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Voorwoord 

Hoi hoi allemaal, 

Hier zijn we weer. En deze keer voor echt! Laten we dit eventjes de eerste echte digitale versie 

van het Bukske noemen. Hopelijk staat de nieuwe layout jullie een beetje aan. Een klein beetje 

vernieuwing kan nooit kwaad hé. Voortaan zullen alle Bukskes op onze website en 

facebookpagina verschijnen in plaats van in jullie brievenbus. Dat lijkt ons makkelijker voor 

beide partijen (en is ook nog eens goed voor het milieu, bewust als we zijn). 

Het werkjaar is nog maar net begonnen of het is alweer bijna kerstmis. Hoogtijd om jullie nog 

eens een kijkje te gunnen naar het reilen en zeilen van de KSA. Aan de structuur van het Bukske 

hebben we niet veel veranderd. Je kan nog altijd lezen over de spannende avonturen die alle 

groepen beleeft hebben sinds het begin van dit werkjaar, vergezeld van enkele prachtige foto’s. 

Daarnaast willen we dit bukske ook gebruiken om jullie op de hoogte te houden van de 

belangrijkste zaken die er aan zitten te komen. Zo kan je in deze editie alle informatie vinden 

omtrent ons kerstweekend. Wat je nog allemaal kunt vinden in dit Bukske zal je zelf moeten 

ontdekken door er eens door te bladeren (ofja… scrollen of swipen). 

Veel leesplezier! 

De leiding 

  



Het dagdagelijkse nieuws 

Jong-Poefkes 
Weekendje – zaterdag (26 oktober) 

We werden ’s morgens allemaal wakker en mochten eindelijk (!!!) op Jong-Poefkes weekend 

gaan. Omkleden, wat eten en wachten tot het iets voor 10u was en toen supersnel naar de KSA. 

Eén voor één kwamen we aan op de KSA en installeerden we ons. Toen we alle 27 geïnstalleerd 

waren werden we samengeroepen. Eerst werden alle regels uitgelegd van het weekendje zodat 

alles in goede banen verliep. Daarna mochten we allemaal onze jas aandoen en waren we klaar 

voor een superleuke en actieve dag. Om te beginnen deden we een paar kleine spelletjes, zoals 

verstoppertje en Chinees voetbal. Omdat wij met een hele grote groep waren duurde het wel 

eventjes voordat de winnaar bekend was. Nadat Jarno het spel had gewonnen was het alweer 

bijna half 1. Chiel en Wim hadden ondertussen al superveel, lekkere croque monsieurs gemaakt 

en konden we dus direct aan tafel schuiven. Iedereen mocht kiezen welke sauzen hij bij zijn 

croque monsieur wou, maar ook sommige wilden geen saus. Nadat we allemaal lekker ons 

buikje hadden rond gegeten ruimden we samen de tafel af en waren we klaar voor een 

superleuke namiddag. Na een halfuurtje gerust te hebben kwamen Juul en Rooie ons halen 

zodat we aan het spel van Juul konden beginnen, genaamd het “legerspel”. We werden in twee 

groepen verdeeld en moesten een naam verzinnen. Het werd uiteindelijk de voetballers tegen 

de KSA’ers. We kregen per groep een grote legertank op een papier en het doel van het spel 

was om het ieder spel dat we speelden te winnen, waardoor we een kleur verf kregen en een 

deel van onze tank mochten verven. De groep die uiteindelijk als eerste zijn tank had 

gecamoufleerd was de ultieme winnaar van het spel. Het eerste spel dat we speelden was 

stoelenrace. Iedere groep kreeg een stoel en de bedoeling was om als eerste de stoel van de 

andere groep omgeduwd te hebben en op jouw stoel te kunnen zitten. Na een zenuwslopende 

eindsprint tussen Thor en Jayden trok uiteindelijk 

Jayden aan het langste eind en mochten de 

KSA’ers hun eerste vak van de tank camoufleren. 

Daarna speelden we nog de spelletjes 

touwtrekken, voetbal, blad steen schaar en nog 

meerdere leuke spelletjes. Uiteindelijk waren de 

voetballers de eerste groep die hun tank 

gecamoufleerd had en dus de oorlog veilig in 

konden gaan. De namiddag was weer superleuk 

maar van al dat gestoei kregen we toch weer wat 

honger. Gelukkig had de leiding frietjes met een 

frikandel voorzien. Wat was het superlekker!!! 

