
KSA ’s Gravenwinkel Torhout 

2022 - 2023 

RAVOTTERS 
 

 



Hoihoi ravottende ravotters, 

 
Het tweede deel van het werkjaar is hier alweer! We zijn zo blij dat jullie er weer bij zijn en 

we kijken uit naar een semester vol met RAVO-lutionaire activiteiten. 
 

Bij deze de planning, dus haal je RA-genda er maar bij want dit wordt een semester om 
nooit te vergeten 

 
Tot snel, De leiders 

 
 

Iedere zaterdag is er van 14u00 tot 17u00 activiteit aan het lokaal, tenzij anders vermeld. 
De vrijdag spreken we af van 18u30 tot 20u30. 

Hoewel we het proberen te beperken willen we toch vragen om altijd kledij te voorzien 
die vuil mag worden. Op een regenachtige dag kan een regenjas en een handdoek in 

de auto veel opkuiswerk voorkomen. Vergeet ook zeker en vast jullie sjaaltje niet! 
 

Voor dringende vragen kunnen jullie bellen naar de hoofdleiders Jakob (0478/67 14 11) 
en Bert (0497/ 71 23 60) of de banleider Michiel (0495/2148 33). 

Ook kun je een mailtje sturen naar info@ksa-torhout.be  

 

      Michiel           Lomme         Wiebe     Isaak           Mo      Silas 

ZATERDAG 28 januari 
Lokaal, van 
14u00 tot 

17u00 

Het nieuwe jaar is daar, de eerste activiteit is 
geen kleinigGEIT. Smoet je kieten maar in om 

met een knaller te beginnen! 

ZATERDAG 4 februari 
Lokaal, van 
14u00 tot 

17u00 

Vandaag is het vriendjesdag! Neem dus al 
je vrienden eens mee naar de ksa! 

 
Het huisnummer van de KSA is gestolen!!!!! 

ZATERDAG 11 februari 
Lokaal, van 
14u00 tot 

17u00 

Over drie dagen is het Valentijn <3, daarom 
gaan we op zoek naar een liefje voor leider 

Wiebe. 



17 – 19 februari 2023  Bondsweekend! Meer info kan u terugvinden in 
het weekendboekje. 

ZATERDAG 25 februari 
Lokaal, van 
14u00 tot 

17u00 

Mo loopt een uur achter, help je hem er achter 
lopen???? 

ZATERDAG 4 maart 
Lokaal, van 
14u00 tot 

17u00 

2 jaar en 358 dagen geleden gebeurde er iets 
heel erg… 

VRIJDAG 10 maart 
Lokaal, van 
18u30 tot 

20u30 

Haal je 3D bril maar uit de kast want vanavond 
wordt er machtige film getoond in het 

lokaal!!!!!!!!!!!! 

ZATERDAG 18 maart 
 

Vanavond gaat onze jaarlijkse spaghettiavond 
door. Verdere info volgt! 

ZATERDAG 25 maart 
Lokaal, van 
14u00 tot 

17u00 
Leider Isaak zijn hond is jarig  

(en ook zijn broer) 

ZATERDAG 1 april 
Lokaal, van 
14u00 tot 

17u00 
foptiviteit 

ZATERDAG 8 april 

Zwembad De 
Alk, 

Beernemstr
aat 23, 8750 

Wingene 
van 14u00 tot 

17u00 

 
Vergeet jullie zwembroek niet!!!! 

Want vandaag gaan we zwemmen in een groot 
bad. 

VRIJDAG 14 april 
Lokaal, van 
18u30 tot 

20u30 
Pijn is fijn, aan afzien geef ik een tien. 



ZATERDAG 22 april 
Lokaal, van 
14u00 tot 

17u00 
Wie is de slimste ravotter ter wereld??? 

ZATERDAG 29 april  Ouderactiviteit, meer info volgt! 

ZATERDAG 6 mei  
Lokaal, van 
14u00 tot 

17u00 

De show is afgelopen. De klus is hier geklaard 
Da kaartje in ule zak da is nu niks meer waard 
Het cultureel gehalte van deze show was nul. 

Maar 't is zeker niet de eerste keer 
Dat ge hier zit voor flauwe kul. 

 
Toch bedankt voor het leven in deze brouwerij 

En ik zeg tegen jullie en jullie tegen mij: 
 

Ge moogt naar huis gaan, vaarwel,goodbye 
Ga maar naar huis, wuifwuif zwaaizwaai 

Ge moogt naar huis gaan , vaarwel,goodbye 
(@Urbanus) 

 

BELANGRIJKE DATA 

 
• Bondsweekend: 17-19 februari 2023 (Zie weekend boekje) 

 
• Spaghettiavond: 18 maart 2023 

 
• Kampavond: 23 april 2023 

 
• Ouderactiviteit: 29 april 2023 

 
• Kleinkamp (Bengels, Ravotters & Jongknapen): 4 - 10 juli 2023 

 
• Grootkamp (Knapen & Jonghernieuwers): 21 - 31 juli 2023 

 
• Hernieuwerkamp: 21 - 31 juli 2023 

 
• Vriendjesdag aan zee: 15 augustus 2023 


