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Bonds en haar pen 
Beste KSA’er, 

Beste ouder, 

Beste sympathisant, 

Alweer sloten we een boeiend KSA-jaar af met een fantastisch zomerkamp. 
Voor we volledig opgeladen aan het nieuwe werkjaar beginnen, wil ik graag 
nog een paar mensen bedanken. Een bijzonder woordje van dank aan elke 
leider en leidster voor de wekelijkse inzet, het enthousiasme en alles wat we 
dit jaar gerealiseerd hebben. In het bijzonder bedanken we Sigrid, die dit jaar 
onze leidingsploeg verlaat, Kato, die het laatste jaar ook nog de handen uit de 
mouwen stak als bondleidster en ook onze leidingsploeg verlaat en Ruben, die 
5 jaar lang het beste van zichzelf gegeven heeft als bondsleider en dit jaar 
verdergaat als leider. 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 hebben bijgedragen. Uiteraard zijn wij ook de ouders dankbaar 
voor hun vertrouwen en steun op activiteiten en kampen. 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 2021-2022 voor. Hierbij krijgen we vanaf dit 
jaar de extra hulp van Aukje, Marthe, Nona, Stan en Manu. We verwelkomen 
hen als hulpleiding in onze leidingsploeg. Lees gerust verder in het Sloeberke 
om meer over hen te weten te komen!  

We trappen het werkjaar af op zaterdag 18 september met de startdag die 
doorgaat van 13u-16u30 aan ons lokaal met als thema ‘Opa en oma worden 
100 jaar’. Op die dag kunnen we alle ksa’ertjes en hun vriendjes en 
vriendinnetjes zeer goed gebruiken om van hun verjaardag een leuk feest te 
maken.  Je hoort en leest er meer over tijdens onze promomomenten, op FB 
en op onze site. Houd jullie ogen en oren goed open, wie weet zie je ons filmpje 
wel passeren.  



KSA Brakel zou echter niet KSA Brakel zijn als we geen feest zouden vieren. Het 
komende werkjaar bestaat onze vereniging 100 jaar en dat moet gevierd 
worden! We geven het startschot van het feestjaar op zaterdag 18 september. 
Na afloop van de startdag is iedereen welkom voor een hapje en drankje. De 
avond brengt ons een groot feest met tal van lokale bands die het beste van 
zichzelf komen geven, ambiance verzekerd! De zondag gaan we verder met een 
heuse BBQ aan het lokaal. Meer info en affiche vinden jullie verder in dit 
boekje. Kaarten zijn beschikbaar bij alle leiding, oud-leiding en VZW. De 
volledige agenda van het feestjaar vinden jullie ook verder in dit boekje. Wij 
hopen jullie met grote aantallen te mogen verwelkomen om er samen een 
groot feest van te maken.  

 

Ik sluit graag af met het laatste nieuwtje. Ik, Leen Boullard, zal vanaf dit 
werkjaar de taak als bondleider overnemen van Ruben en Kato. Ik stel mezelf 
graag even voor: ik ben Leen, 21 jaar oud en studente voedings- en dieetkunde 
in Gent. Naast de KSA ben ik heel graag bezig met muziek en ga ik het liefst van 
al wandelen met vrienden. Ik zit al 15 jaar in de KSA waarvan ik al 5 jaar leiding 
geef, ik beloof dan ook dat ik alles zal geven om een goeie bondsleider te zijn. 
Bij vragen en problemen kunnen jullie steeds terecht op onze site of stuur 
gerust een mailtje naar bondsleiding@ksabrakel.be.  

Stevige KSA-groetjes en met heel veel plezier tot op het startweekend! 

 

Leen 
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100 jaar KSA Brakel 
Jullie hoorden het wel al verschillende keren: onze vereniging bestaat 

ondertussen meer dan 100 jaar en dat moet uitgebreid gevierd worden. 

Daarom dopen wij het werkjaar 2021-2022 om tot een feestjaar.  

Activiteiten 

We steken van wal met een heus startweekend op 17 en 18 september. Op 

zaterdag 18 september gaat onze startactiviteit door van 13u00 tot 16u30 aan 

ons lokaal (Driehoekstraat 80A). Later op de avond gooien we de benen los op 

de tonen van Pixiedust, de Belpopband en de Jartellen. Een toegangskaart kost 

4 euro en het eerste optreden is gepland voor 19u00. Zondag 18 september is 

het ons startfestijn. Kaarten voor onze barbecue zijn te verkrijgen voor de prijs 

van 18 euro voor volwassenen en 10 euro voor kinderen. In ruil daarvoor kan 

je niet alleen genieten van een lekker vleesje, maar ook van de muziek van de 

Kwaremont Brodders en van enkele toffe volksspelen. Kaarten voor beide 

evenementen zijn te verkrijgen bij de leiding, boekhandel Braeckman en 

Delicatessenzaak ’t Schotelke. Je kan ook kaarten reserveren door een mailtje 

te sturen naar 100jaar@ksabrakel.be . 

In de periode van 10 t.e.m. 13 november huren wij een authentieke 

spiegeltent, volledig in de stijl van de jaren ’20 van de vorige eeuw. Op 

woensdag 10 november staat alvast onze quiz gepland in dit speciaal decor. 

Op zaterdagavond 13 en zondagmiddag 14 november ontvangen wij 

julliegraag voor een lekkere 3-gangenmaaltijd met randanimatie, ook volledig 

in het thema van de 

roaring twenties.  
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Daarna zien we elkaar terug in februari en maart voor een reeks mooie 

wandelingen langsheen locaties die een bijzondere betekenis hebben voor de 

KSA. Op regelmatige tijdsstippen in die periode zullen we ons lokaal omtoveren 

tot een stapperscafé. 

Het volgende hoogtepunt staat vastgelegd op 22 en 23 april 2022. Alle KSA’ers 

werken dan samen aan één grote voorstelling: het bondsfeest. We kunnen al 

verklappen dat de voorstelling ‘De gouden gamel’ zal heten en dat ze 

boordevol flauwe moppen en toffe dansjes zal zitten.  

Op 14 augustus 2022 tenslotte, blikken we met alle KSA’ers, oud-leiding en 

sympathisanten terug op wat dan hopelijk fantastisch feestjaar is geweest op 

een afsluitende barbecue. 

Spaarkaart  

Ben je van plan om alle activiteiten bij te wonen? Dan hebben wij voor jou een 

stempelkaart. Op elk evenement kan je een stempel verkrijgen. Heb je alle 

stempels verzameld? Dan krijg je op het einde van het jaar een unieke T-shirt 

als aandenken aan dit feestjaar! 

