P.B. – P.P.
België-Belgique
9660
BC 9854

‘t Nieuw sloeberke
Driemaandelijks tijdschrift voor leden, leiding, oud-leden en sympathisanten van
KSA Sint-Paulus Brakel
Jaargang 11, nr. 21 – December-januari-februari 2020-2021
v.u. en afzendadres: KSA Sint-Paulus Brakel, KSA-secretariaat, Driehoekstraat 80A, 9660 Brakel
Onder toelatingsnummer P409896

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

De eerste maanden van het nieuwe werkjaar zijn weer voorbij gevlogen. Er was onder andere
de startdag, waarbij bekende gezichten werden aangevuld met heel wat nieuwe KSA’ertjes.
Fantastisch dat jullie zo talrijk aanwezig waren! Tijdens de dag van de jeugdbeweging waren
de oranje-blauwe kleuren prominent aanwezig op straat, in de klas, winkels,…. We moesten
helaas ook rekening houden met heel wat maatregelen tijdens de afgelopen maanden. Ik wil
iedereen bedanken voor het begrip en de flexibiliteit die hierbij kwamen kijken. De
activiteiten zoals we ze gewoon zijn gingen in november niet meer door. Er werd echter wel
een heuse wandelzoektocht op poten gezet, we kregen tal van prachtige foto’s ingestuurd.
Zo waren we toch verbonden ondanks dat we niet meer samen afspraken.
In december stonden nog een aantal activiteiten gepland. Maar we besloten als leidinggroep
om deze ook op te schorten. We nemen onze verantwoordelijkheid op om de veiligheid van
onze leden, onszelf en onze dierbaren te garanderen. Dit betekent natuurlijk niet dat we
ondertussen stilzitten! Jullie mogen begin december een stoepbezoekje van jouw leiding
verwachten, want elk ingeschreven kind krijgt een verrassingspakketje. Hiermee zal de
maand december gevuld worden met leuke KSA-activiteiten die je vanuit jouw kot kan doen.
Wegens de huidige omstandigheden zal de kerstmarkt in Brakel niet doorgaan, waardoor
ons KSA-kraampje voor een jaartje onbemand blijft. Om toch een duit in het ‘goededoelenzakje’ te doen, organiseren we een postkaartjes actie. De opbrengst van onze actie
gaat volledig naar 'Welzijnsschakel Brakel - Lierde'. Zo kunnen we een steentje bijdragen in
de kerstperiode voor mensen uit onze eigen streek die het echt nodig hebben. We
organiseren een tekenwedstrijd! We vragen onze leden om een tekening te maken over wat
hen gelukkig maakt. De winnende tekeningen drukken we op postkaartjes, die verkocht
worden. Zo kan je de dag opfleuren van iemand die dit verdient of je kan hierop je
gelukwensen schrijven voor tal van gelegenheden. Je kan nog bestellen tot 06/12 via

onze site.
KSA Sint-Paulus Brakel neemt hierna even vrijaf. De leiding daarentegen buigt zich over de
boeken met de examens in het vooruitzicht. Bijgevolg laat de eerstvolgende activiteit op zich
wachten tot 5 februari. Het is dan reeds de 5de editie van onze quiz. Dat staat opnieuw garant
voor quizplezier voor zowel de doorwinterde als de occasionele quizzer. Onze vijfde editie
zal wel wat anders verlopen, om te voldoen aan de maatregelen beperken we dit jaar het

aantal ploegjes. Het wordt dus een kleinere editie waarbij we ons vooral focussen op ploegjes
die een connectie hebben met de KSA. Denk maar aan leden, oudleiding, ouders en
sympathisanten. Meer info en inschrijvingen zijn terug te vinden op onze site.
Februari betekent ook geutelingen en geutelingentochten. Op 13 februari trekken we dus
opnieuw onze wandelschoenen aan. Op 20 februari tot slot, mag iedereen een vriendje of
vriendinnetje meebrengen naar onze vriendjesdag! De activiteiten in februari zijn nog onder
voorbehoud, houd zeker je mail, onze facebookpagina of site in de gaten om de afspraken
op dat moment na te gaan.
Stevige KSA-groet en prettige feestdagen gewenst!
Kato
PS De volgende editie van ’t nieuw sloeberke zal voor een groot stuk gewijd worden aan de practica omtrent
het paaskamp. Mocht je als nieuwkomer toch met vragen zitten, kan je al een mailtje sturen naar
kamp@ksabrakel.be .

