout’ was of niet meespeelde of meezong moest 

als straf hun bekertje leegdrinken. Ook de leiding werd niet gespaard. Zo moest leidster Eva een beker 

leegdrinken omdat ze zich al enkele keren had overslapen ! Na afloop van de pisquiz gingen de kinderen 

allemaal nog eens plassen dan gaan slapen. Moe maar voldaan ! 

Dinsdag door leider Nando  

De tweede volledige dag van het kamp begon al goed, met de zon in de tent werden de jongknapen 

wakker. Als iedereen uit zijn slaapzak is geraakt konden ze hun even opfrissen en hun tanden poetsen 

zodat ze er netjes bij stonden voor de vlaggengroet. Een stevig ontbijt om de dag goed te beginnen en 

energie te krijgen voor de vermoeiende activiteiten. Tijd voor de eerste activiteit van de dag. Wie is de 

beste security? Een spel om erachter te komen welk team het beste security team zou zijn. Om te 

beginnen een sluipspel want als een goede security agent moet je alles zien. 1 team moest op een vlag 

letten terwijl de andere 3 teams deze moesten stelen zonder dat het andere team hun naam zei. Daarna 

een spel waarbij ze hun emoties onder controle moesten houden zoals echte security agenten ook doen. 2 

teams stonden tegenover elkaar met water in hun mond en het water moest daar blijven. Het team die het 

minst water verliest wint. Als volgt zijn security agenten ook heel slim. Deze vaardigheid werd getest door 

het oplossen van sudoku’s, raadsels en woordzoekers. Soms moet er wel eens een achtervolging worden 

ingezet. Daarvoor moet je natuurlijk snel kunnen lopen. Een estafette heeft uitgewezen welk team het 

snelst was. Feestgangers kunnen wel is met mekaar op de vuist gaan. Een goede agent moet deze 

natuurlijk uit elkaar zien te krijgen. 3 teams lagen op de grond in een cirkel met hun armen in elkaar 

gehaakt terwijl het team dat niet op de grond lag deze uit elkaar moest trekken tot er maar 2 mensen over 

schoten. Ten slotte communicatie. Een zeer belangrijk aspect van een security agent. Er was telkens 1 team 

die iets moest uitbeelden terwijl de andere teams dit om ter snelst moesten raden. Uiteindelijk was het 

een gedeelde eerste plaats. Proficiat, niet alleen aan de winnende teams maar aan iedereen. Na al dat 

rond tsjollen was het tijd voor ‘een boke mee esp’. Even het eten laten zakken en tot rust komen tijdens de 

siësta om er daarna weer in te kunnen vliegen tijdens de tofste activiteit van het kamp, SJORREN! De 

leiding heeft het eens voor getoond en daarna was het natuurlijk de buurt aan de jongknapen. Na een 

beetje oefenen en een quotering van de leiding hadden ze hun vieruurtje verdiend. Na het vieruurtje 

hebben er nog een aantal leden een ladder gesjord voor het podium terwijl de rest nog wat waterspelletjes 

speelde. Toen iedereen droog was was het tijd voor het avondmaal. Met als voorgerecht een soepje en als 

hoofdgerecht vlees, aardappelen en groenten. Met de vlaggengroet achter de rug konden we aan onze 

avondactiviteit beginnen. Homo universalis, dit waren korte opdrachtjes zoals een put graven met een 

lepel, zoveel mogelijk wasknijpers op uw gezicht hangen, om ter verst schoen schieten, … Deze werden 

elke avond gedaan en op het einde van het kamp wisten we welk team gewonnen was. Na een lange dag 

van security zijn tot balken verleggen en aan elkaar sjorren was het tijd om te gaan slapen.  

Woensdag door leider Jeroen  

Woensdag stond gepind als de militaire dag. We begonnen met eigen wapens te maken van materiaal te 

vinden in het bos. De keuze voor het wapen was dan natuurlijk snel gemaakt: een boog. Door al dat 

knutselen vloog de tijd voorbij. Eer we dat doorhadden waren we helaas al te laat om op tijd in het 

vierkant te staan. Gevolg: iedereen mocht pompen (wat tg leuk binnen het militaire thema blijft). Na een 

goede maaltijd was het tijd voor de jaarlijkse parapiste. Deze was dit jaar per groep maar daarom niet 

minder vuil. Vooral de glijbaan met bruine zeep en het teentje look vielen erg in de smaak. Om de militaire 

dag af te sluiten speelden we na het avondeten nog een sluipspel, waarbij het sommige gelukt is om een 



volledige avond uit het zicht van de leiding te blijven. Na het sluipspel was het tijd om te slapen, waartegen 

niemand protesteerde na zo een dag. 

