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KNAPEN 
 

 

 

 



 
Beste knapen en ouders 

Na een stevige examenperiode en dikke feestdagen hebben de leiders weer zin om jullie 
elke week te ambeteren met leuke activiteiten! Hopelijk willen jullie ons even hard 
ambeteren als wij jullie! 

De activiteit gaan terug zoals altijd wekelijks op de zaterdag door van 14uur tot 17uur met af 
en toe een vrijdag (let op, want deze kunnen wat uitlopen). Vuile kleren zijn een must, net 
zoals elke week met de fiets te komen! Je KSA-kostuum mag je natuurlijk ook nooit vergeten!  
 
Als er door het jaar heen vragen of problemen zijn, kan je een mailtje sturen naar de 
hoofdleiding (Bert Gouwy en Jakob Durnez) via het mailadres: info@ksa-torhout.be. Je 
kan ook rechtstreek bellen naar Bert via het nummer 0497 71 23 60 of naar Jakob via het 
nummer 0478 67 14 11. 

Bij vragen kan je ook de banleider Tibo bereiken op het nummer: 0470 28 25 59 

                                   

ZATERDAG 28 januari 
Station van 
Torhout, van 

10u15 tot 
17u00 

Als eerste activiteit gaan we op daguitstap! 
 

Gelieve een aantal dingen zeker niet te 
vergeten: 

Jullie GSM, een lunchpakket en een 
rugzak! 

 
De trein wacht niet dus wees zeker op 

tijd! 

ZATERDAG 4 februari 
Lokaal, van 
14u00 tot 

17u00 

Heb jij vriendjes? Dan mag je deze zeker en 
vast meenemen! Het is namelijk vriendjesdag. 

Warre neemt geen vriendjes mee want die 
heeft hij niet... 

ZATERDAG 11 februari 
Lokaal, van 
14u00 tot 

17u00 
Er hangt een romantisch sfeertje in de lucht 

<3 <3 <3 

17 – 19 februari 2023  
We gaan op weekend! Deze week hebben jullie 

een volledig weekend boordevol leuke 
activiteiten! 



VRIJDAG 24 februari 
Lokaal, van 
19u30 tot 

22u00 

De russen zijn daar wtf allemaal weglopen 
snel pas op of je krijgt geen cadeau van de 

paashaas en van Putin ook niet jammer voor 
jullie hihi 

Groetjes aan Lenin, Stalin en die andere man 

ZATERDAG 4 maart 
Lokaal, van 
14u00 tot 

17u00 
Vrachtwagen chauffeur toet toet 

ZATERDAG 11 maart 
Lokaal, van 
14u00 tot 

17u00 

3 jaar geleden waren het andere tijden… 

 

ZATERDAG 18 maart 
 

Vanavond gaat onze jaarlijkse spaghettiavond 
door. Verdere info volgt! 

ZATERDAG 25 maart 
Lokaal, van 
14u00 tot 

17u00 

Whèèè whèèè Whèèè. Oh neen, jullie leiding is 
betoverd en ze zijn veranderd in baby’s. Neem 

vandaag zeker allemaal jullie favoriete 
knuffelbeer mee! 

FIETSWEEKEND 1-3 april Meer info volgt 
nog! 

 
We gaan op FIETSWEEKEND 

 
HIEROVER KRIJGEN JULLIE NOG 

MEER INFO 
 

ZATERDAG 8 april 
Lokaal, van 
14u00 tot 

17u00 

Dag iedereen, op 9 april ben ik jarig en met 
deze zijn jullie uitgenodigd voor mijn 

verjaardagsfeestje. Vergeet zeker jullie vuile 
kleren, jullie goed humeur en mijn 

verjaardagscadeau niet, anders mag je niet 
komen. Tot dan, groetjes leider Tetje. 

 

Tip cadeau:  (ik ben 
eenzaam) 

VRIJDAG 14 april 
Lokaal, van 
18u30 tot 

21u00 

Heb jij ook al eens bij de leiders thuis willen 
zijn??? Dat kan, jullie krijgen zelf eten van ons 

dus zorg dat je honger hebt! (We gaan op 
SNEUKELTOCHT trouwens) 



ZATERDAG 22 april Meer info volgt 
nog! 

We gaan zwemmeuun in bacardi lemonnn 
(Mopje, gewoon in een zwembad) 

MAIL VOLGT NOG! 

ZATERDAG 29 april  Ouderactiviteit, meer info volgt! 

VRIJDAG 5 mei tot 
ZATERDAG 6 mei  

Meer info volgt 
nog! SPERREGEMWEEKEND 1.0 

 

BELANGRIJKE DATA 

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

 
• Spaghettiavond: 18 maart 2023 

 
• Fietsweekend: zaterdag 1 tot maandag 3 april 

 
• 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 