Terugblik startdag
-12 jarigen
Verslag door leidster Fien
Onze startdag zag er dit jaar jammer genoeg wat anders uit. Maar ondanks de handontsmetting, de
mondmaskers en de bubbels hebben we er ook dit jaar een geslaagde editie van gemaakt. Het thema van
dit jaar was avatar. We organiseerden spelletjes rond de 4 elementen. Bij aarde leerden we een
gevechtsdans van onze nieuwe leider Jaime en mochten we een blotevoetenparcours afleggen. Bij het thema
vuur deden we een estafette met als doel een kaarsje aan te houden en speelden we het leukste spel ooit:
tussen vier vuren. Om ons in te leven in het thema lucht legden we eerst een hoogteparcours af, daarna
knutselden we een geweldige luchtraket die jullie ook mochten meenemen naar huis. Tot slot hebben we
nog thema water. Hiervoor legden we een waterestafette af en speelden we een spelletje met
waterballonen. De bedoeling van al deze spelletjes was om munten te verzamelen. Die munten hadden we
nodig om onze avatar terug vrij te krijgen. En of dat gelukt was. Onze KSA’ertjes brachten alle opdrachten
tot een goed einde!

+12 jarigen
Verslag door leidster Camille
Het was weer zover. Het KSA-jaar was weer begonnen. We openen het nieuwe jaar steeds met een reuze
spel op de startdag. Door de corona-maatregelen moesten we de -12 en +12 opsplitsen. De +12 kwam de
week na de -12 samen. De leiding had ‘het grote avatarspel’ voorzien maar helaas lieten de
weersomstandigheden dit niet toe. We besloten een rustige spelletjesnamiddag te organiseren. Er waren
verschillende spelletjes aanwezig. Het ene groepje begon met een spelletje blokus terwijl een ander groepje
druk bezig was met de weerwolven te vangen. Ook was er een speciaal postje aanwezig waar je uw toekomst
kon laten voorspelen. Leidster Fien had haar volledig omgetoverd tot een waarzegster. Voor sommige was
de toekomst horen toch even schrikken en voor anderen een groot plezier. Gelukkig had leidster Fien nog
niet al te veel ervaring waardoor er soms foutjes in haar uitspraken zaten ☺.
Voor het grote avatarspel was het de bedoeling om de avatar te helpen zijn krachten terug te krijgen. Met
behulp van de vortex werden er luchtcirkels afgeschoten om zo avatar zijn luchtstuurtechniek te helpen
oefenen. Dit wou iedereen ook eens proberen natuurlijk en het bracht heel wat plezier met zich mee. Als
vieruurtje had leidster Lies hééééérlijke tomatensoep voorzien. Wat was dat lekker zeg, dikke merci Lies!
Voor we het wisten was het 16u30 en mocht iedereen terug naar huis vertrekken. Het was misschien een
andere startdag dan gepland, maar toch heeft iedereen hem enorm geamuseerd!

Verslagjes
Roodkapjes en leeuwtjes
Verslag door leidster Eva
Op zaterdag 3 oktober was het tijd voor de kennismakingsdag. De leiding ontving met open armen de
Roodkapjes en leeuwtjes met grote glimlach. Bij aankomst van de kindjes werden natuurlijk alle handjes
goed ontsmet. Als de groep voltallig was vlogen we erin en begonnen ons eerste spel. We stelden ons op in
een grote kring zodat iedereen elkaar goed kon zien. In deze kring ging een bal rond en we speelden tik tak
boem. Dit was een ideale manier om elkaar beter te leren kennen en nieuwe vriendjes te maken. De sfeer
zat tiptop in orde! Iedereen zat vol energie en we vervolgden de spelnamiddag met dikke Berta. Dikke fun
verzekerd!! Na het lopen was het tijd voor de dorst te lessen. Een lekker glaasje water doet altijd deugd.
Daarna speelden we nog allerlei kleine spelletjes voor extra kennismaking. Voor het laatste spel was het tijd
om de mexicaanse hoed boven te halen. Met onze hoed speelde we nog een spelletje om elkaar nog extra
goed te leren kennen. Het was een leuke dag vol enthousiaste kindjes en vol genot. Onze opdracht om kennis
te maken was hierbij zeker geslaagd! Iedereen heeft veel vriendjes bij. We kijken uit om de kapoentjes terug
te zien en nog beter te leren kennen.