Maar waar niemand aan gedacht had tijdens het 

legerspel is dat je zonder wapens de oorlog niet 

in kunt gaan. Dus…. Gingen we allemaal ons eigen 

wapen maken. We trokken allemaal samen de 



bos in en verzamelden takken waardoor iedereen zijn wapen kon samenstellen. Na een 

creatieve samenstelling had iedereen een super-chic wapen! Iedereen wou zijn wapen 

uittesten dus speelden we nog even oorlogje. De zon was ondertussen al even onder de horizon 

verdwenen en gingen we ons allemaal lekker nestelen in onze poem. Samen keken we nog een 

superleuke film met lekkere snoepjes. We konden terugblikken op een superleuke dag en moe, 

maar wel met heel veel zin in de volgende actieve dag kropen we onze nest in. Slaapwel! 

Het grote Sint avontuur (30 november) 

Het was iets voor 2 en dus tijd om naar de KSA te 

vertrekken. Eenmaal aangekomen deden we de 

formatie, daar werd ons verteld dat sinterklaas en 

zwarte piet waren beroofd. Ze hadden namelijk de 

Sint zijn zak gestolen. We waren allemaal in paniek 

want over een week was het al 6 december. En 

natuurlijk verwachtten we dan met zijn allen vele 

snoepjes en cadeautjes. Dus gingen we met de jong-

poefkes allemaal op zoek naar de zak van Sinterklaas. 

We wilden hem per sé terug! Maar was hij gestolen? 

Was vergeetpiet hem niet gewoon ergens vergeten 

of misschien zelf kwijt geraakt? We gingen dus met 

volle moed op zoek, er werd ons verteld dat in het 

bos langs de KSA de zak als laatst gezien was. Dus 

gingen we daar zoeken. Na een tijdje vond Dylano de 

zak, iedereen was superblij!!! Maar… de zak was zo 

goed als leeg. We werden in 2 teams verdeeld en 

speelden spelletjes zoals vlaggenroof. Omdat we zo 

druk bezig waren en ons aan het amuseren waren, 

waren we de zak van sinterklaas helemaal uit het oog verloren. Weg was ie. Er was dus wel een 

dief in de buurt! Toen kregen we een raadseltje doorgestuurd en per vraag dat we juist konden 

beantwoorden kregen we meer en meer informatie te weten over de dader. Uiteindelijk 

kwamen we te weten dat de dader zicht in het speelbos 

bevond. Samen zijn we sterk en niet bang voor de dief, dat was 

het motto. We wandelden als 26 stoere binken naar het bos. 

Toen we gearriveerd waren bespraken we een tactiek en 

vlogen we het bos in. Plots zagen we de dief lopen.  We 

haalden onze beste strijd kreet boven en gingen ten aanval. 

Juul gooide de dader op de grond en we trokken de muts van 

zijn hoofd en... het was leider Bram die de zak van sinterklaas 

gestolen had. Uiteindelijk vergaven we het Bram allemaal 

nadat hij beloofde het nooit meer te doen, en omdat hij de 

snoepjes met ons wilde delen. Omdat we de zak terug vonden 

kregen we van sinterklaas allemaal lekkere chips en zo sloten 

we de leuke en avontuurlijke zondagnamiddag af.  



Olympische spelen (8 december) 

We kwamen zoals altijd om 14u samen aan de KSA lokalen. Vandaag waren we met een groep 

van 25 kinderen. Tijdens de formatie heeft de leiding verteld welk spel we gingen spelen, en 

vandaag waren dit de olympische spelen. Om dit te spelen zijn we met z'n allen naar het 

voetbalveld gegaan om aan het spel te beginnen. Chiel heeft het spel uitgelegd en we werden 

in twee teams verdeeld, we moesten allebei een groepsnaam verzinnen. Het ene team had 

voor de naam 'De Genkies' gekozen en het andere team noemde zichzelf 'De Noormannen'. 

Een echte voetballersstrijd dus. Daarna zijn we begonnen met het eerste deel van het spel, dit 

was trefbal. De bedoeling was dat we als team ieder in één vak van het spel gingen staan en 

dat we de leden van het andere team aan moesten gooien met een bal. Dit heeft wel een 

tijdje geduurd omdat we met zoveel waren, de winnaars van dit kleine spel waren de 

Noormannen. Vervolgens hebben we potverstamperke gespeeld. De leiding heeft iemand van 

elk team aangeduid die de andere kinderen moest zoeken. De eerste was Mathies, hij moest 

dus alle 24 andere kinderen proberen te zoeken, zonder dat hij de bal uit het oog verloor. Een 

moeilijke opdracht dus, na een hele tijd heeft hij dan toch iedereen gevonden en zijn we 

direct naar het volgende spel overgegaan wegens tijdgebrek. Een deel van ons wilde 

voetballen, terwijl het andere deel zijn honkbalskills heeft kunnen testen. Ook Daan had een 

plas met modder op het oog en heeft zich helemaal laten gaan. Het spel was wat anders 

verlopen dan gedacht wegens tijdsgebrek, waardoor beide teams gelijk stonden en ze dus 

eigenlijk allebei waren gewonnen. We kijken weer terug naar een mooie en sportieve zondag! 

