
Herfstweekend 2022





Inleiding

Hallo KSA-ers! 
De herfst laat zich al volop voelen. Je merkt dat de bladeren meer
en meer de bodem bedekken in plaats van aan de takken te
bengelen. Het frisse groen wordt omgetoverd in een palet van
bruine en rode kleuren.

Dit betekent dat het voor ons, KSA-ers,
weldra tijd is voor het eerste kamp van
dit kampjaar! Gedurende dit weekend
houden wij ons bezig met tal van
creatieve activiteiten waarmee we de
samenwerking tussen de verschillende
bannen willen versterken. Jaja, ook
tijdens deze corona-tijden is dit heel
belangrijk! Ook is er op een herfstweekend tijd voor een amusante
sportactiviteit of een aangename herfstwandeling. De bedoeling van
een geslaagd herfstweekend is dat we elkaar beter leren kennen om
een hechte KSA band te smeden. Pas als je weet wat je aan elkaar
hebt en je elkaar door en door kent, kan je een ‘groep’ vormen. Eén
grote groep, één grote bond:  KSA Geraardsbergen.

We moeten immers proberen om een volledig jaar goed met elkaar
op te schieten. Een goede groepssfeer is dan ook noodzakelijk om
er ook dit kampjaar iets onvergetelijk van te maken.

De leiding hoopt dat iedereen vanaf de jongste knaap tot en met de
oudste aspirant meegaat zodat we er samen een onvergetelijk

weekend van kunnen maken.



Corona

Samen kunnen we het coronavirus de baas.
Het is al het 2e jaar dat we weer op Herfstweekend kunnen gaan.
We vertrekken allemaal samen op weekend met de trein. Alle
informatie hierover kunnen jullie verder in dit boekje terugvinden.
Laten we wel realistisch blijven. Het coronavirus is nog niet volledig
verdwenen. Samen met jullie blijven we de situatie opvolgen. Indien
de regels rond jeugdwerking en kampen zouden veranderen,
brengen we jullie zeker en vast op de hoogte en zullen we deze
regels zo goed mogelijk toepassen. Indien er zich tijdens het kamp
toch een besmetting zou voordoen, dan zullen we alle nodige
maatregelen volgen.



Praktische informatie

Wanneer
We gaan op herfstweekend van zaterdag 29 oktober tot maandag
31 oktober. Hiervoor verzamelen we om 7u30 aan het station van
Geraardsbergen. Vanaf hier vertrekken we met de trein STIPT om
8u05. De terugkeer wordt voorzien rond 18u30. Hou zeker de
facebookpagina in de gaten voor mogelijke vertraging.

Aangezien we met de trein zouden gaan en ons busje momenteel
onbruikbaar is. Zouden de leden hun eigen valies moeten meenemen op
de trein. Dus zouden we willen vragen deze niet te overladen.

Waar
Ons verblijf is het heem De Wingerd en De Beuk te Lokeren. Lokeren
staat bekend om haar groot aantal parken. In totaal heeft de stad 75,48
hectare aan parken.

Adres:De Wingerd en De Beuk
Oude Heerweg 125
9160 Lokeren

In uiterste nood kan je steeds Ines bereiken via het nummer,
0486/79.67.37

Kampprijs
De kostprijs bedraagt 75 euro. Hier zijn het verblijf, het vervoer, de
activiteiten en het eten inbegrepen. Overschrijven kunnen jullie via
volgend rekeningnummer BE81 1030 24 35 23 24. Gelieve ook bij
de vermelding de naam en voornaam van het lid op te geven en te
betalen voor 29 oktober. Vergeet zeker ook geen mail te sturen naar
kenzo@ksageraardsbergen.be om je deelname te bevestigen.

mailto:kenzo@ksageraardsbergen.be


Het uniform

Zelfs vandaag hechten we nog heel wat belang aan het uniform.
Door ons uniform tonen we dat we samen één familie vormen van
jonge mensen. We vinden het dus ook belangrijk dat iedereen in
volledig en piekfijn uniform zou deelnemen. Hoe het uniform van
een echte KSA’er eruitziet, staat hier nog eens opgesomd.

▪ KSA-hemd

▪ Das

▪ Dasring

▪ Fluitkoord

▪ Donkerblauwe fluweel geribde
korte broek

▪ Koppelriem

▪ Optioneel, maar heel handig:
KSA-trui of KSA-T-shirt

Wie nog een onderdeel van het uniform mist, kan elke zondag
bestellen bij Freya, Merel of Julie in het jongknapen-lokaal. Doe dit
zeker tijdig!



Wat neem je mee?

Tijdens de eerste maaltijd eet je je eigen lunchpakket,
vergeet dit dus zeker niet!

Kledij
- Volledig en piekfijn uniform!
- Ondergoed
- Warme trui(en)
- Degelijke regenkledij
- Sportieve kledij
- KSA T-Shirt
- Actiekledij
- Extra setje kledij

Eetgerief
- Gamel
- Bestek
- Beker
- Keukenhanddoek
- Aardappelmesje (Verplicht!)

Slaapgerief
- Slaapzak
- Matrasovertrek
- Pyjama
- Hoofdkussen

Wasgerief
- Badhanddoek
- Kleine handdoek
- Zwemgerief
- Zeep
- Washandje
- Kam
- Tandpasta
- Tandenborstel
- Bekertje

Allerlei
- Paspoort
- Zaklamp
- Veldfles/drinkbus
- Balpen
- Naaigerief
- Linnen zak
- Instrument (optioneel)
- Knuffeldier (optioneel)



Beste Knapen, Jonghernieuwers, Aspiranten en Hernieuwers,

Het is de eerste keer dat we er dit jaar op uittrekken. Een kort maar
krachtig weekend waar vriendschapsbanden worden versterkt en de
creatieve geest tot nadenken wordt gestemd. Het weekend wordt
anders dan anders en het zou tof zijn mocht er niemand ontbreken.
Zo wordt het zeker een fijne en onvergetelijke driedaagse!

De leiding.