Verslag door leidster Astrid
Is iedereen klaar om te

Halloween.

griezeleeennnnn

?? Wij wel hoor ;) vandaag stond namelijk in het teken van

We zouden iets leuks knutselen maaaarrr, we moesten onze benodigdheden wel eerst

verdienen. We vlogen als echte heksen mekaar achterna op onze bezem, dat was niet gemakkelijk, zo op ons
grasveld. Hiervoor kreeg iedereen een rekkertje om mee te knutselen. We lieten de leiding zo goed mogelijk
schrikken door een eng verhaal te vertellen of door heel hard boe te roepen. Dit was goed voor 2 papieren
zakdoekjes om mee te knutselen. We maakten ook telkens van 1 kindje een spook door dit kindje te
bedekken met een groot wit laken. Dan was het elke keer aan de rest van de groep om te raden wie er onder
het laken zat en aangezien we mekaar al supergoed kennen, was het voor onze kindjes een makkie om te
raden wie er onder het laken verstopt zat. Hiervoor kregen we een paar stiften.
Met al deze benodigdheden maakten alle kindjes hun eigen spookje. Het eerste zakdoekje rol je op een
bolletje, en het tweede zakdoekje gaat er mooi overheen. Dan nog een rekkertje om het hoofdje te maken,
en met de stiften kon je het gezichtje tekenen zoals jij het zelf wilt. Er waren heel wat blije spookjes, ook wel
een aantal bange spookjes, en ook een paar héél kleurrijke spookjes. Hopelijk hebben jullie ze met Halloween
nog eens bovengehaald om mama of papa flink bang te maken ;)

Pagadders
Verslag door leidsters Leen, Sigrid, Kaat en Fien
Het zonnetje schijnt en we zijn weer klaar voor een topdag! Op het programma staat een leuk ganzenbord
waar bij de pagadderkes zo snel mogelijk aan de finish moeten geraken. We speelden in 1 groot team zodat
we elkaar goed leerden kennen. Al snel was duidelijk dat het een hele hecht groep is. Het begon langzaam
maar na een dierenslang, landen opnoemen, tikkertje stopcontact en enkele gymnastiek oefeningen waren
ze vertrokken. De pion ging razend snel naar het einde. Het laatste spelletje was een geheugen spelletje
waarbij de kinderen moesten onthouden welke voorwerpen er onder een doek lagen en ook dat ging heel
vlot. Na een laatste 6-worp stonden ze op het laatste vakje. Wat een enthousiaste bende!