  



Poefkes 
Herfstweekend (1 november) 

Het is herfstvakantie, en dus opnieuw tijd voor een 

weekendje. Het de eerste dag van het weekendje en de 

Poefkes waren al heel vroeg uit de veren en goed gezind, 

dus de leiding ook. We begonnen de dag met een leuke 

ochtend gymnastiek. Iedereen was klaarwakker nu en 

kon dus de dag weer goed beginnen! Na de ochtend 

gymnastiek hebben leider Tijs en leider Bert een heerlijk 

ontbijtje klaar gemaakt ( spek met eieren ). Na het eten 

was het nog even tijd om ons lekker op te frissen. Na het 

tanden poetsen en een beetje opfrissen en andere 

kleren aan gedaan te hebben, konden de Poefkes al niet 

meer wachten om een leuke activiteit te doen. De 

activiteit ging als volgend: leider Bert kwam met het 

schitterende idee om iets rond Halloween te doen en 

besloot om een wedstrijdje te organiseren. De gene die 

de mooiste pompoen kon maken kreeg een beloning! 

Dat vonden de Poefkes allemaal heel interessant en 

begonnen met goede moed de pompoen uit te lepelen en vormen te snijden. Nadat de Poefkes 

klaar waren met het maken van de pompoen mochten ze deze presenteren aan de vakjury 

(Bert, Siebe en Thijs ). De leiders waren heel tevreden met de mooie artistieke creaties van de 

leden. Er werd besloten door de jury dat Lucas de mooiste pompoen gemaakt had. Het werd al 

stillaan middag en iedereen begon honger te krijgen, daarom de leiders Siebe en Thijs zijn 

begonnen met de overheerlijke croque a la Poefkes te maken. De Poefkes hadden weer lekker 

gegeten en het was weer tijd voor een volgend activiteitje genaamd wafels bakken. De Poefkes 

werden in 2 groepen gesplitst, de ene groep ging naar de eerste ploeg van Sparta Lille kijken 

waar ze heftig aan het mee supporteren waren. Nadat de eerste groep klaar was met wafels 

bakken werd er gewisseld van post. De 

avond brak al weer aan en iedereen 

had weer goesting om te eten, we aten 

namelijk frietjes! Nadat we 

overheerlijke frieten hebben gegeten 

werd het al laat en hebben we nog 

allemaal samen een leuke film 

gekeken. Na de film was het weer tijd 

om te gaan slapen want iedereen was 

moe na een fijne maar vermoeiende 

dag! 

  



Sluiptocht (24 november) 

Het is vandaag al weer zondag en alle Poefkes stonden om 14u weer klaar vol ongeduld om 

opnieuw te kunnen starten met een nieuwe activiteit. Na het lachen gieren en brullen met de 

leiding, was het tijd om de Vlaamse Leeuw te zingen. Na het zingen kregen de Poefkes te horen 

dat we sluiptocht gingen spelen. Ze waren super enthousiast terwijl verschillende nog niet 

wisten hoe deze activiteit zou verlopen en wat ze er van moeten verwachten. Na de spannende 

uitleg van de leider Siebe zijn ze op avontuur vertrokken, op naar de startlocatie! Dit was de 

voortoren op de Kolis. Hier werd iedereen verdeeld in groepen waarmee ze op avontuur 

konden vertrekken. Voor sommige was 

het nog een beetje moeilijk om zijn 

vriendje los te laten maar na een tijdje 

zijn ze vertrokken richting de KSA. Het 

was een hele strijd en belevenis voor 

de Poefkes, want iedereen wou 

natuurlijk als eerste aankomen op de 

KSA, maar er kon slechts 1 groep 

winnen natuurlijk. Na veel in de bosjes 

te springen, hard lopen en goed 

uitkijken zijn ze toch enkele keren door 

de leiding gevangen, maar dat maakt 

het alleen maar leuker want zo hebben 

sommige ook nog enkele leuke 

opdrachtjes tegen de leiding mogen 

doen, of zijn ze terug een paar honderd meter achteruitgezet. Maar dat vonden ze allemaal 

niet zo erg zolang ze maar konden winnen. Het voordeel aan deze activiteit is wel dat ze weer 

een nieuwe sluipervaring hebben opgedaan, ook hebben ze allemaal weer enkele kilometers 

meer in de benen zitten. Het was een echt avontuur! Klauterend en sluipend als een kat gingen 

de Poefkes door het bos. Toen de eerste groepen aankwamen op de KSA (waar ze zeker en vast 

fier op mogen zijn!) hebben we nog even gevoetbald tot 17u en samen de mama of papa 

opgezocht om nog even bij te praten. Tijd om naar huis te gaan en te gaan eten want honger 

dat hadden ze wel!  