Donderdag door leider Pieter 

Dag 4 al, het kamp vliegt voorbij! Vandaag begint de dag iets later, onze leden mogen lekker lang uitslapen 

en worden verwend met ontbijt op matras. Fruitsap en chocoladekoeken en dat allemaal omdat ze alle 100 

opdrachten voltooid hebben op paaskamp online. Wow wat een leuke verassing         

Deze voormiddag had Eva een spel in elkaar gestoken, de jongknapen begonnen met een spel waar enkele 

leden geblinddoekt voorwerpen moesten verzamelen,  daarna speelde ze een leuk vlaggenspel. 12u, 

etenstijd, joepie! De leiding maakte alweer de beste boterhammen met heerlijk beleg voor de leden. Al 

werden zij wel af en toe geplaagd door een paar speelse wespen, gepaard met de veelomvattende paniek 

van de vrouwelijke leiding. Tijdens de middagsiësta werden hulpleider(ster) Pieter en Eva geschminkt, Eva 

in een mooie indiaan en Pieter in een pompoen die wat meer uitdraaide op een soort wortel. Deze middag 

had Leidster Camille een leuke tie-dye voorzien, iedereen mocht zijn witte T-shirt en of kousen 

transformeren naar een te gekke T-shirt in een mix van vele kleuren en patronen. De resultaten waren 

verassend mooi.  Na de tie-dye opnieuw een verassing, de ijskar kwam langs en iedereen kon genieten van 

een lekker bolletje ijs. 

Na het avondeten was het spijtig genoeg tijd aan de meisjes om de afwas te doen, de vaatwasser had het 

begeven, maar er werd al snel genoeg met wat schuim heen en weer gegooid en de afwas was gedaan 

voor we het wisten.  

Even later hoorden we een daverend applaus!? ABBA was speciaal van Zweden overgevlogen naar Eeklo 

voor onze leden een mega de max, spetterend, subliem optreden te geven. Ze werden ontvangen op een 

luxe podium gesjord door de leden. Ze gaven alles van hun zelf, iedereen ging uit zijn dak en de leden 

danste er op los. ABBA moest er al snel weer vandoor want het was tijd voor onze dagelijkse homo 

universalis. 

Alweer streden de verschillende groepjes samen met hun leider tegen elkaar. Deze avond op de planning; 

Een mooi portret tekenen van hun leider(ster) en schoensjotten.  

Team gras van Pauline klom naar de top van het klassement na een mooi portret getekend te hebben van 

Pauline. De gelijkenissen met Jeroen zijn portret waren ver te zoeken, hij leek meer op een oude Japanner.  

En dan was het alweer tijd voor Janneke maan :p 

Pieter of Pittha zoals ze me graag noemde op kamp 

Vrijdag door leidster Eva 

Het einde van het kamp is in zicht. De laatste avond werd afgesloten door het delen met leuke 

herinneringen en een gigantisch kampvuur. We begonnen de dag met een lekker ontbijtje. De 

boterhammen met choco vallen nooit uit de smaak, als er geen 10 potten op zijn hebben we het kamp niet 

helemaal beleefd. Na een lekkere energieboost beginnen we de dag met een leuke activiteit. 1 tegen 100, 

het traditionele spel waar iedereen jaarlijks naar uitkijkt en waar samenwerking essentieel is. Het doel 

ervan is dat heel de groep samenwerkt om alle opdrachtjes uit te voeren. De kinderen moeten o.a. de 

leiding een massage geven of hun haren wassen ( na een week niet te wassen en stinken )... Al de 



jongknapen moesten samenwerken om al de opgeheven opdrachten uit te voeren. Samen stonden ze sterk 

en kregen ze dit voor elkaar ;p. Daarna was het tijd voor een lekker koekje. Natuurlijk was het een zweterig 

dagje voor iedereen, dus konden ze wat uitrusten aan het kampvuur. Met lekkere mocktails en chips begon 

het feest, waarbij iedereen zich verkleedde en zijn coolste moves naar boven haalde. Iedereen zong uit de 

borst mee en danste de botten uit zijn lijf. Bij het kampvuur werden ook de gouden wortels uitgedeeld, het 

zijn de grammy’s van de KSA, wat altijd spannend is voor iedereen. De nooit vergeten momenten die door 

de kinderen worden beleefd en gezegd, krijgen een award. Hierbij werd deze avontuurlijke dag afgesloten 

met een wasje, een plasje en honderden gelukkige gezichtjes. 