Jongknapen
Verslag door leider Jeroen

3 oktober, De eerste echte activiteit van het nieuwe KSA-jaar voor de jongknapen en ook de eerste
activiteit op een nieuwe locatie. Dit jaar spelen de jongknapen namelijk aan het scoutslokaal. Na wat te
wennen aan de nieuwe locatie en een veilige vierkantsformatie konden we beginnen aan het spel en het
was er direct eentje voor voor de goede onthouders, maar ook straffe lopers. De groep werd verdeeld in 4
teams. Elk kregen ze alle puzzelstukken van een tangram. Met deze puzzelstukken kan je tal van figuren
maken. Over de rijdt verspreid waren zo figuren opgehangen door de leiding. er waren categorien met
figuren: Boten, vogels, katten en honden, mensen en gebouwen. Door deze te zoeken en daarna in het lokaal
correct te kunnen namaken verdiende ze een bonus minuut voor die categorie in de finale. Voor ze konden
gaan zoeken diende ze wel de eerste puzzel op te lossen, vorm met de puzzelstukken een perfect vierkant.
Dit ging bij de ene groep al wat vlotter dan de andere. Na een paar hints was uiteindelijk iedereen vertrokken.
Al snel kwamen de eerste groepen terug om een puzzel op te lossen, jammer genoeg voor hun hadden ze
de puzzel niet goed onthouden en moesten ze dus teruglopen. Zo puzzelden we de hele middag, sommige
werden binnen de minuut opgelost, andere bleven we vast op zitten. Na het vieruurtje was het tijd voor de
finale. Hier kon iedereen nog winnen. Je krijgt 5 puzzels voorgeschoten en hebt telkens 3 minuten om deze
op te lossen, maar voor elke puzzel zoals deze in de finale die tijdens het spel opgelost werden, kreeg de
groep 2 extra minuten. Dit leverde een spannende strijd die gepaard ging met veel lawaai. Na het oplossen
van de 5 finalepuzzels bleek er een gelijkstand te zijn. De ploegen kregen nu nog een 6e puzzel en de eerste
die deze oploste won het spel. Deze laatste puzzel was zo moeilijk dat toen hij eindelijk opgelost werd, het
tijd was om naar huis te gaan.
Verslag door leidster Pauline
Vandaag gingen we naar de sporthal voor de activiteit ! Daar had de leiding allerlei spelletjes georganiseerd
voor de jongknapen. De kinderen werden allemaal verdeeld in kleine groepjes en gingen elk bij een leider
een spel spelen. Het eerste spel was hockey. Daar namen twee teams het tegen elkaar op. Het team dat het
meeste punten scoorde was gewonnen. Het tweede spel was tussen twee vuren. Het derde spel was een
soort stoelendans maar dan met hoepels die op de grond lagen. De kinderen liepen rond tussen de hoepels
en als de muziek stopte moest iedereen in een hoepel gaan staan. Wie er niet op tijd in stond lag eruit.
Uiteindelijk bleef er nog 1 hoepel over. Het team van de persoon die er als eerste kon instaan als de muziek
stopte was gewonnen. Voor het laatste spel moesten alle kinderen per twee gaan staan in hun team.
Iedereen kreeg een blad papier en een stylo. De kinderen zonder pen en papier moesten dan met hun vinger
een tekening maken op de rug van de kinderen met pen en papier. De kinderen met pen en papier moesten
dan proberen tekenen wat de anderen op hun rug hadden getekend. Zo tekenden ze onder andere het
coronavirus, een huis, een kaars, … . Het team dat de beste tekening had won. Het team met de meeste
punten moest als laatste nog een wedstrijdje hockey tegen de leiding spelen. Het was het team van de
jongens versus de leiding. En de jongens hebben de leiding ingemaakt met 7-6 !! De leiding zette hun beste
beentje voor maar ze worden precies een dagje ouder… . Proficiat jongens !!

Knapen en jonghernieuwers
Verslag door leider Ruben
Op zaterdag 3 oktober ging de uitgestelde startdag door voor de knapen en jonghernieuwers. Een weekje
voorheen werden we geplaagd door storm Odette. Zo een tof avatarspel konden we de knapen en
jongehernieuwers toch niet ontnemen, dus maakten we er die dag werk van. We wentelden ons, zoals onze
jongere KSA’ertjes, in de wereld van de elementenstuurders. De 4 naties namen het tegen elkaar op in een
strijd om de beste avatar te trainen. Ze moesten hun avatar zo veel mogelijk stuurkunsten van de 4
elementen aanleren. Dit konden ze doen door de andere naties aan te vallen en hun munten te stelen. Met
deze munten konden zij nieuwe stuurkunsten aangeleerd krijgen onder de vorm van gevechtsposes. Ze
moesten deze poses dan wel goed kunnen onthouden! Op het einde toonden de avatars hun aangeleerde
kunsten. De jury was het meest onder de indruk van de aardenatie onder leiding van avatar Elien. Zij slaagden
erin om de meeste gevechtsposes te onthouden en dus de beste avatar op te leiden. Proficiat!
Verslag door leider Nando
In deze omstandigheden is het moeilijk om te reizen en daarom hebben we tijdens de activiteit van 17

oktober een reis rond Europa gemaakt. Eerst moesten ze hun tickets zoeken om te kunnen reizen, deze
tickets lagen verspreidt over De Rijdt. Met deze tickets konden ze dan vanuit Brussel naar verschillende
steden reizen. Londen, Parijs, Amsterdam, Berlijn, Luxemburg en Madrid waren de bestemmingen. Eenmaal
aangekomen moesten ze opdrachten uitvoeren. Bijvoorbeeld in Londen moesten ze een brug maken, deze
brug symboliseerde de Tower Bridge in Londen. Of in Amsterdam moesten ze de Amsterdamse vlag maken
van dingen die ze konden vinden. In Madrid moesten ze churros maken van modder. Na anderhalf uur spelen
was er een groepje die 5 van de 6 opdrachten had voltooid. Dan was het alweer vieruurtje en tijd om naar
huis te gaan.

