
 

Paaskamp 2021 

 

 

 

  

Van 6 tot 8 april, te Onkerzele (Knapen) 

Van 9 tot 11 april, te Onkerzele (Jonghernieuwers) 

Van 12 tot 14 april, te Onkerzele (Aspiranten) 

 



  



Inleiding 

De paasvakantie staat voor deur! Dit wil zeggen dat ons Paaskamp er weer aan 

zit te komen. Vorig jaar stak Corona hier een stokje voor, maar deze keer laten 

we dit niet gebeuren! Ondanks de huidige maatregelen zullen we toch een 

paaskamp organiseren dat er weliswaar anders zal uitzien dan voorgaande jaren. 

Zo zullen we dit jaar namelijk niet kunnen overnachten. Het kamp zal minder 

lang duren en het zal er ook op andere vlakken helemaal anders uitzien. Hoe dit 

alles in zijn werk zal gaan, komen jullie in dit kampboekje te weten.  

Tijdens het kamp zullen er, net zoals bij het traditionele paaskamp, instructies (= 

leren sjorren, geheimschrift ontcijferen, vuur leren maken en nog zo veel meer!) 

op de planning staan. Er zal ook tijd zijn voor spelplezier en wie weet zit er wel 

een heuse woudloperstocht aan te komen!? Hopelijk hebben we jullie 

nieuwsgierig kunnen maken om dit kampboekje door te nemen en om zeker 

aanwezig te zijn. Het wordt een onvergetelijk (en hopelijk éénmalig) alternatief 

Paaskamp voor ons allemaal.  

Wij met de leiding hebben er alvast heel veel zin in!  

  



Het uniform 

Op Paaskamp besteden we veel aandacht aan het correct dragen van het uniform, 

dat zal dit jaar niet anders zijn. We staan er dus ook op dat iedereen in piekfijn 

uniform zal deelnemen. We zullen dit iedere dag dragen! Voor wie niet zeker is hoe 

het “piekfijn uniform” van een echte KSA’er er uitziet, staat het hier nog eens 

opgesomd: 

- dasring  

- fluitkoord  

- donkerblauw KSA-hemd  

- oranje das  

- koppelriem  

- blauwe, fluweel geribde broek  

- zwarte bottines 

- KSA-trui  

- KSA-T-Shirt  

Als iedereen voor deze attributen zorgt, kunnen we er samen een stijlvol kamp van 

maken.  

 

Bestellen kan elke zaterdag of zondag in het jongknapenlokaal voor of na de 

vergadering bij Celien, Kyana of Merel. Voor verdere informatie over de bestelde 

kledij kunnen jullie steeds bij hen terecht. 

 

 

 

 

 



Wat neem je mee? 

Voor dit kamp hebben jullie niet zo veel nodig, maar toch willen we vragen om 

enkele zaken mee te brengen. Op de eerste dag van het kamp kunnen jullie jullie 

materiaal op een veilige plaats zetten. Hiervoor is plaats op ons terrein waar het 

mag blijven staan voor de rest van het kamp. 

Benodigdheden: 

-  piekfijn uniform (dit doen we iedere dag aan, wat dit inhoudt kan je hierboven lezen) 

-  mondmasker(s) (verplicht!) 

-  bottines of stapschoenen 

-  gamel 

-  bestek 

-  beker 

-  keukenhanddoek 

-  paspoort  

-  veldfles/drinkbus  

-  zakmes 

-  trekrugzak (verplicht!) 

 

Frisdrank, alcohol, sigaretten, drugs, smartphone, snoep... zijn VERBODEN! 

EEN LUNCHPAKKET IS NIET NODIG* 

 

 

 

 

*Er wordt een middagmaal en een vieruurtje voorzien!

 

 



Praktische informatie 

Wanneer? 

Het Paaskamp gaat voor de Knapen van start op dinsdag 6 april en loopt tot 

donderdag 8 april, voor de Jonghernieuwers van vrijdag 9 april tot zondag 11 april 

en voor de Aspiranten van maandag 12 april tot woensdag 14 april.  

Jullie worden steeds verwacht om 9 uur. Om 17 uur 30 sluiten we de dagen af en 

mogen jullie terugkeren naar huis. Dit kamp gaat namelijk door zonder 

overnachting. 

 

Waar? 

KSA Geraardsbergen 

Atembekeweg 2A 

9500 Onkerzele 

In uiterste nood kan je steeds Jarno bereiken via het nummer 

‘0470 59 23 74’. 

 

Kampprijs 

De kampprijs bedraagt €20 per persoon. Hierin zit het middagmaal, het vieruurtje 

en de talloze uren speelplezier voor drie dagen. Overschrijven kunnen jullie via 

volgende rekeningnummer: 
 

BE81 1030 2435 2324  

Zorg er voor dat de naam van je kind zeker in de vermelding staat. Wij vragen u dit 

bedrag voor 31 maart 2021 te storten. Vergeet zeker ook geen e-mail te sturen naar 

linde@ksageraardsbergen.be om de deelname te bevestigen. De deelname is pas 

bevestigd wanneer zowel de overschrijving als de bevestigingsmail ontvangen is. 

  

 



Enkele afspraken 

Om ons kamp op een ordelijke manier te laten verlopen, dienen we ons samen wel 

aan enkele afspraken te houden. 

Algemene afspraken: 

- Gelieve op tijd aanwezig te zijn zodat we tijdig kunnen 

starten en onze kostbare tijd zo goed mogelijk kunnen 

gebruiken. 

- GSM’s en andere elektronica zijn zoals op zondagse 

vergaderingen en kampen niet toegelaten. Wanneer 

nodig kunnen deze bij aankomst afgegeven worden aan 

de leiding. 

Coronagerelateerde afspraken: 

- Was je ziek voor de start (minimaal 3 dagen terugtellen) van het kamp? Dan 

zal je jammer genoeg niet kunnen deelnemen. De verantwoordelijkheid 

hierrond ligt bij jullie als ouder/lid, wees hier dus eerlijk over. 

- Tijdens de activiteiten is het dragen van een mondmasker verplicht, deze 

dienen gedragen te worden vanaf het moment van aankomst tot wanneer 

jullie op het einde van de dag de KSA terug verlaten en huiswaarts gaan. 

- Tijdens de activiteiten zullen we geregeld de handen ontsmetten en uiteraard 

gebeurt dit ook na elk toiletbezoek. 

- We zullen werken in bubbels van 25 personen. Wanneer de regels 

hieromtrent veranderen zullen we deze dan ook toepassen. 

 

De beloning! 

Net zoals andere jaren zal ook dit jaar het rode lintje niet ontbreken. Er zal 

gedurende de drie dagen afwisseling zijn tussen enerzijds instructies en anderzijds 

speelplezier. Probeer dus zeker en vast allemaal aanwezig te zijn zodat iedereen zijn 

steentje kan bijdragen tijdens de opbouw op groot kamp. 

  

 

 



Besluit 

Beste Knapen, Jonghernieuwers en Aspiranten 

Jullie leiding hoopt jullie allen talrijk te mogen verwelkomen op het ‘vernieuwde’ 

Paaskamp. Het wordt zeker en vast een boeiende, plezierige en onvergetelijke 

ervaring. Desondanks we ons aan verschillende maatregelen moeten houden, 

zullen we ons zeker amuseren. Gedurende deze periode zullen we er ook gebruik 

van maken om jullie openluchttechnieken bij te schaven, waarna jullie op het einde 

van het kamp het rode lintje in ontvangst zullen kunnen nemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vele groetjes 

De leiding van KSA Geraardsbergen 