Zaterdag door leidster Camille  

Helaas brak de droevigste dag van het kamp aan. We moesten afscheid nemen van de leden en van het 

kamp. We stonden op met een slaperig hoofd aangezien we vrij laat in bed gekropen waren de avond 

ervoor. Ook zagen we dat de jongknapen niet zo vrolijk als anders opstonden, wat verstaanbaar is! Tegen 

dat alle matrassen plat waren, alle slaapzakken opgerold waren en al het afval verzameld was, was het 

alweer middag. Het laatste maal op kamp moest toch wel een toppertje zijn! En ja hoor, het was het beste 

kampmaal ooit! Macaroniiii!!! Nadat alle bordjes leeggegeten waren, moesten we nog met zen allen het 

terrein wat opkuisen. Dit ging heel vlot! Erna hadden we nog een uurtje de tijd om het spel ‘Homo 

Universales’ af te ronden. Iedereen had kei hard zijn best gedaan maar zoals bij elk spel kan er maar één 

iemand de winnaar zijn natuurlijk ;). De winnaars waren ‘TEAM GRAS’!!!  Om 15u kregen we nog een 

laatste vieruurtje. Het was pudding vandaag! Mmm dat was heel lekker! Helaas werd het ook stilletjes aan 

tijd om naar huis te gaan. Je zag dat de jongknapen het heel jammer vonden om naar huis te gaan maar 

tegelijk ook heel blij waren om hun ouders terug te zien! Iedereen krijgt elk jaar een schildje om op zijn 

hemd te naaien na het kamp. Ook dit jaar werd er een schildje uitgedeeld. Er staat altijd een KSA-ventje 

afgebeeld in het kampthema en de locatie erbij. Dit jaar was dit een KSA-ventje al feestend in Eeklo ☺ . De 

leiding had zo een ongelooflijk tof kamp achter de rug dat zelfs enkele leidsters (vooral ik dan ☺ ) het 

moeilijk hadden om afscheid te nemen van de kids. Hiervoor willen wij, de leiding van de jongknapen, jullie 

allemaal heel hard bedanken! Wij hadden een ongelooflijk kamp achter de rug en dat kwam door jullie!! 

Jullie waren een heel gemakkelijke, speelse en lieve groep die we elk jaar zouden willen terugzien! Het zal 

een kamp zijn dat we ons nog lang gaan herinneren… 

Groetjes van de Leiding  

 

 



Knapen en jonghernieuwers 

Door leiders Jordy, Ruben en andreas en leidster Lies   

Vrijdag  

Vrijdag 17 juli, nog iets te vroeg voor sommigen, stonden de knapen en jonghernieuwers paraat aan het 

lokaal om op kamp te vertrekken. Deze keer geen saaie treinrit maar een heuse ‘Ronde van Oost-

Vlaanderen’ op het programma, goed voor zo’n 65 kilometer. Aangezien het thema van het zomerkamp 

‘festival’ was lieten we ons de weg leiden door muziek. De toppers van de jaren 80 brachten ons tot in 

Eeklo. Na enkele omzwervingen in Brakel en een kudde koeien die ons pad kruisten geraakten we toch op 

kruissnelheid. We fietsen naast de Schelde en langsheen Latemse stulpjes om moe maar voldaan aan te 

komen in provinciaal domein ‘Het Leen’. Die avond werden we nog getrakteerd op een optreden van KISS.  

Zaterdag  

In de namiddag bleven we met de jonghernieuwers in de creatieve sfeer. Ook de oudste houden wel eens 

van een knutselnamiddag. We tie-dyeden t-shirts en sokken. Maakten armbandjes en andere hippe 

spulletjes en we pimpten gele vissershoedjes. Zo was onze festivaloutfit klaar om het kamp in thema door 

te komen.  

