
  
 
  



 
 

  



 
 
 

ADRES: 
DEN BROEKKANT 

Broekstraat 29 

2370 Arendonk 

België 

  



Eventjes wat praktische info! 
Wie? 

Alle KSA’ers die zin hebben om 4 dagen vollenbak te ravotten in het schone 

Arendonk! 

Wat? 

Ons herfstweekend is HET moment om even te ontsnappen aan het saaie en 

vermoeiende schoolleven.  

Waar? 

Zoals jullie op de eerste pagina al kunnen terugvinden 

trekken we dit jaar naar kamphuis Den Broekkant in 

Arendonk. 

Het exacte adres: 

Broekstraat 29 

2370 Arendonk 

Wanneer? 

We vertrekken met z’n allen op maandag 31 oktober 2022 en keren terug op 

donderdag 3 november 2022. 

Wij vertrekken om 9u30 en verwachten jullie dus allemaal om 9u aan De Sjorre 

(KSA lokaal)! 

Onze terugkeer wordt verwacht op 3 november rond 12u, ook terug aan De 

Sjorre (KSA lokaal). 

Hoe? 

Zoals vorige jaren gaan we met de bus naar  

onze bestemming. Wees optijd, want de bus wacht niet! 

Hoeveel kost da? 

Iedereen kan dit herfstweekend meemaken voor een luttele 80 euro. 
Je kan het bedrag storten op onze rekening: 

• Rekeningnummer: BE 94 7370 1219 9714 

• Vermelding: ‘Herfstweekend, ‘naam van lid’, ‘groep van lid’. 

Op die manier kunnen wij onze boekhouding op orde houden ;)  



Noodnummers!!  

Als jullie ons echt heel dringend nodig hebben, kunnen jullie ons bereiken op 

één van volgende nummers:  

- Louise Massa:  04 71 04 62 16 

- Ken De Meyer: 04 92 79 44 96 

- Emile Massa: 04 72 65 32 04 

Wij willen jullie vragen om deze telefoontjes tot het minimum te beperken. 

Belangrijk! 

We willen nog even benadrukken dat we maar 4 dagen weg zijn, neem dus 

geen kledij mee voor 2 weken! 

Wat er wel in jullie valiesjes moet zitten, vinden jullie op de volgende bladzijde. 

Onze oudste leden (Simmers, (jong-) hernieuwers en seinen)  

nemen trekrugzakken mee!  

 

Veldbedden zijn dit jaar NIET nodig!! 

Dit jaar vestigen we ons in een lokaal waar stapelbedden aanwezig zijn. Het is 

dus niet nodig om veldbedden mee te nemen, maar vergeet zeker niet een 

BEDOVERTREK mee te nemen! 

 

Halloween! 

Ook dit jaar vieren we Halloween. Wanneer wij denken aan Halloween, denken 

wij aan een feestje! 

Voor de -12 voorzien wij een feestje. Daarom vragen wij om een originele, enge 

of grappige Halloween-outfit mee te nemen. 

Wij zijn alvast helemaal klaar voor een griezelig feestje!! 

Voor de +12 voorzien wij een schrikkeltocht. Hou jullie maar al  

vast aan de takken van de bomen, want het wordt weer ENG!!! 

 

  



Herfstweekend Checklist! 
Slaapgerief: 

 Pyjama 

 Slaapzak 

 Kussen + kussensloop 

 Knuffelbeest 

 Bedovertrek!! 

Toiletzak: 

 Handdoeken en washandjes (GENOEG!!) 

 Zeep, shampoo, kam, … 

 Tandenborstel, tandpasta, bekertje, … 

 Deodorant 

 Meisjes: maandverband, tampons, …  

Kledij: 

 Uniform (Hemd + das + kort broek, voor leeuwkes: T-shirt + das + korte broek) 

 Genoeg warme en dikke kousen 

 Zakdoeken 

 Warme jas, regenkledij 

 Ondergoed 

 Lange broeken (die tegen wa kunnen!) 

 Pullekes 

 Dikke truien 

 Muts, sjaal, handschoenen 

 HALLOWEEN verkleedkleren  

Schoeisel: 

 Stevig stapschoenen (Op tijd inlopen!!) 

 Laarzen 

 Gewone schoenen (sportschoenen ofzo) 

Varia: 

 Lunchpakket voor de eerst middag in een aparte rugzak! 

 Zaklamp + extra batterijen!! 

 Eetgerei -> vork, mes, lepel, bord of gamel, soepkom, drinkbeker 

 2 keukenhanddoeken met je naam op 

 Identiteitskaart of kids-ID 

 Een heel klein beetje zakgeld (niet overdrijven!!) 

 



Wat mogen we NIET meebrengen! 

Sigaretten, alcohol en elke andere vorm van drugs zijn volledig uit den boze en 

zullen onmiddellijk worden afgenomen door de leiding. 

Ook alles wat op batterijen werkt (dus ook Ipad of GSM, … ), behalve uw 

zaklamp, hoef je niet mee te brengen!! 

Ten slotte is overdreven veel snoep niet nodig. 

De Leeuwkes, Springer en Pagadders mogen evenals iedereen een BEETJE 

snoep meebrengen. De leiding zal deze verzamelen en op gepaste tijdstippen 

uitdelen. Een uitstekend koksteam zorgt er immers voor dat niemand zal 

verhongeren! 

 

Oei, Ik ben ziek als ik vertrek. 

Medicijnen worden afgegeven aan de leiding van de groep. Ook wanneer uw 

kind een bepaalde ziekte heeft zouden wij daar graag voldoende informatie 

over weten. Wij zijn namelijk 4 dagen weg met een hele groep kinderen en 

zouden niet graag voor verrassingen komen te staan. Schrijf dus op alle 

doosjes, flesjes, tubes en dergelijke duidelijk de naam van uw spruit, wanneer 

wat moet ingenomen worden en wat de rede is van de behandeling. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