Medewerkers gezocht 

Voel je het kriebelen bij het lezen van al deze toffe vooruitzichten en wil je 

graag een handje toesteken? Dan kan dat zeker! Stuur een mailtje naar 

100jaar@ksabrakel.be met jouw e-mailadres en telefoonnumer. Laat ons ook 

weten op welke evenementen je graag wil helpen. In ruil daarvoor krijg je een 

vergoeding op het evenement waarvoor je kwam helpen en mag je gratis naar 

onze afsluitende barbecue komen. Daar krijg je ook nog een mooi 

medewerkersaandenken. Twijfel dus zeker niet! 
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Startdag 
Op een rustige zondagmiddag zat de KSA-familie gezellig aan tafel bij opa en 

oma met een lekker tasje koffie en een goed stukje taart. Iedereen babbelt een 

beetje door elkaar, over vanalles en nog wat, tot oma plots opa een duwtje 

geeft en zegt “awel, en azo worden we op 18 september 100 jaar!”.  
De rest van de familie schrikt zich rot en kijkt elkaar vol paniek aan, ze beseffen 

dat ze de 100ste verjaardag van opa en oma volledig vergeten zijn, ah ja, dat 

komt er van met die corona.. Iedereen drinkt snel zijn koffie op en na een 

uitgebreid afscheid, vertrekken ze huiswaarts. Eenmaal buiten barst de paniek 

los. Iemand roept “We zijn de verjaardag van opa en oma volledig vergeten” 

waarop iemand anders zegt “we moeten een verrassingsfeestje regelen!”. Zo 

gezegd zo gedaan. Die dag voor het feestje toveren ze het hele lokaal om tot 

een groot verrassingsfeest. Ze hangen ballonnen op, zetten tafels en stoelen 

klaar, hangen vlaggetjes op, testen de muziek, proeven de cava al eens voor en 

maken een kroon voor hun 100ste verjaardag. Wanneer ze aan het eind van de 

dag naar huis willen gaan, kijken ze nog eens snel naar het to-do lijstje. Oh nee! 

Het allerbelangrijkste zijn we vergeten.. de 100 kaarsjes voor op de 

verjaardagstaart! Zonder verjaardagstaart is het feestje natuurlijk niet 

geslaagd. 

Willen jullie helpen om tegen het feestje toch nog 100 kaarsjes te verzamelen? 

Kom ons dan helpen op de startdag van KSA Brakel op zaterdag 18 september 

van 13u-16u30 aan het lokaal (Driehoekstraat 80A). 

Breng zeker en vast ook al jullie vriendjes en vriendinnetjes mee want we 

kunnen alle hulp gebruiken! Alleen dan maken we er samen een groot feest 

van. Meer info vind je op onze site www.ksabrakel.be en op onze Facebook! 

http://www.ksabrakel.be/?fbclid=IwAR3N0FfLN6Tni5zTBc912cmEJu0jHhrO8ugMSNAanjbqWh-Vr_HG9CAQ1Ys


 

Oma en opa 100 jaar! 
Iedereen welkom  

13u-16u30 



Terugblik zomerkamp 
Verslag roodkapjes en leeuwtjes 
Door verslaggevers Klara, Eva, Astrid en Kato  

Maandag 

Vandaag begon ons avontuur met een spannende treinreis. Onder leiding van 

de charmante stewardessen en piloten verliep de 'vlucht' vlekkeloos. Eens we 

van de trein waren picknickten we in het park en speelden op de speeltuin. 

Toen we aankwamen op het kampterrein installeerden we ons in de tent en 

bliezen onze matrasjes op. Daarna kregen we van de leiding een korte 

rondleiding op het kampterrein. Dan maakten we ook eventjes kennis met 

onze buren: de schaapjes. Er was 1 schaap dat heel lief was en die we zachtjes 

mochten aaien. Ook waren er 2 zwijntjes die heel veel knorden. 

Van al dat geknor kregen we zelf honger en gelukkig was het eten net klaar. ‘s 

Avonds speelde de leiding nog een stukje toneel en zongen we met zen allen 

nog een lied. Na nog een klein spelletje en een voorleesverhaaltje was het tijd 

voor bed. Tot morgen! 

 

 



Dinsdag 

De tweede spannende dag op kamp begonnen we met een stevig ontbijt met 

boterhammen met choco. Hierna gingen we naar het bos voor een bosspel. 

Hierbij werden de kindjes in 2 groepen verdeeld om zo het tegen elkaar op te 

nemen. Ze moesten bepaalde kaartjes zoeken die heel goed verstopt waren. 

Na het zoeken werd dit verder gezet in een geheugenspel en kwamen de 

tekenkunsten van de roodkapjes en leeuwtjes naar boven. Onze avonturiers 

maakten ook zotte kampen in het bos met alles er op en er aan. Dan was het 

tijd voor het lekkere middagmaal voor genoeg energie te hebben. Dan 

vertrokken we te voet naar de boerderij. Het was een verassingsboerderij met 

zelfgemaakte ijsjes, veel diertjes, een doolhof, een springkasteel,... Na de zalige 

namiddag stapten we terug naar de kampplaats om te bekomen van de 

vermoeiende dag. Het was een dag om niet te vergeten. 

 

Woensdag 

We zijn al bijna halverwege het kamp, hoogtijd dus om het thuisfront even op 

de hoogte te brengen. Vandaag schrijven we de postkaartjes! De kinderen 

mogen kaartjes uitkiezen en beginnen al gauw vlijtig te schrijven en tekenen. 

Hier en daar moet de leiding eens helpen, want wat hadden we gisteren ook 

alweer gegeten? En hoe heette dat ene spel weer? Maar niet veel later waren 

de brieven af, postzegel erop en de bus in! Erna speelden we met de reuzen 

parachute, ballen omhoog gooien, van plaats wisselen, kat en muis,… Vlak voor 

het eten hadden we nog even tijd om ons kamp in het bos af te werken, we 

zeulden met takken, maakten een brievenbus en televisie, er was zelfs een bad 

met geïmproviseerde kraan. Afwerking tot in de puntjes dus! Na het 

middageten was de zon wel heel fel aan het schijnen, er zat dus niets anders 

op dan waterspelletjes te spelen. We deden een gevecht met waterballonnen 

en pistolen, we gleden de berg af op een gigantische sleerbaan, we speelden 

waterbal en nog veel meer. Heerlijk verfrissend dus, zeker wanneer we ons op 

het einde moesten afspoelen onder de koude tuinslang, brrrrr       . Voor het 

slapengaan oefenden we nog eens de kampdans en keken we naar het 

toneeltje van de leiding en dan, oogjes en mondjes toe.  

 



Donderdag  

De warme donderdag begonnen we 

natuuurlijk met een overheerlijke 

boterham met choco en met lekkere 

chocomelk. Zo konden we de dag goed 

beginnen. Nadat iedereen zijn zwemzakje 

had gemaakt konden we vertrekken naar 

de bushalte. Iedereen nog eens goed 

ingesmeren en eens zwaaien naar de  auto's 

vertrokken we met de bus naar het 

zwembad. Het grote buiten zwembad was 

super! De vele glijbanen en springplank 

maakten het af! Jammer genoeg moesten 

we na een paar uurtjes weer vertrekken. Na 

weer luid "tuuut tuuut" roepen  naar de 

auto's was de bus er vliegensvlug. Richting 

kampplaats zagen we wat luchtballonen en 

dat maakte de dag extra goed! 