Wandeltocht november
Verslag door leidster Kato
Dag KSA’ers en KSA sympathisanten. In november kwamen we opnieuw terecht in een semi-lockdown,
waardoor onze reguliere activiteiten helaas niet meer door konden gaan. Om ervoor te zorgen dat de KSAkriebels gestimuleerd bleven, organiseerden we een wandelzoektocht. Onze leden, hun ouders en
andere sympathisanten waren allemaal welkom om deel te nemen. De volledige maand november was ter
beschikking om de mooie wandeling te maken. Jullie trokken dan ook talrijk jullie laarzen of wandelschoenen
aan om op verkenning te gaan. De vele positieve berichten en leuke foto’s vulden onze mailbox en ons KSAhart. Brakelbos en het Livierenbos kleurden op vele namiddagen blauw-oranje. Tijdens de wandeling gingen
jullie op zoek naar de proefbuisjes die de leiding verstopt had, jullie voerden de opdrachten feilloos uit,
onthielden de cijfers en openden zo het slot om een vieruurtje te bemachtigen! Een aantal van de ervaren
stappers waagden zich zelf aan de tochttechnieken, maar ook zij wisten (soms met een kleine omweg) de
eindmeet te bereiken.
PROFICIAT!

Quiz

Kleurplaat

Kerstmis woordzoeker
Zoek de woorden van links naar rechts, van rechts naar links van boven naar onder, van onder naar boven
en diagonaal

Kalender
Wanneer? Wie?

Om
laat?

hoe Extra

5 december

Roodkapjes en leeuwtjes, 14u-16u30
pagadders

12
december

Jonkapen, knapen
jonghernieuwers

5 februari

Ouders, sympathisanten

20u

13 februari

Alle leden

14u-16u30

20 februari

Alle leden en
vriendjes,
nieuwkomertjes
Alle leden
Alle leden
Leden,
ouders
sympathisanten

6 maart
20 maart
27 maart
5-11 april

en 14u-16u30

hun 14u-16u30

14u-16u30
14u-16u30
en 17u30-21u30

Activiteit aan het lokaal: de Sint op bezoek
Geannuleerd: er wordt een verrassingspakket
bezorgt ter vervanging van de december
activiteiten.
Activiteit
Geannuleerd: er wordt een verrassingspakket
bezorgt ter vervanging van de december
activiteiten.
KSA Quiz: dit evenement is onder voorbehoud.
Geutelingentochten: afspraak aan de
volleybalclub in Michelbeke. Laarzen,
bottinetjes en warme kledij komen goed van
pas.
Vriendjesdag: Vandaag is iedereen welkom om
een kijkje te nemen op de KSA. Breng gerust
jouw vriendjes mee.
Activiteit aan het lokaal
Activiteit aan het lokaal
Spaghettifestijn in Sint-Augustinus Brakel.
Dit evenement is onder voorbehoud.

Jonghernieuwers die in
het jaar 2004 geboren
zijn
Roodkapjes en leeuwtjes,
pagadders
Jonghernieuwers die 16
jaar worden in 2021

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

16-18 april

Jongknapen,
knapen,
jonghernieuwers

Paaskamp: meer info in het sloeberke van
maart-april-mei

24 april

Alle leden

14u-16u30

Activiteit

8 mei

Alle leden

Ganse dag

15 mei

Alle leden

14u-16u30

Een daguitstap naar de zee. Meer info volgt via
mail.
Bosspel

16-18 juli

Knapen
jonghernieuwers

19-25 juli

Alle leden

9-11 april
13-16 april

en

Paaskamp: meer info in het sloeberke van
maart-april-mei
Joepie: een meerdaagse staptocht
georganiseerd door KSA Oost-Vlaanderen

Voorkamp 2021
Zomerkamp 2021

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, houd 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