Zondag  

Op de eerste zondag van het kamp spelen we traditiegetrouw Expeditie Robinson. De groep werd eerst 

verdeeld in 5 teams: team Zuid, team Noord, team Oost, team West en team Te midden. Als eerste 

opdracht mocht elk team een vlag maken, waarmee ze later hun kamp konden markeren. Het team met de 

mooiste vlag kon het meeste punten verdienen om op het einde van het spel het lekkerste eten te krijgen. 

Ook bij de volgende opdrachten konden er punten verdiend worden om een lekker (of minder lekker) 

ingrediënt te verdienen op het einde van de dag. Een van de lekkerste ingrediënten die volgens mij te 

verdienen waren was de ‘hoofflakke’, ‘preskop’ of hoofdvlees. Al viel dit toch wat minder in de smaak bij 

de meesten. Na het vervullen van alle opdrachten en het verdelen van de punten werden alle ingrediënten 

verdeeld en kon iedereen beginnen kokkerellen. Iedereen slaagde er toch in een lekker maaltijdje klaar te 

maken en het werd nog een zeer gezellige avond. 

Maandag  

Na een rustige avond op de expeditie Robinson konden we er maandag stevig invliegen. Hierdoor hebben 

de Highland games gespeeld. De Highland games zijn spelen die afkomstig zijn van Schotland. Hierbij 

worden de zwaarste voorwerpen weggegooid of geslingerd. Door een tactische beslissing te maken binnen 

het team kon de ene opdracht al vlotter verlopen dan de andere. Er waren verschillende opdrachten dit 

ging van paalwerpen tot trouwtrekken, speerwerpen zelf nageltje klop is aan bod gekomen. Om deze 

activiteit af te sluiten is er nog een tussen viervuren spel aan te pas gekomen om tot een winnaar te 

komen. Dat het maandag is betekent ook dat we na een weekend zonder Ben Crabbé opnieuw kunnen 

genieten van blokken. De knapen en jonghernieuwers spelen dan ook met plezier het blokkenspel. De 

deelnemers moesten blokjes van elkaar proberen stelen om zo veel mogelijk lijnen te maken. Ook de 

goede quizzers waren in het vooral. Arnout liep al snel uit op de rest en werd op de voet gevolgd door 

Milan. Uiteindelijk ging Arnout met de gouden medaille lopen bij de knapen.  



’s Avonds speelden we nog een heuse prison break. Een spel waarin de leden een tocht moeten afleggen 

zonder gezien te worden door de leiding. De juiste tocht konden ze vinden door de juiste tochttechnieken 

te gebruiken. Aangezien er op het domein geen straatverlichting is kon er dus zeer goed verstopt worden. 

Het was dus zeer moeilijk voor de leiding om de leden te kunnen vinden. Uiteindelijk heeft iedereen de 

tocht volbracht en konden we in onze warme slaapzak kruipen. 

Dinsdag  

In de namiddag speelden de jonghernieuwers het coronaspel. De leiding wou ook nog eens het lidgevoel 

terugkrijgen en speelde mee. Er waren virussen (tikkers) en 3 goepen mensen, de jongeren, de middle-age 

die een zware rugzak droegen (zoals de zwakkere rug van de 50+ers), en de ouderen waarbij hun been aan 

een stok werd getaped. De virussen deden serieus hun best de mensen te nemen. Er werd in bomen 

geklommen, in bramen verstopt. Na lang zoeken werd de laatste mens, Manuel, gevonden tussen de 

bomen de bramen! Uiteindelijk wonnen de virussen van de mensen, maar gelukkig was dit maar een 

spelletje op kamp en konden we erna aanschuiven aan tafel. 

In de namiddag was het een iets rustiger spel voor de knapen : we speelden een spel waarbij 2 teams het 

konden opnemen in spelletjes uit binnen de minuut. Hiervoor diende weer een tactische beslissing 

gemaakt te worden om wie van het team de opdracht ging uitvoeren. Het was een uitdagende namiddag 

want het ene team had al snel voorsprong op de andere maar deze bleven niet bij de pakken zitten en 

deden extra hun best om bij te benen maar dit is net niet gelukt.  