 

Vrijdag 

In de voormiddag speelden we het luchthavenspel. Eerst maakten we onze 

valies met ‘Ik ga op reis en ik neem mee’, we leerden hoe de douane te 

omzeilen door dingen te verstoppen zodat de leiding ze niet kon vinden en we 

maakten zelfs ons eigen vliegtuig! (Uit papier weliswaar)  

Na een stevig boterhammeke en een goeie kom soep mochten we onze vuile 

kleren aandoen want het was tiiijjjjd voooorrrr de parapiste! Ploeteren door de 

modder, hindernissenparcours en een zeepglijbaan! Niets beter dan ons eens 

goed vuilmaken. Daarna ons eens gewassen om alle modder weg te krijgen, 

gelukkig was er speciaal voor vandaag warm water        

 

 



Zaterdag 

Zaterdag ochtend werden we helaas niet gewekt door het zonnetje. Maar toch 

hebben we er een topdag van gemaakt! We begonnen de dag met een aantal 

tent spelletjes, we maakten tekeningen voor de leiding en leerden een aantal 

klassiekers uit het zangboekje van de KSA. In de namiddag kwam het zonnetje 

piepen en speelden we “1 tegen 100”! Een supergroot spel waarbij de hele KSA 

moet samenwerken om 100 opdrachten te voltooien! Er werden liefdesbrieven 

geschreven, nagels gelakt, zeep opgewassen en een klerenketting gemaakt. 

’s Avonds sprongen we in onze verkleedkleren maar jammer genoeg viel het 

kampvuur letterlijk in het water. Gelukkig was er een supertof tentfeestje waar 

we de beentjes konden losschudden en konden genieten van een hapje en een 

drankje. Dus al bij al werd het toch een superavond! 

Zondag 

De laatste dag van het kamp breekt aan, vandaag zien we onze mama’s en 

papa’s terug en zwaaien we onze vriendjes en leiding uit. We starten met alles 

terug in onze valies te proppen, matrasjes leeglaten en slaapzakken oprollen. 

Daarna werkte iedereen samen om ons terrein proper te maken. We 

verzamelden in het vierkant voor nog een aantal KSA-tradities: we oefenden 

de kampdans nog een laatste maal, we bekeken de verloren voorwerpen (dat 

waren er heel wat       ), we kregen ook de ontknoping van het toneel te zien en 

tot slot nog de gouden wortels. De gouden wortels zijn dé KSA-trofeeën, leden 

van elke leeftijd kunnen de award winnen. Zo is er bijvoorbeeld eentje voor de 

grootste eter, het vuilste kindje, de leukste verkleedkleren, de beste 

dansmoves, snelste stapper… Wanneer we dit achter de rug hadden kwamen 

de ouders langzaamaan toe. Tijd om het kamp definitief af te ronden, we 

kregen een schildje voor op ons hemd, demonstreden de kampdans, de nieuwe 

leiding en bondsleidster werden warm verwelkomt. En tot slot namen we nog 

afscheid, van het kamp, van de vriendjes en van de leiding. Maar in september 

gaan we terug van start! 



 

    

   



Verslag pagadders 
Door verslaggevers Kaat, Sigrid, Leen en Fien 

 
Maandag  
 
Eindelijk is het zo ver! Het kamp waar we een heel jaar naar afgeteld hebben is 
aangebroken. Een beetje zenuwachtig en met kleine oogjes, maar vooral met 
heel veel zin in het kamp verzamelen we aan het station in Zottegem! Nog eens 
zwaaien naar de mama en de papa en hup… Na 6u op de trein en de bus komen 
we aan in Tielt-Winge op onze kampplaats. Enthousiast beginnen de pagadders 
meteen hun tent in te richten. Matrassen op pompen, slaapzak open rollen, 
koffer naast de matras zetten en klaar is kees!  
Na een bord lekkere vol-au vent, de vierkantsformatie, het toneeltje en nog 
een klein spelletje was het jammer genoeg al bedtijd. De pagadders vielen na 
een zware eerste dag meteen in slaap.  
 
Dinsdag  
 
De eerste ochtend breekt aan op kamp en dat betekent bij pagadders dan ook 
dat er nog geen vermoeidheid te bespeuren valt! Na een paar wasjes en een 
stevig ontbijt konden we aan de dag beginnen. Omdat het al heel goed weer 
was, startten we de dag met een paar simpele waterspelletjes, tiktak 
waterballon, tussen 4 waters, reuze waterpong,… na de lekkere verfrissing was 
het alweer tijd voor lekkere boterhammen, maar veel tijd hadden we niet want 
de eerste verrassing van dit kamp stond al te wachten. Na een mooie 
wandeling tussen de velden kwamen we terecht bij boerderij de Peinwinning 
waar alle pagadders getrakteerd werden op een lekker ijsje! Maar dat was nog 
niet alles want er was ook een maïsdoolhof!! Iedereen deed zijn uiterste best 
om de juiste weg te vinden en eind goed al goed want iedereen kwam er weer 
heelhuids uit! We sloten de dag af met een lekkere maaltijd en nog een 
avondspel en maakten ons klaar om weer onder de veren te kruipen.  
 

    



Woensdag  
 
We gaan nog even verder in het kampthema van KSA Airlines want vandaag 
staat het luchthavenspel op het programma! Iedereen kreeg zijn eigen 
paspoort waarin ze vluchten konden verzamelen. Daarna kon iedereen een 
bestemming kiezen om naartoe te vliegen met de boardingtijd erbij. Het land 
van aankomst lag verstopt in het bos en moest gevonden en teruggebracht 
worden voor de vlieger vertrok. Wie het meeste vluchten op zijn paspoort had, 
won! We speelden nog tal van kleine spelletjes in de namiddag en bereidden 
ons voor op… jawel, de pisquiz! Een quiz waarbij je opdrachten krijgt en vragen 
moet beantwoorden en daarbij heel veel water drinkt tot je zo dringend moet 
plassen. Wie naar het toilet wou, moest natuurlijk ook een opdrachtje doen... 
er werd heel veel gelachen en heel veel water gedronken! Daarna was het 
alweer tijd om in ons bedje te kruipen.  
 

 

Donderdag 

Na ons een beetje te wassen, een stevig ontbijt en het vierkant formatie waren 

we helemaal klaar voor de tweede helft van het kamp. Vandaag, op donderdag 

is het de gewoonte om in de voormiddag brieven te schrijven naar thuis en in 

de namiddag naar het zwembad te gaan. Na een rustige voormiddag brieven 

te schrijven en een paar kleine spelletjes zijn we naar het zwembad vertrokken. 

Dit jaar zijn we naar een heel groot openluchtzwembad geweest met een 

metershoge springplank en een paar buizen. Na een hele namiddag in het 

water te spelen zijn we richting het kampterrein vertrokken. Na een stevig 

avondmaal en nog een avondspel was het al weer tijd om te gaan slapen.  



