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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.  

Door Covid-19 (het coronavirus) zal ons herfstweekend er natuurlijk         
anders uitzien, maar dat houdt ons niet tegen! Welke maatregelen          
we met de leiding getroffen hebben en welke andere praktische          
afspraken er zijn, ontdek je verderop in dit boekje. Gelieve het           
boekje volledig door te nemen zodat jullie allen zeker mee zijn met            
hoe het kamp dit jaar effectief zal verlopen. 
 

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

weekend van kunnen maken. 



Bubbelsysteem 
 
We kunnen met alle groepen van de +12-jarigen samen op kamp.           
Om dit alles veilig te laten gebeuren zullen we werken met het            
bubbelsysteem, net zoals op Groot Kamp. Want er mogen meerdere          
bubbels (tot 50 personen) gevormd worden op éénzelfde kamp.  
 
Wij zullen 4 verschillende bubbels vormen op ons herfstweekend.         
De 4 bubbels die gevormd zullen worden zijn: de Knapen, de           
Jonghernieuwers, de Aspiranten/het Vrij Vendel/de Hernieuwers en       
als laatste de keuken.  
 
Eenmaal jullie in de bubbel terechtkomen zullen jullie het volledige          
weekend in deze bubbel leven. Dit houdt in dat er geen contact zal             
zijn met de andere bubbels. We zullen per bubbel slapen, eten,           
spelen… Van de andere bubbels zal gedurende het volledige kamp          
1,5 meter afstand worden behouden om zo de nodige afstand te           
bewaren. Binnen jouw eigen bubbel moet de social distancing van          
1,5 meter niet gehanteerd worden. 
 
 

 



Wie mag er deelnemen? 
  
Nu we al weten volgens welk systeem we op weekend gaan is het             
tweede belangrijke punt wie er allemaal mag deelnemen. 
 
Iedereen van de Knapen, Jonghernieuwers, Aspiranten, Leiding en        
Hernieuwers die ingeschreven is als lid van KSA Geraardsbergen,         
mag deelnemen aan het herfstweekend. Er zijn wel enkele         
uitzonderingen die strikt opgevolgd moeten worden: 

- Was je ziek voor de start (minimaal 3 dagen terugtellen) van           
het kamp? Dan kan je jammer genoeg NIET deelnemen. Dit          
geldt niet enkel voor onze leden, maar ook voor de leiding en            
de kookploeg! De verantwoordelijkheid hierrond ligt bij jullie        
als ouder, wees hierover dus eerlijk! 

- Behoort uw kind tot een risicogroep (vb.: astma) contacteer         
dan eerst de huisarts en vraag toestemming. Net als bij het           
vorige punt zijn jullie als ouder hiervoor verantwoordelijk. 

Indien jullie hier geen/onvoldoende rekening mee houden, wordt ons         
gehele kamp in onnodig gevaar gebracht. Wij danken jullie alvast          
voor jullie eerlijkheid en verantwoordelijkheidszin. 
 
Extra maatregelen 
 
Door het coronavirus zijn er uiteraard ook andere maatregelen die          
we nauw moeten opvolgen:  

- Handen wassen ’s morgens, voor en na het eten, voor en na            
elk toiletbezoek en voor het slapengaan. 

- Materiaal moet zoveel mogelijk binnen de bubbels blijven. Als         
het toch wordt doorgegeven, moet het eerst gereinigd        
worden. 

- Per bubbel wordt er door de leiding een contactlogboek         
bijgehouden. Hierin staat wie in welke bubbel zit en wanneer          
er contact is geweest met andere bubbels.  



Noodprocedure 
 
Het volgende cruciale element is de noodprocedure die wij zullen          
hanteren. We hopen deze zeker en vast niet nodig te hebben, maar            
in het geval dat er iets zou gebeuren zullen we de volgende            
procedure moeten volgen. 
 
Tijdens het weekend: 
Op het ogenblik dat een kind ziek wordt, of er is een vermoeden van              
ziekte, dan zullen we met de leiding de noodprocedure volgen. Deze           
houdt in dat het kind in afzondering zal worden gebracht (in een            
afzonderlijke kamer van het heem). Het kind zal daar worden          
begeleid door één persoon van zijn eigen leidingsgroep. Vervolgens         
contacteren wij u als ouder, een arts en andere noodzakelijke          
instanties. Hierna zal het kind door u moeten worden opgehaald.          
Het kind zal het kamp moeten verlaten ook mochten de symptomen           
maar mild zijn. Wij zijn niet bevoegd om onnodige risico’s te nemen. 
 
Na het kamp: 
Eenmaal iedereen na 3 dagen plezier terug thuis is, zijn jullie niet            
verplicht om in quarantaine te gaan! Wanneer er nadien toch blijkt           
dat er iemand het virus heeft opgelopen zal iedereen gecontacteerd          
worden en zullen er verdere afspraken gemaakt worden. 
 
Bij extra vragen rond deze maatregelen, mag je steeds contact          
opnemen met Ines: 046796737 of ines@ksageraardsbergen.be  
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Praktische informatie 
 
Wanneer 
We gaan op herfstweekend van zaterdag 31 oktober tot maandag 2           
november. Hiervoor verzamelen we om 8u op de parking van de           
Gavers (Onkerzelestraat 280). Vanaf hier vertrekken we met de bus          
STIPT om 8u30. De terugkeer wordt voorzien rond 18u30. Hou          
zeker de facebookpagina in de gaten voor mogelijke vertraging. 
 

HET DRAGEN VAN EEN MONDMASKER IS VERPLICHT BIJ 
AANKOMST OP DE GAVERS EN OP DE BUS! 

 
Waar 
Ons verblijf is het heem Sint-Jansburg te Malle. Het Sint-Jansburg is           
een goed ingericht verblijfcentrum middenin een bebost terrein van         
2,5 hectare. 
 
Adres:Sint-Jansburg 

Heikantstraat 22 
2390 Malle 
 

In uiterste nood kan je steeds Jarno bereiken via het nummer,           
0470/59.23.74 

 
 
Kampprijs 
De kostprijs bedraagt 60 euro. Hier zijn het verblijf, 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 24 oktober. Vergeet zeker ook geen mail te sturen naar            
charlotte@ksageraardsbergen.be om je deelname te bevestigen. 

mailto:charlotte@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 Celien, Kyana of Merel 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  
- Zeep  
- Washandje  
- Kam 
- Tandpasta  
- Tandenborstel  
- Bekertje  

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

Neem voldoende papieren 
zakdoeken, een paar 
mondmaskers en 
eventueel handgel mee! 

 
 



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. 
 

 



 