We sloten dinsdagavond af met een ware casinoavond. De knapen en jonghernieuwers kregen de opdracht 

om zich ‘casinowaardig’ te kleden. Dat namen vooral Jaimé en Stan zeer letterlijk. Op 15 minuten tijd 

hadden ze het syndroom van ‘Knokke-Le-Zoute’ te pakken. Op de casinoavond kon er gepokerd worden of 

op de roulette gespeeld worden. Je kon er ook 21’en, gokken op de paarden en zelfs op de beurs spelen. 

Vooral Arthur blonk uit in beleggen. Célestin daarentegen, bleef de schulden opstapelen en eindigde zelfs 

in het rood. Marthe sloot de avond af met het meeste geld op haar rekening. 

Woensdag  

Vandaag vertrokken we op dagtocht! Als echte KSA’ers houden wij van lange wandeltochten door de 

velden en bossen. We begonnen woensdagvoormiddag onze tocht in het Provinciaal domein het LEEN. We 

wandelden aan de hand van tochttechnieken doorheen de bossen van Eeklo. Na een stevige afstand 

afgelegd te hebben werden we opgewacht aan het kanaal door Lies met ons middageten. We aten enkele 

dikke boterhammen en zetten moedig onze tocht verder. In de namiddag werd het steeds warmer en 

warmer. Gelukkig kwam Lies op het juiste moment met afkoeling: een ijsje! Eens afgekoeld konden we 

onze tocht verder zetten. Na een goeie 30 km kwamen we terug aan op het terrein. Iedereen was moe 

maar voldaan. Na hier en daar een blein verzorgd te hebben aten we een stevige avondmaaltijd. We 

speelden nog wat kleine spelletjes en kropen in ons bed want iedereen was moe van onze staptocht.  

Donderdag  

Na gisteren een lange dag en toch wat afzien, verdiende iedereen toch wel een dagje ontspanning, aleja 

een beetje ontspanning. We zijn en blijven KSA die toch altijd actief in de weer zijn. We gingen kajakken!! 

Natuurlijk moesten we er eerst met de fiets naartoe, maar eens in de bootjes was het zalig! We gingen 

Naar gent om daar op de Leie te varen, het was het perfecte weertje! We amuseerden ons rot en genoten 

van het weertje en het amusement. Na nog maar eens een serieus actieve dag mochten we genieten van 

frietjes met stoverij, perfecte afsluiter van deze topdag! 



Vrijdag  

Om onze dag in te zetten begonnen we met een goeie work-out sessie gegeven door de echte yogamaster 

mezelf (leidster Lies). Na al het puffen en zweten begonnen we aan de yoga sessie. Deze was duidelijk niet 

voor iedereen weggelegd. Om de ochtend af te sluiten deden we nog wat meditatie. Nadat de helft in 

slaap gevallen was, was het tijd om terug te keren naar het kampterrein.  

 



Leiding  
Graag willen wij als leiding onze fantastiche leden bedanken. Dankzij jullie was het ook dit jaar een heel 

geslaagd kamp; ondanks alle corona regels. We hopen dat jullie even hard genoten hebben als ons. Ook 

bedankt aan de kookploeg, vrijwilligers, oud leiding en iedereen die zijn steentje bijdroeg om van dit kamp 

een topeditie te maken. Wij kijken nu al uit naar het volgende kamp, maar laten we er eerst een 

fantastisch KSA-jaar van maken!  

Veel groetjes, 

Jullie leiding  

 

  

 

 

 

 

 



Startdag 
19 september is het eindelijk zover: we trappen het nieuwe KSA-jaar af met een spetterende start! 

Iedereen is welkom op onze startdag, dus overtuig maar al jullie vriendjes om er samen met de hele KSA 

een fantastsiche dag van te maken. Maar eerst heeft de leiding van KSA Brakel nog iets te zeggen...  

In een land hier ver vandaan leven mensen die volledig één zijn met de 4 natuurelementen: water, aarde, 

vuur en lucht. Deze mensen worden stuurders genoemd omdat ze de kracht hebben om 1 van de 4 

elementen te besturen. Alle mensen die hetzelfde element kunnen besturen vormen een natie. Ze kunnen 

water doen bevriezen of een wervelwind creëren op commando. Lang geleden leefden de vier naties in 

vrede samen, maar alles veranderde toen de Vuurnatie aanviel. Alleen de Avatar, meester van alle vier de 

elementen, kon ze stoppen. Maar toen de wereld hem het meest nodig had, verdween hij. Vele jaren gingen 

voorbij, maar wij, KSA Sint-Paulus Brakel, vonden een nieuwe avatar. Zijn  stuurkunsten niet meer wat ze 

geweest zijn en heeft hij jullie hulp nodig. Samen kunnen we leren om de 4 natuurelementen te beheersen 

en de avatar zijn krachten terug te geven zodat hij opnieuw vrede kan brengen. 