Vrijdag 

Vrijdag, de dag waar iedereen het hardst naar uitkijkt want op vrijdag is het 

namelijk de parapiste! Bij de pagadders was het een speciale dag want het was 

legerdag. Ze werden gewekt met een ochtendgymnastiek en werden daarna 

strak in uniform verwacht voor het eerste spel. In de voormiddag speelde elke 

groep apart nog een spel voordat we na het middageten en de welverdiende 

siësta aan de parapiste konden beginnen. Iedereen trok zijn vuilste outfit aan 

en was helemaal klaar om er aan te beginnen. De pagadders doorstonden het 

intensieve parcours en konden zich daarna lekker wassen. Na het avondeten 

hebben we nog een spel gespeeld en was het al weer tijd om te gaan slapen.    

Zaterdag 

Onze laatste volledige dag was aangebroken, en na een volledige week opstaan 

met een prachtig zonnetje, waren er nu toch wel enkele wolkjes te bespeuren. 

Hevige regenbuien waren op komst en iedereen mocht dus zijn K-way 

aantrekken. We speelden enkele leuke spelletjes in de voormiddag, zoals tik 

tak boem, gehaktbal, dikke bertha… en wanneer het te hevig regende moesten 

we schuilen in de tenten. Gelukkig konden we ons daar ook heel erg amuseren! 

‘s Middags aten we een stevige boterham in de gietende regen. We deden een 

welverdiende siësta, en toen we terug wakker werden hadden de weergoden 

ons gehoord, en kregen we terug zon! Zo konden we traditiegewijs 1 tegen 100 

spelen met alle KSA’ers op kamp. Hierbij moesten er 100 opdrachten volbracht 

worden in 1 namiddag, zo moest er een kaars volledig opgebrand worden, een 

ei bij de kippen gevonden worden, portetten van de leiding gemaakt worden… 

noem maar op. 

Na het avondeten was het tijd voor de fuif! Voor de pagaddertjes kon er geen 

kampvuur zijn, omdat het terug regende, maar gelukkig was er een fantastisch 

alternatief! De eettent was omgebouwd tot feesttent, met veel lampjes, luide 

muziek en chips en cola! Wat was me dat een feestje zeg!  

 

 

 



Zondag 

Opstaan op de laatste dag van het kamp, sommigen heel blij om mama en papa 

te zien, anderen iets minder. Na een stevig ontbijt met boterhammen en 

chocomelk stond er ons een stevige opkuis te wachten. De valiezen moesten 

gemaakt worden, de tent moest proper zijn, de verloren voorwerpen moesten 

terug terecht komen bij de eigenaar. En niet te vergeten, het spannende slot 

van het verhaaltje moest verteld worden! Net op tijd waren we klaar voor de 

eerste ouders al toekwamen. 

Wanneer alle ouders er waren deden we de kampdans nog een laatste keer, 

en maakten we nog een laatste vierkant om het kamp af te sluiten :’( Wat zullen 

we het weer missen, tot volgend jaar! 

  

 



Verslag jongknapen 

Door verslaggevers Jeroen, Pauline, Sita, Pieter en Jaime 

Maandag  

19 juli was het zover ! We vertrokken op kamp ! Om 9u verzamelden we aan 

het station van Zottegem. De stewards, stewardessen en piloot stonden de 

kindjes al op te wachten. Eens iedereen er was vertrokken we met de trein 

richting Tielt-winge ! Enkele uren later kwamen we aan in het station. De 

jongknapen hadden nog een heuse fietstocht voor de boeg. Maar eerst 

middageten in het park !! Na de boterhammetjes en wat spelen begonnen we 

aan onze fietstocht. Via verschillende straatjes en paadjes bereikten we onze 

kampplaats. En daar kwamen we net op tijd aan voor het vieruurtje !! 

Welverdiend na de zware fietstocht in de warmte. Na het vieruurtje was het 

tijd om de jongknapen te installeren in de tenten. De meisjes in een tent en de 

jongens in een tent. Iedereen zocht een plekje uit en rolden de matrassen en 

slaapzakken uit. Daarna gaf de leiding een kleine rondleiding op het 

kampterrein. Was passeerden bij de varkentjes, de schapen, langs de dixies en 

langs de boomgaard ! Na de verkenning was het tijd voor het avondeten, vol-

au-vent met puree !! Hmmm. Na het avondeten speelden we nog enkele 

spelletjes zoals de weerwolven van wakkerdam en dan was het al snel tijd om 

te gaan slapen !! 

Woensdag 

Woensdag tijdens het ontbijt was het al snikheet. We besloten dan maar om 

de spelletjes die we gepland hadden links te laten liggen en de dag meteen te 

starten met waterspelletjes. Al gouw bleek een kampterrein op een helling nog 

een grote troef te hebben. Het is namelijk ideaal voor een reuze bruine zeep 

glijbaan. 

Eerst hebben we de gekste kunstjes gedaan op de glijbaan. Daarna speelden 

we nog enkele waterspelletjes maar de aandacht was telkens weer rap terug 

bij de glijbaan. Na de middag volgde er een kleine verassing. We gingen naar 

de boerderij een ijsje halen. De boerderij had echter veel meer te bieden dan 

ijsjes, zo was er de speeltuin, de dieren waar je bij mocht en als hoogtepunt: 

een doolhof van maais dat wel 5 hectaren groot was. Vol goede moed trokken 



we het doolhof in. Gesplitst in 2 groepen met bij elke groep enkele leiders 

zochten we de uitgang van het doolhof. De leiders hadden echter wel een 

plannetje mee, gelukkig maar zou je denken, dan weet iemand toch naar waar 

de uitgang is. Maar al gauw bleek dat sommige leiders echter zelf niet over heel 

goede kaartlees capaciteiten beschikken. Gelukkig vonden we na vele keren in 

cirkels gedraaid te hebben, toch de uitgang en was het tijd voor het 

welverdiend ijsje. Na het avondeten besloten we te weerwolven. Een klassiek 

ksa spel maar deze keer met heel veel verschillende personages. Maar omdat 

de jongknapen elkaar zo goed kennen was het geen uitdaging om snel de 

weerwolven te ontmaskeren. Daarna was het al weer tijd om te gaan slapen. 

Donderdag  

Goeiemorgen jongknapen!! Vandaag gaan we zwemmen !! En de jongknapen 

vertrekken al vroeg met de fiets. Maar eerst ontbijten. Na wat boterhammen 

met choco en confituur en een warme chocomelk maakten de jongknapen hun 

zwemzak. Rond 11u vertrokken we met de fiets richting Diest. En we hadden 

geluk !! Leider Jeroen had een route uitgestippeld met ‘schone baantjes’. Door 

de bossen en langs weides fietsten we naar Diest. Een paar keer moeten 

afstappen en een paar keer bijna van de fiets gevallen, maar na een goede 2 

uur fietsen zijn de jongknapen er toch geraakt. We kwamen aan in het 

provinciedomein Halve Maan. Eerst onze boterhammetjes opeten aan de 

speeltuin en daarna richting het zwembad. En wat voor zwembad !! Een 

openluchtzwembad met een glijbaan, buis en enkele springplanken !! Zowel de 

jongknapen als de leiding hebben zich er kostelijk geamuseerd ! Na een 

namiddag waterpret moesten we alweer vertrekken. Maar niet zonder een 

snoepje en een drankje te kopen. Daarna vertrokken we terug richting de 

kampplaats. Deze keer hadden we een iets kortere route uitgestippeld zodat 

we zeker tegen het avondeten terug waren. Want ‘s avonds aten we frietjes 

met stoofvlees !! En bijna iedereen heeft minstens 3 borden gegeten !! Zo 

lekker !! Na zo een vermoeiende dag zijn de jongknapen al snel in hun tent 

gekropen. En het was er snel stil. Iedereen was uitgeteld van het zwembad en 

de fietstocht! Moe maar voldaan.. 