Jong-Knapen 
Handicap games (1 december) 

t’ was half twee en tijd om naar de KSA te gaan. Ik pakte m’n jas en vertrok met de fiets naar 

de KSA. Eenmaal daar aangekomen zat ik in het lokaal met de rest van de Jong-Knapen in ons 

lokaal te chillen. Toen het eindelijk twee uur was floot Jarne met de fluit en ging iedereen naar 

buiten voor de formatie. Tijdens de formatie zongen we de Vlaamse leeuw en kregen we te 

horen wat iedereen ging doen.  In ons geval was dat “handicap-games”. We keerde weer terug 

naar ons lokaal om onze jas aan te doen. Hierna kregen we onze handicaps toegekend. Ieder 

duo kreeg een andere handicap bijvoorbeeld dat de handen en benen aan elkaar bevestigd 

werden of dat je rug tegen dat van je compagnon  aan gemaakt werd. Toen dit gebeurt was 

werd het tijd om te testen hoe we met onze beperking om moesten gaan. Toen iedereen het 

ongeveer door had ging het eerste spelletje beginnen. We moesten om ter snelst naar het 

voetbalveld, maar ja, dit is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. We vielen om de 

haverklap maar we hadden wel al goed gelachen toen we aankwamen bij het voetbalveld. Ons 

tweede spel was voetbal maar wat we niet verwacht hadden was dat de groepen zo verdeeld 

werden dat iedereen tegen zijn compagnon speelde. Na een halfuurtje spelen had iedereen het 

koud omdat we telkens op de grond vielen dus we gingen naar binnen. Toen we even binnen 

aan het opwarmen waren kwam onze leuke leiding ons een overheerlijke verassing brengen. 

We kregen lekkere warme choco. Toen we terug opgewarmd waren wouden we nog even 

verstoppertje op de KSA doen. Liam moest de eerste vijfkeer tellen maar na vijf keer was het 

de beurt aan Jan enzovoort enzoverder. Uiteindelijk bleek het al vijf uur te zijn en tijd om naar 

huis te gaan. Jammer genoeg zat onze leuke middag op.    

Sluiptocht 

Het was eindelijk weer zondag middag en weer tijd om naar de KSA te gaan. Toen ik naar daar 

gefietst was en nog effe int lokaal had geravot ging de hoofleider onder de koepel staan en 

floot hij op de fluit. Ik rende zo snel als ik kon naar onze hoek onder de koepel en wachtte 

ongeduldig af wat we zouden gaan doen. We zouden sluiptocht gaan doen. Dus we verzamelde 

ons bij de berging en stapte allemaal in de auto’s zodat we naar de vuurtoren op de Kolis 

konden gaan. Hier aan gekomen verdeelde Jarne ons in vijf groepen en moesten we zo snel 

mogelijk op de KSA zien te geraken zonder gezien te worden door de leiding. We rende zo snel 

als we konden het bos in onder leiding van 2a3 Jong-Herniewers. Na nog geen 5 minuten lopen 

hoorde we de eerste zoek auto al afkomen dus we slopen naar een zo goed mogelijke 

verstopplaats in de bos. Hier bij kwam ons echt soldaten instinkt al snel naar boven. We bleven 

twee minuten liggen tot de auto zich verwijderde en liepen zo snel mogelijk door naar een 

veiligere plaats om onze tocht richting de KSA verder te zetten. Al snel kwamen we aan bij een 

naald bos waar we niet gezien konden worden, hier ruste we een paar minuten uit om over de 

beste route na te denken om terug op de KSA  te geraken. Nu we terug op adem gekomen 

waren liepen we verder maar helaas hadden we niet goed opgelet en stond er vlak naast ons 

een paar auto’s die ons terug brachten een stuk terug de bos in. Na weer een hele tijd 

gewandeld te hebben kwamen we eindelijk en nu zonder gezien te worden aan op de KSA. 

Helaas waren we pas als tweede groep aan gekomen. We speelde nog even samen met de 



leiders negen maanden en toe was het weer tijd om naar huis te gaan en ons te wassen na zo 

een intensieve dag in de bos. 

Cinema Roeland Lille 

Het was zondag namiddag en ik ging naar de KSA. Ik had er heel veel goestingen in en was 

heel nieuwsgierig .Maar ik kwam juist op tijd op de KSA want Jarne floot net op zijn fluitje. Hij 

hing de vlag op en we zongen de Vlaamse leeuw zoals elke zondag voor een activiteit. Daarna 

zei iedere groep wat hij ging doen en begonnen aan de activiteit, maar onze activiteit kon 

jammer genoeg niet doorgaan want het regende heel hard. We gingen naar het lokaal. Daar 

waren de Jong-Knapen alles aan het verzetten om een film te kijken. We gingen de film “Fast 

and the Furious” kijken. Het ging over een moordenaar die de opdracht kreeg om  3 mensen 

te vermoorden indien hij zijn vriendin ooit nog zou willen terugzien. Dat lukte hem gelukkig. 