Helpen jullie mee? 

 

 



De leiding 
De leiding 
  

 

 

 

 

 

 

Nieuwe leiding  
Jaime en Klara 

Ook dit jaar hebben we er nieuwe leiding bij. Na vele jaren als lid volbrachten Jaime en Klara op kamp hun 

leidersproef. Zij zullen onze leidingsploeg vanaf nu vergezellen en het beste van zich zelf geven! Wil je 

graag iets meer te weten komen over onze nieuwe hulpleiding? Check zeker onze site!  

 

 

 

 

 

 

Dag iedereen,  

We stellen aan het begin van het nieuwe KSA jaar graag 

even de leiding voor. Dit jaar zullen Camille, Fien, Leen, Kato, 

Astrid, Lies, Sigrid, Sita, Kaat, Eva, Jeroen, Ruben, Andreas, 

Jordy, Nando, Jaime, Klara, Pauline en Pieter jullie de tijd van 

jullie leven bezorgen op de activiteiten en de kampen. Wij 

kijken er heel erg naar uit! 

Wil je graag nog meer weten van ons, neem dan eens een 

kijke op onze website:  

https://www.ksabrakel.be/wie-zijn-we/leiding/ . 

 

https://www.ksabrakel.be/wie-zijn-we/leiding/


Afscheid  

Jammer genoeg nemen we dit jaar afscheid van leidster Margaux. Na 5 fantastische jaren 

als leidster en meer dan 10 jaar actief in de KSA te zitten, stopt Margaux met leiding geven. 

We gaan jou heel erg missen en willen je graag nog bedanken voor de ongelofelijke leuke 

activiteiten en kampen! Je was een top leidster zowel bij de kleintjes, de pagadders en de 

knapen. Je gaf steeds het beste van jezelf en de leden en ook de leiding hadden jou heel 

graag. We zijn er zeker van dat Margaux ons op een activiteit, kamp of evenement nog eens 

een bezoekje zal brengen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eetfestijn 

 



Uniform 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ons uniform bestaat uit een sjaaltje en een hemd. Sjaaltje is 

verplicht, zodat we iedereen goed kunnen herkennen. 

Als extraatje kan je ook een T-shirt en een pull kopen. Meer info 

vind je op onze website https://www.ksabrakel.be/ons_uniform/.  

Vragen omtrent het uniform kunnen gerust naar 

uniform@ksabrakel.be gestuurd worden.  

Om praktische redenen worden er ook dit jaar pasmomenten 

ingevoerd. Door de corona weten we nog niet precies wanneer 

deze allemaal zullen plaatsvinden, maar het eerste pasmoment is 

op zaterdag 3 oktober.  

Indien je graag een uniform, trui of T-shirt past, mag je een mailtje 

sturen naar bovenstaand e-mail adres. Dan zorgen de 

verantwoordelijke ervoor dat alles klaar ligt en dat het vlot kan 

verlopen.  

Bedankt!  

 

 

Prijzen:  

• Hemd: €21 

• Sjaaltje: €2,5 

• Trui: €20 

• T-shirt: €10 

 

https://www.ksabrakel.be/ons_uniform/
mailto:uniform@ksabrakel.be


Spelletje 
Hoe goed kennen jullie de leiding? 

Kunnen jullie raden aan de hand van deze emoticons over wie het gaat? 

Zo weet je ook meteen van wie je dit jaar leiding zal krijgen       

 

Breng zeker jouw oplossing mee naar de startdag. Het kindje met de meeste juiste antwoorden wint een leuk prijsje! 

Tip: Op onze website vind je een beschrijving van alle leiders en leidsters.  

Veel succes!   