 

 



Vrijdag 

Bij de jongknapen hebben we de vrijdag gestart met een bosspel. We hebben 

verscheidene “mini-games” gespeeld. Ze waren verdeeld in 2 teams. Een team 

“o” en een team “x”. De groep dat het spel wan mocht kiezen waar ze hun “x” 

of hun “o” wouden plaatsen. Net zoals bij het spel “oxo” of ook wel “tic tac 

toe” genoemd. Na het middagmaal was het tijd voor het beste deel van het 

kamp. Namelijk de bekende parapiste. Eens goed in de modder ploeteren blijft 

één van de beste activiteiten! En plots was het alweer avond, dat betekent een 

avondspel. Voor vrijdag was het avondspel een pisquiz. Bij deze activiteit 

worden er vooral veel liedjes gezongen en kleine opdrachten gedaan en als de 

leden een fout maken moeten ze een beker water uitdrinken. Ook lachen en 

tussendoor praten wordt “gestraft”. 

   

Zaterdag 

Om onze voorlaatste dag in te zetten, zijn we begonnen met het spel homo 

universalis maar om in thema te blijven van het kamp werd het spel homo 

universairlines genoemd. Hierbij speelden we allemaal kleinere spelletjes 

waarbij groepen tegen elkaar speelden en dit allemaal in het thema van KSA 

Airlines. Om onze voormiddag af te sluiten, hebben we weerwolfje gespeeld. 

Maar niet de gewone versie die iedereen kent. We hebben er speciale rollen 

ingestoken die niemand ooit al van had gehoord. Zoals de dorpsgek, de witte 

weerwolf en het spiekend meisje. Toen het in de namiddag begon te regenen, 

zijn we kringspelletjes gaan spelen in de tent. Eindelijk toen het klaar werd, 

konden we beginnen aan de 1 tegen 100. Hierbij kregen alle leden 100 

opdrachten die tegen het avondeten moesten voltooid worden. Om onze 

allerlaatste avond onvergetelijk te maken, begon de leiding met een kampvuur. 



Ondertussen was er een feest in de tent voor de -12 met muziek, frisdrank en 

chips. Om de avond af te sluiten hebben we met de +10 nog liedjes staan zingen 

aan het kampvuur. Hierna was het slaaptijd om zo fris te zijn voor als de ouders 

kwamen.  

Zondag 

Het was alweer de laatste dag van het kamp     . Na ons stevig ontbijt, zijn we 

met z’n allen begonnen aan onze valies te maken. Matrassen worden 

platgelegd, de slaapzakken worden opgerold en al onze kleren worden in de 

valies gepropt. Als iedereen klaar was, werd het kamplied opgezet. Hierbij 

werden de verloren voorwerpen verdeelt, werd de kampdans voor de 

allerlaatste keer geoefend en het allerbelangrijkste, werden de gouden wortels 

uitgedeeld. Na onze lekker hotdogs als middageten, kwamen de ouders toe. 

Het kamplied werd voor de allerlaatste keer opgezet om zo te verzamelen voor 

het allerlaatste vierkant van dit kamp. Hierbij werd de nieuwe leiding 

aangekondigd, de bedankingen gedaan, afscheid genomen van enkele leiding 

en zoveel meer. Nadat we onze kampdans aan de ouders hadden getoond, was 

het nog juist tijd om met z’n allen het avondlied te zingen. En dit betekende 

ook jammer genoeg het einde van het kamp. Als afsluiter van het geweldige 

kamp, kregen alle leden een schildje! 

 



Verslag knapen en jonghernieuwers  
Door verslaggevers Camille, Nando, Ruben, Lies, Andreas en Jordy 
Voorkamp 

EINDELIJK was de tijd aangebroken om op kamp te vertrekken! De leiding had 

al 2 dagen in regen en wind tenten opgezet maar bij het wakker worden op 16 

juli en de zon er te zien doorkomen wisten we dat we weer een onvergetelijk 

kamp tegemoet gingen. Om 8u afspraak aan het lokaal, en daar stonden alle 

leden mooi op tijd klaar met de fiets. Na het nemen van een groepsfoto en 

controleren van aanwezigheden wisten we dat het zo ver was. We gingen 

beginnen aan onze gekke fietstocht richting het kampterrein. 2 dagen fietsen 

naar het mooie Tielt-Winge waar de rest van de leiding klaar was om ons de 

verwelkomen. Iedereen op de fiets en vertrekken maar. We waren nog niet 

half vertrokken of we moesten al de ene berg na de andere op fietsen. Te  

beginnen met ne goeie straffen, Ten Bosse! Zoals echte coureurs naar boven 

geknald in sneltempo!! Om 9u45 was het al zo ver! We zaten met nen platten 

band.. en wie o wie had er ne platten band?? Manuel, elk jaar traditie! Efjes 

langs de fietsenmaker en weer klaar om er in te vliegen! Tegen de middag 

stopten we op een schoon plekje aan het water waar we allemaal ons 

lunchpakketje opaten. Eventjes onze energie weer terug zodat we verder 

konden doorfietsen naar Grimberen waar een leuke slaapplaats lag te 

wachten. Na nog wat puffen zweten en platte banden kwamen we aan bij het 

vliegveld van Grimbergen! Na 70 km fietsen mochten we hier onze tenten 

opzetten, dat had leider Ruben goed geregeld! Iedereen dood van de honger 

maar gelukkig had de leiding een echte bivakmaaltijd voorzien, ravioli uit blik! 

Goed aansterken zodat we de dag nadien er terug konden invliegen. We 

speelden uiteraard ook enkele klassieke kamp spelletjes en gingen nog eens 

langs de speeltuin en nadien gaan slapen in de shelters dat de leden hadden 

opgezet.  

Na een goede nachtrust konden we beginnen aan onze tweede fietsdag. 

Vandaag nog 50 km op te teller en we konden het kampterrein bewonderen. 

Na onze boterhammen met choco en de luxe yoghurtjes die we gekregen 

hadden waren we klaar om er in te vliegen! Na het middagmaal splitsten de 

groepen op, jonghernieuwers en knapen reden elk per groep richting het 



terrein. Na eventjes staken toch wel de knapen de jonghernieuwers niet 

voorbij zeker. Maar we lieten ons niet kennen en staken en tandje bij. Op 1 van 

de ferme bergen kwamen wij de knapen weer tegen en raceten we richting het 

terrein! Aan het kampterrein stonden alle leiders de klappen en te wuiven, blij 

dat we aangekomen waren en niet veel later volgden de knapen! Chapeau aan 

iedereen, want jullie hebben nogal goed gefietst, 120 kilometer, da’s al is om 

mee te stoefen!  