Na een heel gevecht op de boot lanceerde een meneer een bom. De hoofdrolspeler stopte 

zijn vriendin in een cabine want daar was ze veilig. Nadat de boot ontplofte dacht iedereen 

dat hij dood was. Na een paar maanden was zijn vriendin op een school aan het werk tot dat 

zij plots haar vriend weer terug zag. Natuurlijk had iedereen verwacht dat zij haar vriend nog 

ging terug zien. Toen was de film gedaan en  hadden we nog even bij het vuur van Sint 

Maarten gestaan om te kijken hoe dat het nog aan het branden was. Daarna gingen we 9 

maanden spelen en het voetbalveld was kei glad. Daarna mochten we naar huis en hadden 

we weer een super leuke namiddag erop zitten. 

  



Knapen 
Startdag (13 oktober) 

We kwamen aan op de KSA en gingen in ons lokaal zitten. Even daarna ging het fluit signaal. 

We gingen naar buiten, stelden ons op in formatie, en zongen de Vlaamse leeuw in volle borst 

mee. Daarna werden we in groepen verdeeld. De activiteit werd snel uitgelegd zodat we direct 

konden beginnen.  Elke groep ging naar een anderen post en deed daar een opdracht. Als je de 

opdracht goed deed kreeg je foto’s van leiders. Maar wanneer je het niet zo goed deed kreeg 

je hooguit één foto van een leider. Deze foto moest je dan terugbrengen naar de hoofdpost 

zodat je kon gokken bij welke groep de leider in kwestie terecht zou komen. Je kon ook gokken 

welke leider hoofd leider zou worden. De groep die op het einde van het spel de leiders het 

beste had kunnen matchen mocht zichzelf tot winnaar kronen. Na de activiteit mochten we op 

het springkasteel. Wanneer iedereen terug was konden we beginnen met het overgooien van 

de leden. Eerst werden de nieuwe leden  in het springkasteel gegooid en daarna werden de 

leiders van de Jong-Poefkes bekend gemaakt. Daarna werden de ex Jong-Poefkes in het spring 

kasteel gegooid zodat ze volwaardige Poefkes konden worden. Daarna werden de leiders van 

de Poefkes bekend gemaakt. Enzovoort enzoverder. Je snapt het wel. Bij het overgooien van 

de Knapen letten we wel goed op, want nu zouden we ontdekken wie daar leiding van zou 

worden. Jarne riep de nieuwe leiders van de Knapen één voor één naar voren. Dit waren Seppe, 

Yeti en Jaja. Daarna werden ook nog de andere groepen overgegooid. Wanneer we hier mee 

klaar waren mochten we aan gaan schuiven voor het eten. We aten hamburgers. We gingen in 

onze rijen staan en kregen een hamburger en een drankje naar keuzen. Na het eten gingen we 

in onze lokalen zitten en we begonnen aan een voorstelrondje om elkaar goed te leren kennen. 

Iedereen stelde zich voor en daarna gingen degene die nog honger hadden nog een hamburger 

halen en aten die op. Daarna gingen we terug in ons lokaal zitten om te zeveren over vanalles 

en nog wat. Toen we dit beu waren hebben we nog even gevoetbald buiten. Toen het vijf uur 

was stapten we terug op onze fiets en vertrokken we weer richting huis. 

Weekendje (1-3 november) 

Het weekend begint vanaf het moment dat je de 

weekendplaats binnenstapt. Het eerste wat we toen 

deden was natuurlijk ons bed opzetten om daarna 

afscheid te nemen van onze ouders. Toen iedereen was 

aangekomen hebben we een filmpje gekeken. De film 

Fast & Furious, Hobbs en Shaw stonden op het menu. 

Daarna zijn we met z’n allen lekker in onze nest 

gekropen om te gaan slapen. De volgende dag zijn we 

opgestaan en hebben we eerst gerekt en gestrekt.  