Roodkapjes en leeuwtjes 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 



 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Pagadders  

 
………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Jongknapen  

 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Knapen  

 
…………………………………………………………………………………………………….………………… 



 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Jonghernieuwers  

 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 



 

 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Foto’s  
Meer foto’s zijn terug te vinden op onze Facebook pagina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agenda  
Wanneer? Wie? Om hoe laat? Extra 

19 september Roodkapjes en 
leeuwtjes, 
pagadders, 
jongknapen 

13u - 16u30 Startdag: Kom gratis langs op onze 
startdag van het nieuwe werkjaar. 
Vriendjes en vriendinnetjes zijn ook 
welkom dan. 

26 september  Knapen en 
jonghernieuwers 

14u - 16u30 Startdag: Kom gratis langs op onze 
startdag van het nieuwe werkjaar. 
Vriendjes en vriendinnetjes zijn ook 
welkom dan. 

3 oktober  Alle leden 14u-16u30 Activiteit aan het lokaal 

17 oktober Alle leden 14u-16u30 Activiteit aan het lokaal 

23 oktober 
 

Iedereen die in de 
ksa zit of gezeten 
heeft 

De volledige dag Dag van de jeugdbeweging: draag je 
KSA uniform naar school of op je 
werk! Meer info volgt via mail. 

31 oktober Alle leden  13u30-16u30  Stuntdag: Activiteit met alle KSA’s uit 
de Vlaamse Ardennen. Meer info 
volgt via mail. 

14 november Alle leden 14u-16u30 Activiteit aan het lokaal 

22 november Alle leden, ouders en 
sympathisanten  

 KSA-etinge: Dit jaar voorzien we 
afhaalmaaltijden i.p.v. het eetfestijn. 
Meer info volgt via mail. 

28 november Alle leden 14u – 16u30  Activiteit aan het lokaal 

5 december Roodkapjes en 
leeuwtjes, pagadders 

14u-16u30 Activiteit aan het lokaal: de Sint op 
bezoek 

12 december Jonkapen, knapen en 
jonghernieuwers 

14u-16u30 Activiteit  

20 december 
(datum nog niet 
vrijgegeven door de 
gemeente) 

Leden, ouders en 
sympathisanten 

18u-…. Kerstmarkt Brakel: Breng een 
bezoekje aan de kerstmarkt in Brakel 
en bewonder het KSA kraampje. 

 

 

 

 

 

 

 



Wanneer? Wie? Om hoe laat? Extra 

5 februari Ouders, 
sympathisanten en 
quizzers  

20u KSA Quiz: dit evenemnt is onder 
voorbehoud  

13 februari Alle leden 14u-16u30 Geutelingentochten: afspraak aan de 
volleybalclub in Michelbeke. Laarzen, 
bottinetjes en warme kledij komen 
goed van pas. 

20 februari Alle leden en hun 
vriendjes, 
nieuwkomertjes 

14u-16u30 Vriendjesdag: Vandaag is iedereen 
welkom om een kijkje te nemen op 
de KSA. Breng gerust jouw vriendjes 
mee. 

6 maart Alle leden 14u-16u30 Activiteit aan het lokaal 

20 maart Alle leden 14u-16u30 Activiteit aan het lokaal 

27 maart Leden, ouders en 
sympathisanten  

17u30-21u30 Spaghettifestijn in Sint-Augustinus 
Brakel. 
Dit evenement is onder voorbehoud. 

5-11 april Jonghernieuwers die in 
het jaar 2004 geboren 
zijn  

 Kits: een animatorcursus. Vraag 
gerust meer info bij je leiding. 

9-11 april Alle leden  Paaskamp: meer info in het 
sloeberke van maart-april-mei 

13-16 april Jonghernieuwers die 
16 jaar worden in 2021 

 Joepie: een meerdaagse staptocht 
georganiseerd door KSA Oost-
Vlaanderen 

24 april Alle leden 14u-16u30 Activiteit 

8 mei Alle leden Ganse dag Een daguitstap naar de zee. Meer 
info volgt via mail. 

15 mei Alle leden  14u-16u30 Bosspel 

16-18 juli  Knapen en 
jonghernieuwers 

 Voorkamp 2021  

19-25 juli Alle leden  Zomerkamp 2021 

 

 

 

 

Dit is een voorlopige agenda. Wij houden rekening met de covid maatregelen, waardoor het kan zijn dat 

sommige activiteiten nog wijzigen. Hou dus zeker onze Facebook pagina en jullie mail in de gaten!  

 

 



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