Door de regenval konden we de sterke spieren van de knapen en 

jonghernieuwers wel gebruiken, ze hielpen nog wat met het lossen van de 

camion en daarna werd het tijd voor DE kampmaaltijd… SPAGHETTI!! Amai da 

smaakte na zo een rit! En slapen deden we als een roosje die nacht!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Expeditie Andyson  

Vandaag speelden we expeditie Andyson, een variant op het alom bekende 

Expeditie Robinson. De knapen en jonghernieuwers waren er na een lastige 

tweedaagse fietstocht volledig klaar voor. Er werden 4 teams gevormd, team 

Oost, Zuid, West, Noord. Na een goed overleg in elk team over de spel 

strategie, begon elke groep een team visie uit te werken. Met een oud stuk 

doek en de verfbak begon elk team zijn vlag of vendel te ontwerpen. Na een 

goed halfuur werken had elk team een prachtig wapenschild ontworpen. Elk 

team stelde een woordvoerder aan om hun vlag en visie uit te leggen aan de 

jury. De jury ging in kort beraad en besliste wie de winnaar was. Deze had de 

eerste keuze in het kiezen van een groente voor het avondmaal. Nadat 

iedereen gekozen had begonnen we aan de volgende opdracht. Elk team 

plaatste zijn vlag op een plek op het terrein waarrond ze een kamp bouwden. 

Het ene kamp was al wat praktischer ingericht dan het andere. Bij sommige 

kampen was er ook meer aandacht creatieve aspect dan voor het praktische. 

Na het aankondigen van de jury dat het kamp slaap klaar moest gemaakt 

worden voor de komende nacht werden er toch hier en daar nog wat 

aanpassingen gedaan. Na een beraad van de jury werd ook hier beslist wie de 

winnaar was. De winnaar kreeg hier de eerste keus op het vlees voor het 

avondmaal.  

Gezien het warme weer werden er bij de volgende opdrachten gevraagd kledij 

aan te trekken die nat mocht worden. De volgende opdracht was een estafette 

waarbij elk team zoveel mogelijk water naar de overkant van het speelterrein 

moest krijgen. Dit niet met behulp van een lepeltje of een bekertje in de mond, 

maar met de kleren die nat mochten worden. Voorwaarde was wel dat de 

persoon de kleren moest aanhebben bij het overlopen van het speelveld. Na 

afloop van het spel konden we niet alleen zien wie de winnaar was maar ook 

dat de meeste knapen en jonghernieuwers nog wat stof van de tweedaagse 

fietstocht hadden hangen in hun kleren die nat mochten worden. Na het 

afmeten van wie het meeste vocht had verzameld werd bekend wie als eerste 

de zetmeelcomponent mocht kiezen voor het avondmaal. 

Vervolgens werd de waterglijbaan uitgerold en ingevet met ‘bruine zjiepe’. 

Nadat we ons wat geamuseerd hadden op de ‘sleerbaan’ werd de volgende 

opdracht uitgelegd. Elk team mocht een afgevaardigde uitkiezen om de 



waterglijbaan omhoog op te lopen. Iedereen kreeg eerst even de tijd om te 

oefenen en hun beste speler aan te duiden. De snelste had het recht om als 

eerste het dessert te kiezen. Wat voor velen wel als een van de belangrijkste 

opdrachten werd aanzien. 

Als laatste opdracht kreeg elk team een putje aangewezen om een vuurtje in 

te maken. Iedereen kreeg even de tijd om genoeg hout te sprokkelen om te 

kunnen koken. Er werd een koordje boven elk putje gespannen, en de opdracht 

was simpel. Het team dat als eerste het koordje kon doorbranden was de 

winnaar. De eerste kon een keuze maken uit onze collectie geheime blikken. 

Dit kon iets lekkers zijn zoals champignons of pèchen, maar ook rijstpap.  

Uiteindelijk kon iedereen beginnen koken op zijn vuurtje met het eten die ze 

gewonnen had doorheen de hele dag. De ene combinatie zag er al wat 

lekkerder uit als de andere, maar iedereen heeft toch van zijn zelfbereide 

maaltijd genoten. Na het buikje rond gegeten te hebben en alles af te wassen 

maakte iedereen zich klaar voor de dropping. 

 

 

 

 

 

 

 

Maandag 

De knapen en jonghernieuwers mochten iets langer blijven liggen om te 

bekomen van de dropping afgelopen nacht. Nadat iedereen goed ontbeten 

had, was het tijd om te beginnen sjorren. De knapen hadden een bagagerek 

geskiet en de jonghernieuwers een kraaiennest. Na het middageten sjorden de 

jonghernieuwers nog een beetje verder, terwijl de knapen begonnen met 

knutselen. De oven die de knapen al gemaakt hadden op paaskamp, mochten 

ze bedekken met papier-maché. Ondertussen werd er ook een hamer uit isemo 



gemaakt en ook bedekt met papier-marché. De jonghernieuwers konden ook 

beginnen knutselen toen ze klaar waren met de sjorring. Zij knutselden een 

eifeltoren uit isomo. Iedereen had ondertussen weer honger gekregen dus het 

was duidelijk tijd voor het avondeten. Na het verhaaltje en de vlaggengroet, 

konden we nog een avondspel spelen namelijk een sluipspel. Eerst werd er nog 

een beetje gezongen zodat de avond viel. Wantja, voor een sluipspel moet het 

wel donker zijn natuurlijk. De bedoeling van het sluipspel was om zo dicht 

mogelijk bij iemand van het andere team te sluipen en hem of haar te tikken 

zonder dat hij of zij u naam kon zeggen. En op die manier kon je punten 

verdienen. Na dit spel was het natuurlijk slaaptijd. Slaapwel knaapjes en 

jonghernieuwertjes!!  

 

Dinsdag 

De 5de kampdag zetten we in met een bosspel. Het werd een tactisch spel 

waarbij een goed geheugen niet mag ontbreken. De knapen en 

jonghernieuwers werden in 4 groepen verdeeld volgens de symbolen van het 

kaartspel. Ze moeten spelers van de andere teams van hun sjaaltje beroven om 

vervolgens vlaggen naar hun persoonlijke voorkeur te kunnen hijsen. 

