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Beste Bengels 

We wensen jullie een gelukkig nieuwjaar, maar vooral een jaar vol spel, plezier en 
onvergetelijke activiteiten. 

Iedere zaterdagactiviteit gaat door van 14u00 tot 17u00, tenzij anders vermeld. De vrijdag 
spreken we af van 18u00 tot 20u00. Hoewel we het proberen te beperken willen we toch 
vragen om altijd kledij te voorzien die vuil mag worden. Op een regendag kan een 
handdoek in de auto veel opkuiswerk voorkomen. Vergeet ook zeker en vast jullie sjaaltje 
niet! 

Jullie leiders 

 

 

	

	

	

	

							Robin		 	 Louis	 	 						Bert	 					Alphonse		 								Kobe		 											Stijn	 

 

Voor alle praktische vragen kunnen jullie bellen naar de hoofdleiding Jakob : 0478/67 14 
11 & Bert: 0497/ 71 23 60 of jullie banleider Robin: 0485/48 47 83 

Jullie kunnen ook altijd een mailtje sturen naar ook ons emailadres: info@ksa-torhout.be  

 

 

 

ZATERDAG 28 januari 
Lokaal, van 
14u00 tot 

17u00 

Wetenschapper Peter is vergeten zijn 
Nieuwjaarsshow te geven. Kom jij af om dit 

nieuwe jaar spetterend in te zetten? 

ZATERDAG 4 februari 
Lokaal, van 
14u00 tot 

17u00 
Neem vandaag allemaal jullie vriendjes mee 

want het is vriendjesdag!!!! 



ZATERDAG 11 februari 
Lokaal, van 
14u00 tot 

17u00 

Het WKsa is nog lang niet gedaan. 
Man man man, miserie miserie miserie 

 

17 – 19 februari 2023  

Vandaag is het niet 1 dag maar een heel 
weekend vol toffe activiteiten! Want we gaan op 
bondsweekend! Meer info kan u terugvinden in 

het weekendboekje. 

ZATERDAG 25 februari 
Lokaal, van 

10u00 tot 
13u00 

Haal jullie culinaire koksmutsen maar boven 
vandaag gaan we koken met chef pieteronie 

ZATERDAG 4 maart 
Lokaal, van 
14u00 tot 

17u00 

Ssssssst vandaag laten we leider Alphonse 
verschieten met een verrassingsfeest (niets 

vertellen tegen Alphonse) 

Vrijdag 10 maart 
Lokaal, van 

18u00 tot 
20u00 

Goudzoeker Herman neemt ons mee naar de 
rijkste plaats van Torhout. Klaar om goud te 

sprokkelen? 

ZATERDAG 18 maart 
 

Vanavond gaat onze jaarlijkse spaghettiavond 
door. Verdere info volgt! 

ZATERDAG 25 maart 
Lokaal, van 
14u00 tot 

17u00 

Ik ben John de indiaan, en ben al heel mijn 
leven op zoek naar toekantako. Zijn schat heeft 

namelijk een onbetaalbare prijs! 

ZATERDAG 1 april 
Lokaal, van 
14u00 tot 

17u00 
Alphonse is sip want niemand lacht om zijn 

moppen, kunnen jullie hem helpen. 

ZATERDAG 8 april 
Lokaal, van  
14u00 tot 

17u00 
Meloenenboer Jeroen doet mee aan de jaarlijkse 

meloenenspelen! 

VRIJDAG 14 april 
Lokaal, van 
14u00 tot 

17u00  

Ik abt Bernardus van de orde van San Giorgio 
ben samen met mijn Koene mede kruisvaarders 
betoverd door de tovenaar Otterama. Enkel de 

Bengels kunnen ons nog redden. 

ZATERDAG 22 april 
Lokaal, van 
14u00 tot 

17u00 
Vandaag  doen weeeeeee euh de activiteit van 
vandaag is euuhhh. Ik ben het even vergeten. 

ZATERDAG 29 april  Ouderactiviteit, meer info volgt! 

VRIJDAG 5 mei  
Lokaal, van 

18u00 tot 
20u00 

De nieuwste natuurdocumentaire is 
uitgekomen! Komen jullie mee met ons de 

natuur verkennen? 



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 

 