Daarna hebben we een lekker ontbijtje naar binnen 

gewerkt, en dan hebben we nog even gechilld in onze 

kamer. Toen hebben de leiders ons geroepen omdat we 

gingen beginnen aan het eerste spel van die dag. Ze 

vertelde ons dat we Cluedo zouden spelen. Dat was heel 



fijn. Uiteindelijk bleken Robbe en Jelle Verbeek de winnaars. Toen was het al tijd om ons middag 

eten op te tsjappen. Daar hebben we natuurlijk weer heel hard van genoten. Toen ons buikje 

rond was, mochten we nog even op onze nest gaan liggen voor de platte rust. Toen was het tijd 

voor het volgende spel. We speelden tien tellen in de jungle. Tijdens het spelen van dat spel is 

leider Seppe op zijn bek gegaan in de modder        . Nadat we dit spel beu waren zijn we nog wat 

gaan rondhangen in de speeltuin en hebben we hier wat gebasketbald. Gelukkig voor Seppe 

was hier geen modder te bespeuren. Hier hebben we even gespeeld tot we terug honger 

kregen. Toen zijn we teruggegaan naar de weekendplaats om frietjes met wat snacks te eten. 

Alweer superlekker! We hadden onze buikskes weer rond gegeten. Daarna nog efkes in de 

kamer gezeten om wat te babbelen over hoe onze dag was. Tot de leiders ons riepen om naar 

beneneden te komen, het was weer filmtijd #newkidsturbo en #newkidsnitro en dan nog een 

filmpie #jackass. Nadat we deze 3 films bekenen hebben was het alweer bedtijd en kropen we 

dus weer lekker in onze nest.  

Dag drie hebben we weer zoals elke dag even rekken en strekken om daarna weer een lekker 

ontbijtje naar binnen te smikkelen. Daarna was het was tijd om muurtje trap te doen, en 

natuurlijk ging er weer iemand op zijn bakkes #JasperElias #hamster. Zoals altijd is muurke trap 

een heel fijn spel. Het was weer middag, het weekend was weer bijna gedaan. Het was dus 

weer tijd om dat krot terug te poetsen tot een nette zaak. Dat was moeilijk want er was veel te 

veel rotzooi. Toen kwamen onze ouders ons halen, jammer maar helaas. Het was alweer tijd 

om afscheid te nemen van ons krot. JOEJOE 

Laddercompetitie (1 december) 

We kwamen op de KSA aan en gingen in het 

lokaal zitten om daar effe te chillen. Toen 

dat Jarne de hoofdleider op de fluit baasde 

weerklonk het fluitsignaal. We gingen 

onder de koepel staan en zongen de 

Vlaamse leeuw. De hoofdleider wenst 

iedereen een goeie namiddag en vroeg aan 

elke groep wat ze gingen doen. Iedere 

groep beantwoordden deze vraag en 

gingen uiteindelijk terug naar het lokaal, wij 

ook, zodat we aan het spel konden 

beginnen. De leiding kwam binnen met een ladder en vertelde ons dat we ladder competitie 

gingen spelen. Iedereen schreef zijn naam op een papiertje en hing het op de ladder en toen 

konden we aan het spel beginnen. De eerste opdracht was hap de beker. Dat was de moeilijkste 

opdracht,  maar met vele soorten sausen en lekkernijen kwam het helemaal goed. We hebben 

veel gelachen met sommige die vieze dingen moesten proeven en raden wat het was. Wanneer 

we met dat spel klaar waren hadden we heel erge dorst gekregen, dus gingen we drink 

spelletjes spelen, zoals: voor het eerst water drinken, water spugen in plaats van vuur spugen, 

… Al die spelletjes waren heel leuk. Daarna hebben we armpje drukken gespeeld tegen elkaar. 

We hebben ook nog het spel gespeeld dat je een borstelsteel op je hand moet laten balanceren, 

wat best moeilijk was. Daarna hebben wij voor het snelste een chocolade koekje op moeten 



eten.  Daarna hebben we blad steen schaar extreem gespeeld, 

en daarna hebben we muurtje trap gedaan. Wanneer we dat 

beu waren hebben we nog verstoppertje gespeeld. Nadat 

iedereen gevonden was waren we moe en gingen we wat 

water drinken. Daarna hebben we een minder actief spel 

gespeeld: nagelen. Wel met een gewonnen hamer, maar dat 

ging niet al te goed dus hebben de leiders er de extreme versie 

van gemaakt en er een grote hamer bij gehaald. Dat ging 

natuurlijk een stuk beter, de nagels gingen er als vanzelf in. 

Daarna moesten we allemaal proberen de bekers het hoogste 

te stapelen. Als laatste spel om te bepalen wie de winnaar was 

moesten we nog latje trap spelen. Hier kwam Matteo dan 

uiteindelijk als winnaar uit de bus. Om de dag af te sluiten 

hebben we nog even 9 maanden gespeeld tot het vijf uur was. 

Daarna mochten we met z’n allen weer huiswaarts keren.  



Jong-Hernieuwers 
Het grote dinospel 

Het was zondagmiddag, we waren met 6 heel veel enthousiaste Jong-Hernieuwers. We hebben 

samen uit volle borst gezongen. Wim had een super vet spel gemaakt. We gingen wie is het 

doen, dino versie. We vertrokken op een avontuurlijke wandeltocht richting het speelbos. 