Afhankelijk van de hoeveelheid vlaggen die er van een bepaald symbool 

gehesen zijn, kan een team een reeks codesymbolen bekijken voor een 

beperkte tijd. De spelers moeten deze symbolen zo goed mogelijk onthouden 

en overbrengen op het oplossingenblad. Let op, want elk detail telt! De strenge 

jury was uiteindelijk zeer tevreden met het eindresultaat. Het winnende team 

maakte minder dan 10 foutjes, hoewel de opdracht niet eenvoudig was! Na 

een welverdiend middagmaal, namen we met z’n allen de fiets richting 

Aarschot voor het stadsspel. De knapen en jonghernieuwers gingen rond in de 

stad op zoek naar iconische locaties. Aan elk van die locaties hing een vraag 

verbonden. Het antwoord van de vraag levert telkens een letter van het 

codewoord op. Jammer genoeg slaagden de leden er niet in voldoende vragen 

juist te beantwoorden binnen de tijd en werd het codewoord door niemand 

gevonden. We sprongen terug de fiets op richting kampterrein. We wachtten 

nog even tot de avond viel om vervolgens een escape room te spelen, waarbij 

de knapen en jonghernieuwers hun grijze cellen tot het uiterste gedreven 



werden. Daarna was het tijd voor wat welverdiende rust. Die zou nodig zijn 

aangezien we de dag erop op 2-daagse vertrokken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zomerkamp 

Na een hevige spannende nacht brak een nieuwe dag aan. We vertrokken met 

onze rugzak op 2-daagse. Door de vorige nacht diende er eerst nog iets 

geregeld te worden met het nabij liggende kamp van de Chiro. Ze hadden 

eerder dit kamp onze vlag proberen stelen waardoor de oudste leden wraak 

wouden nemen door ook hun vlag te stelen. Dit was afgelopen nacht gelukt! 

De traditie bracht tot stand dat de vlag geruild werd voor een bakje drinken. 

De Chiro wou echter hun vlag terug en bezorgden ons deze bak. Zo geregeld zo 

gedaan, vertrokken we te voet op 2-daagse. Leider Jordy had nog eens zin om 

een rechtendoortocht uit te stippelen (dit had hij als lid ook eens gedaan). Door 

open veld, over een beek, door de maïs om zo terug op een veldwegel te 

belanden die langs de Vlooibergtoren liep. Eens aangekomen was er een 

opdracht voorzien. Om het kampthema te volgen hadden we een 

vliegwedstrijd voorzien. Van bovenop de toren moesten er vliegtuigjes naar 

beneden gegooid worden met als doel zo ver mogelijk te geraken. De ene 

vlieger stortte regelrecht naar beneden terwijl de andere ver vloog, maar toen 

een bocht maakte en terugkeerde. Na een kwartiertje fun en rust zetten we 



onze tocht verder onder begeleiding van een kompas. Langs verschillende 

wegen kwamen we aan in Scherpenheuvel. De 2de pauze van de dag. Door het 

warme weer en de vermoeide tocht kregen de leden de vrijheid om iets te gaan 

kopen om krachten op te doen. Na een kort bezoekje aan de Basiliek stapten 

we verder in de richting van onze slaapplek. Rond 17u30 kwamen we toe. 

Helemaal uitgeput plofte iedereen op de grond. Hier werden we verwend met 

veel drankjes en hapjes. De eigenaar was namelijk een militair, de nonkel van 

leider Ruben, dus die wist wat goed voor ons was. Na even uit te rusten sloegen 

we ons tenten op terwijl de BBQ werd klaargemaakt voor het avond eten. Door 

het slechte weer van de afgelopen week stond het spaarbekken iets verder 

volledig onder water waardoor ook de straat blank stond. Met enkele leden 

zijn we eens gaan kijken wat weer een fantastische beleving opleverde. De 

avond hebben vervolgens afgesloten met nog een kampvuur. 

Donderdagochtend breekt aan. Toen we wakker werden stond er een groot 

ontbijt klaar met eitjes, spek en havermoutpap. Echt alles stond klaar. Iedereen 

voelde zich verwend en at hun buikje rond. Na het eten hebben we alles 

opgekraamd om onze tocht verder te zetten richting het zwembad. Eens 

aangekomen, besloten we het terrein te verkennen en zijn we vervolgens op 

de speeltuin gegaan. Ondertussen werd alles geregeld om te kunnen 

zwemmen en als verrassing voorafgaand te kunnen minigolven.  

Na de minigolf sessie kwamen de jongere groepen toe en hebben we samen 

gepicknickt. Na nog even te ravotten konden we gaan zwemmen. Na een zotte 

2-daagse hebben de dag afgerond met een rustige casinoavond waarbij Arnout 

heel goed wist waarop hij moest inzetten en zo al het geld meenam. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag en zondag 

Het laatste weekend van kamp ging van start. We begonnen de vrijdagochtend 

met een spel genaamd ‘The hunger games’. Het doel van het spel was om je 

levens te sparen en om als laatste district over te blijven. Om elkaar te doden 

moest iedereen elkaar bekogelen met een waterpistool gevuld met waterverf 

in de kleur van ieder zijn district. Per keer dat de leden geraakt werden, werd 

er een leven afgetrokken. Dit liep zo op tot 3 levens en gedurende het spel 

konden er nog levens bijgewonnen worden. Het spel eindigde met een groot 

verfgevecht om zo aan te tonen welke kleur eigenlijk het meest overheerste. 

Het was duidelijk dat het roze team het opvallenste was en dus het volledige 

spel won. Maar eerlijk is eerlijk, elk team heeft heel hard zijn best gedaan en 

meegespeeld. Om de vuile spelen nog wat verder te zetten was het parapiste 

tijd in de namiddag. De oudste leden staan bekend voor hun altijd het vuilste 

te maken tijdens de parapiste en ook dit jaar was dit niet anders. De brokken 

modder en bloem hingen overal en daarbovenop kon je de rotte eierengeur al 

van ver ruiken als de knapen en jonghernieuwers in aantocht waren. Ik moet 

eerlijk toegeven, dit is toch een van de beste dagen geweest op het kamp. 

Want dat is tenslotte nog wat waarom je speciaal in de KSA zit natuurlijk, u 

nekeer goe vuil maken!! Aangezien het zo een vermoeide dag was besloten de 

knapen na een laatste spelletje Jungle speed te gaan slapen. De 

jonghernieuwers sloten de avond af met een stevige cantus. Volgens mij 

moesten de oudste leden toch wel geregeld naar het toilet na al die bekers 

water.  



 

Om ons al een beetje voor te bereiden op de komst van de ouders en het naar 

huis gaan, begonnen we de zaterdagochtend na het ontbijt met het maken van 

de valiezen en het kampterrein al wat op te ruimen, want wat lag het er vuil bij 

na zo 10 dagen kamp!! De laatste zaterdagnamiddag van het kamp spelen we 

traditiegewijs 1 tegen 100. De leden moeten dan 100 opdrachten proberen te 

vervullen tegen het avondeten. Natuurlijk lukte dit niet, maar ik moet zeggen, 

het was het eerste jaar dat er toch wel minstens 80 van de 100 opdrachten 

vervuld waren. Alleen vind ik persoonlijk dat de leiding niet genoeg 

gemasseerd is geweest, maar dit kan een persoonlijke mening zijn natuurlijk 

☺. De aller laatste avond van het kamp wordt altijd afgesloten met een 

prachtig kampvuur en een deugddoende zangstonde. Vanaf het kampvuur 

brandt, is dit het startschot om nog eens een goeie fuif te organiseren. En 

wauw, wat voelde dat goed om nog eens wild te dansen met een goeien fanta 

in het ene hand, en een zakje chips in het andere! Na een jaar binnen gezeten 

te hebben kan dat toch echt deugd doen, zeker omdat dit kamp iedereen weer 

samen mocht zijn. Na de zangstonde was het tijd om Jaime, Kaat en Pieter hun 

doop te bewonderen. We zijn heel blij dat ze vanaf nu het team vervolledigen 

in de leiding. Ook zijn als hulpleiding Nona, Aukje, Marthe, Stan en Manu erbij 

gekomen. Na een hele week zwoegen voor die leidingsproef te volbrengen, 

mogen ze trots zijn op hun plekje in de leidingsploeg.  We zijn ervan overtuigd 

dat ook zij dit heel goed gaan doen en hun plicht binnen de KSA prachtig zullen 

vervullen.  