Overal verspreid over het bos hingen afbeeldingen van dino’s op. Het begin van het spel verliep 

een beetje moeilijk omdat de meeste het spel allemaal nog niet echt snapte. Onze jongens zijn 

dan ook niet de scherpste messen uit de laai. Maar toen we dit eindelijk door hadden was het 

een leuk spel. Door vragen te stellen over de dino’s moesten we raden welke de leiding hadden. 

Door de goede tips die we van de leiding kregen, was het niet zo moeilijk om de juiste dino’s te 

vinden. Het was een nek aan nek race. De andere drie Jong-Her gingen er iets minder hard 

tegen aan. Iedereen had goed zijn best gedaan. We wandelden daarna weer terug naar de KSA. 

Hier werd iedereen beloond met een lekker chipske. Toen hadden we nog wel even tijd over, 

maar waren we allemaal moe van het spel. Er moesten natuurlijk nog verslagjes geschreven 

worden en hier hebben we dus allemaal samen aan gewerkt.  

Vlaggenroof 

Zondagnamiddag, weer tijd voor een leuke namiddag op de KSA. Het had er alles van weg dat 

het weer een toffe dag zou gaan worden. Het zonnetje scheen en we waren zo goed als met de 

voltallige groep aanwezig. Het fluitje weerklonk aan de lokalen, het was twee uur. Tijd voor de 

formatie, hier werd voor de jarigen gezongen, Proficiat Jongens!!!!! Voila, de namiddag was 

weer begonnen. Het was een aangenaam temperatuurtje, hierdoor konden we ons dan ook de 

hele namiddag buiten bezighouden. We trokken naar het bos richting de kettingbrug. De 

werkcamionnet zat boordenvol met allemaal gereedschap en tools die ons konden helpen met 

het bouwen van ons kamp. Deze hadden we namelijk nodig om vlaggenroof te kunnen spelen. 

De groep werd dus in twee gesplitst, elke groep kreeg twee leiders mee. Er werd met man en 

macht aan de kampen gewerkt, valkuilen gegraven en takken samengebonden. Iedereen 

bouwde zijn kamp zo dicht mogelijk, dit moest dan ook bescherming  bieden zodat onze vlag 

hier veilig was. Het fluitje klonk, we konden er aan beginnen. Het werd een helse strijd, 

aanvallen, dan weer verdedigen. Terug aanvallen. Uiteindelijk overwon het sterkste team der 

jong-her, geleidt door leiders Jarne en Wim. Maar er zijn geen verliezers en dus werd de prijs 

onder heel de groep verdeelt. Chips was de trofee van de dag. Iedereen kreeg een beetje, deze 

werden in geen tijd verorbert. Maar dan, het noodweer sloeg toe en het begon te regenen. We 

zijn dus vliegensvlug terug naar onze lokalen gelopen en hebben hier de laatste minuten nog 

wat binnen gespeelt. Maar helaas was de namiddag al weer voorbij en mocht iedereen terug 

mee naar huis met de mammie en de pappie. Maar niet getreurd, volgende week zijn we weer 

terug! 

Voetbaldag 

Zondagnamiddag, weer tijd voor een leuke namiddag op de KSA. Het had er alles van weg dat 

het weer een toffe dag zou gaan worden. Het zonnetje scheen en we waren zo goed als met 

de voltallige groep aanwezig. Het fluitje weerklonk aan de lokalen, het was twee uur. Tijd voor 



de formatie, hier werd voor Jelle Bax gezongen, hij was namelijk jarig geweest. Proficiat 

Jelle!!!!! Voila, de namiddag was begonnen. Om een beetje rustig te beginnen, zijn we gestart 

met een potje voetbal. Zo konden we onze spiertjes al een beetje warm maken. Ondertussen 

werden we nog even lastiggevallen door de Chiromeisjes. Zij kwamen ons zeer vriendelijk 

vragen of we voor hen een menselijke piramide konden maken. Maar de bangerikken die we 

waren, liepen we allemaal weg. Enkel Verschaeren durfde te blijven. Samen met de leiding, 

Stef en Wim hebben zij dan maar geposeerd voor de foto. Het was zo een mooi weer, dat we 

eigenlijk gewoon buiten wilden spelen. Dus namen we de taximobiel van Wim, en crosten we 

richting het speelbos. Voor dat we ons spel daar konden beginnen, hebben we eerst nog even 

van de natuur genoten. Er sprongen konijnen voor ons voorbij, links, rechts en in het midden. 

Maar goed, tijd voor het spel. Er werden zoekers gekozen. We hebben dan met deze zoekers 

het spel wuifverstoppertje gespeeld. De zoeker moest iedereen gaan zoeken, shock, en als je 

gezien was moest je achter de zoeker aan lopen. Als er iemand naar jou kon zwaaien dan 

mocht je terug vrij. Na een paar spelletjes hadden we het warm gekregen en besloten we 

andere oorden op te zoeken. We namen de taximobiel terug en verplaatsten ons naar het 

voetbalveld van Sparta. We besloten om onze voetbalskills nog een laatste keer te testen. Dit 

deden we met een potje muurtje stamp. Ook dit was leuk, maar ook hier gingen we al snel 

aan het zweten. Tijd om dus nog voor de laatste minuten een beetje verfrissing te gaan 

opzoeken in ons lokaal. Daar, het was weer al vijf uur. De namiddag is alweer eens 

omgevlogen. Allemaal te samen vertrokken we weer richting ons thuis. 

 

 

  



Kerstweekend 

Hallo allemaal! 

Het is alweer bijna Kerstmis, en zoals jullie waarschijnlijk allemaal 

weten betekend dit dat we weer met zijn allen op kerstweekend 

gaan. Dit weekend is anders dan de herfstweekendjes, omdat we 

tijdens dit weekend met zijn allen naar dezelfde locatie gaan. Zodat 

we ook eens de leden van de andere groepen beter kunnen leren 

kennen. 

Dit jaar zal het kerstweekend doorgaan van vrijdag 20 december tot 

zondag 22 december. We trekken dit jaar richting Maaseik. Het 

exacte adres van de weekendplaats is Roosterbergstraat 36, 3680 Maaseik.  

De Knapen en Jong-Hernieuwers worden vrijdag 20 december verwacht rond 20u00. De Jong-

Poefkes, Poefkes en Jong-Knapen mogen de dag erop (zaterdag 21 december) rond 10u00 naar 

de weekendplaats afzakken. ’s Zondags is het weekend alweer gedaan. De ouders mogen hun 

zonen weer komen ophalen om 11u45 aan de weekendplaats. 

We hebben tegenwoordig zoveel leden dat we met de leiding er niet in slagen iedereen daar 

te krijgen. Daarom is het de bedoeling dat iedereen zijn kroost in Maaseik komt afzetten. Indien 

dit niet mogelijk is  kan je ook proberen te carpoolen met andere ouders. 

Er zijn bedden aanwezig. Dus je hoeft zelf geen veldbedje mee te nemen. 

De prijs voor het weekend bedraagt €20. 

 

Wat moet je meenemen? 

- Slaapzak 

- Kussen 

- Pyjama 

- Warme kleren, trui, t-shirt, broeken, sokken, ondergoed, sjaal, handschoenen, … 

- Toiletgerief (tandenborster + pasta, haarborstel, zeep, …) 

- Tedybeer (geen levende dieren) 

- Goed humeur 

- … 

 

We hopen dat jullie er net zoveel zin in hebben als ons. 

Tot dan! 

  



Updates 

Leidingsploeg 

We hebben dit jaar afscheid moeten nemen van 8 leiders. Je moet toch even wennen aan het 

ontbreken van zo een grote groep medeleiders. We willen deze leiders dan ook bedanken uit 

de grond van ons hart voor hun jaren van inzet voor de KSA. Merci Mathijs, Ruben, Nand, Giel, 

Michiel, Thomas, Jelle en Wout! 

Gelukkig hebben we onze leidingsploeg ook kunnen uitbreiden met 3 nieuwe leiders. Dit zijn 

Bram, Siebe en Jasper. Welkom bij de leidingsploeg! 

 

Website 

De website heeft opnieuw een update gekregen. We hebben de website nu zo opgedeeld zodat 

iedere bezoeker hopelijk alles makkelijker kan terugvinden. Alle informatie die jullie nodig 

hebben kan je nu terugvinden onder het tabje “Leden & ouders”. Je kan onze website hier 

terugvinden. 

Hopelijk staat de nieuwe website jullie een beetje aan. 

 

Wist je dat… 

- ons kamp in Kroatië heel plezant was. Hopelijk hebben ze over 10 jaar opnieuw zoveel 

plezier als ons. 

 

- de poeftentparty dit jaar weer een groot succes was. Voor het eerst in 3 jaar tijd hebben 

we opnieuw weer meer dan 1000 bezoekers mogen noteren. We zijn zelfs royaal over 

deze grens gegaan. 

 

- KSA Roeland Lille officieel 115 jaar bestaat!  

ksaroelandlille.be


Kleurplaat 

Niets te doen in de vakantie? Misschien heb je wel goesting om deze kleurplaat in te kleuren. 

Wanneer je klaar bent mag je deze altijd aan ons komen bezorgen, en wie weet… Kan je er wel 

een prijsje mee winnen. 

 

 

 

 

Naam: ________________________ 