 

De laatste zondag van het kamp is eerlijk gezegd één van mijn minst favoriete 

dagen. Het begint al met een stomme opkuis van de valiezen en het terrein in 

de ochtend en het wordt afgesloten met een loodzwaar afscheid, maarja het 

moet ook gebeuren natuurlijk. Dit jaar nemen we jammer genoeg ook afscheid 

van leidster Kato en Sigrid. Na prachtige jaren in de KSA is het helaas tijd voor 

hun nieuwe avonturen in hun leven. Niet enkel dit valt zwaar, maar ook het 

afscheid nemen van de knapen en de jonghernieuwers. Ik kan in naam van alle 

leiding van de oudste spreken als ik zeg dat we heel trots zijn op de leden en 

de leuke 10 dagen die ze ons bezorgd hebben. Het was een prachtig bendeke 

dit jaar met niet teveel gezeur maar heel veel plezier vooral. De groep hangt 



heel goed samen en respecteert elkaar ten volle. Zoals ik al zei, een bendeke 

waar we heel fier op zijn.  

 

Bedankt voor het prachtige kamp iedereen en we zien jullie terug in 

september!  

 

 

 

 

 

 

 

 



Afscheid      
Jammer genoeg nemen we ook dit jaar afscheid van van 2 fantastische 

leidsters en dat kunnen we niet voorbij laten gaan zonder hen nog 1 keer in 

de bloemetjes te zetten. Sigrid en Kato besloten dit jaar om afscheid te 

nemen van de KSA. Zij hebben 5 jaar lang het beste van zichzelf gegeven in de 

leiding. Kato nam daarbij het laatste jaar ook nog eens samen met Ruben de 

taak van bondsleidster op zich. Bedankt voor al jullie creativiteit, 

enthousiasme, zorgzaamheid, vriendschap, gewelige spelletjes, kortom: een 

welgemeende dank u wel voor alles wat jullie voor de KSA betekend hebben. 

We zijn zeker dat we Kato en Sigrid nog regelmatig terug zullen zien. We gaan 

jullie missen!  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 



Nieuwe leiding       
Onze leiding wordt dit jaar weer een beetje groter. Aukje, Nona, Marthe, Stan 

en Manu zullen het beste van zichzelf geven tijdens de activiteiten, de 

kampen, evenementen, …. 

We zijn er van overtuigd dat onze trouwe KSA’ers de taak als leiding 

ongelofelijk goed en met heel veel enthousiasme zullen uitvoeren.  

Welkom in de leiding Aukje, Nona, Marthe, Stan en Manu!  

 

 



Nieuwe bondsleiding  
We mogen dit jaar niet enkel nieuwe leiding verwelkomen, we hebben er ook 

een nieuwe bondsleidster bij. Leen zal de fakkel van Ruben en Kato 

overnemen.  

Kato, bedankt voor dat fantastisch jaartje dat jij onze bondsleidster was! Wat 

heb je dat ongelofelijk goed gedaan!  

Ruben, bedankt voor de 5 fantastische jaren dat we jou als bondsleider 

hadden. Gelukkig blijf je nog enkele jaartjes leiding van onze KSA. 

We kijken heel erg uit naar het komende jaar en weten dat Leen dat 

ongelofelijk goed zal doen! Na meer dan 5jaar als leidster is ze er meer dan 

klaar voor!!  

 

 

 



Rusthuis 

Ook dit jaar werden we terug verwacht in het woonzorgcentrum Sint-

Franciscus te Opbrakel. Jammer genoeg was het door de coronamaatregelen 

niet hetzelfde als 2 jaar geleden, maar we zijn er zeker van dat de bewoners er 

enorm van genoten hebben.  

Op het programma stond een muziek quiz, volksdans en nog enkele spelletjes. 

Tijdens de quiz was het al snel duidelijk dat we met enkele kenners zaten. Paul, 

Gustaaf en Mariette wisten bijna alle antwoorden. Ook tijdens de volksdans 

werd er vrolijk meegedanst.  

Na een lekkere mocktail, gemaakt door de leding, was het jammer genoeg al 

tijd om naar huis te gaan.  

Wij kijken alvast uit naar volgend jaar!  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIY (= DO IT YOURSELF) 

 
Jullie weten nu wel al dat onze KSA 100 jaar bestaat en om onze leden al een 

beetje voor te bereiden op onze startdag, kunnen jullie al beginnen met de 

versiering. We maken een toeter!  

Oh ja, vergeet zeker op de startdag jouw toeter niet mee te nemen! De best 

versierde wint een prijsje        

Wat heb je nodig:  

• Blad (hard) papier 

• Enkele blaadjes gekleurd papier (tip: een wit blad verven of inkleuren) 

• Veel versiering (stiften, verf, glitters, …) 

• Schaar 

• Lijm 

• Touwtje (+-50cm) 

 



Aan de slag!  

• Knip het hard papier in een punt.  

• Maak van het harde papier een toeter en lijm het uiteinde aan 

elkaar vast. Om de lijm te laten drogen zonder dat het papier 

weer los springt, kun je wasknijpers en een elastiekje gebruiken.  

• Knip van alle kleuren papier twee brede stroken en leg de 

verschillende kleurtjes op elkaar. Vouw het geheel dubbel en knip 

er met een schaar in. 

• Plak de versiering op het uiteinde van de toeter en op het randje 

van de toeter en versier de rest ook maar! Wees creatief       

• Plak nu de touwtjes vast. Een kant aan de bovenkant en de 

andere aan de onderkant van de toeter. Zo kan je je kunstwerkje 

over je schouder dragen.  

• Zo, je toeter is af!  

• Je kan er ook nog een extraatje aan toe voegen! Als je nog een 

feesttoeter hebt liggen (zoals op de foto) kan je deze er 

vanbinnen in pakken. 

 



Kleurplaat  
Kleur deze tekening in en breng ze samen met je toeter mee naar de 

startdag! Dan hangen we alle tekeningen op!  

 

 

 



Contactinformatie:  

KSA Sint-Paulus Brakel 

Leen Boullard 

Driehoekstraat 80A 

9660 Brakel 

 

Tel: 0486/04 56 08 (Leen)  

e-post: bondsleiding@ksabrakel.be 

Webstek: www.ksabrakel.be 

Rekeningnummer: BE07 7995 1941 

2366 
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