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De kerstvakantie zit er op. Na jullie buikje rond gegeten te hebben aan de nieuwjaarsdis, 
wordt het tijd om dit met sport en spel er weer af te sporten! Wil het wel niet zijn dat in het 
weekend ‘KSA’ daarvoor een kans van jewelste biedt of in het Nederlands: afkomen naar 
Bruggestraat 25 te Torhout. ’t Is daar geestig.  

Het plezier gaat door op zaterdag van 14u – 17u op bovenvermeld adres, ons lokaal 
Sperregem. Een aantal keren per semester staat een vrijdagavondactiviteit gepland van 
19u – 21u30. Kijk goed naar extra vermeldingen per activiteit. Natuurlijk moet je ook je 
beste kostuum niet aan trekken om naar de KSA te gaan, het zou zonde zijn om die vuil te 
maken. Jullie moeten ten allen tijde jullie fiets mee hebben naar de activiteit!! 

Aangezien jullie nu tot de oudste groepen behoren, kan het zijn dat, afhankelijk van de 
aard van de activiteit, het einduur wat kan variëren van het aangegeven uur.  Indien je 
verder vragen hebt, mag je altijd contact opnemen met de hoofdleiders Bert Gouwy 
(0497 71 23 60) of Jakob Durnez (0478 67 14 11), of rechtstreeks met de banleider Briek 
Vancompernolle (0478 54 38 73).  

Je kan ook altijd een mailtje sturen naar info@ksa-torhout.be Tot snel!  

 

 

 

Briek Vancompernolle(banleider)        Thijs Declercq    Elias Bourgois                      

0478 54 38 73                                       0492 63 24 38        0492 94 33 69 

 

 

 

 



ZATERDAG  28 januari 
Lokaal, van 

14u00 tot 
17u00 

AANDACHT AANDACHT!! De vijandige Teutonische 
legerscharen zijn wederom onzere grenslanden 

overgestoken ende gevioleerd. Zijne majesteit den 
Konink roept u allen op zijnen patriottische here te 
vervoegen teneinde dit gespuis enen lesje te leren!! 

ZATERDAG 4 februari 
Lokaal, van 
14u00 tot 

17u00 
DRINK MY OWN PISS 

IMPROVISE.ADAPT.OVERCOME 

VRIJDAG 10 februari  
Lokaal, van 

19u00 tot 
21u30 

Jaartallen en baseballknuppels, Erik van 
Looy en vernieling, parate kennis en 

gebroken glas…  
Wat een rare combinaties, horen we jullie al 
zeggen. Toch zal niets minder waar blijken!!  

17 – 19 februari 2023  Bondsweekend  

ZATERDAG 25 februari  
Lokaal, van 
14u00 tot 

17u00 

“Zij is de dochter van de groenteboer” en 
andere meezingers zullen vandaag uit volle 
borst meegebruld worden. Verkleed jullie in 

jullie beste carnavalskledij.  

ZATERDAG 4 maart 
Lokaal, van 
14u00 tot 

17u00 
Rollen, rijden, roetjen et cetera 

VRIJDAG 10 maart 
Lokaal, van 

19u00 tot 
21u30 Titanic 

ZATERDAG 18 maart 
 

Vanavond gaat onze jaarlijkse 
spaghettiavond door. Verdere info volgt! 

ZATERDAG 25 maart 
Lokaal, van 
14u00 tot 

17u00 
Lekker plonzen in een plasje. Fietsje mee 

sws 

ZATERDAG 1 april  
Lokaal, van 
10u00 tot 

13u00 
Laat de innerlijke Gordon Ramsey in u los 

VRIJDAG 7 april  
Lokaal, van 

19u00 tot 
21u30  

 
Jullie geheime opdracht is het vermijden van 
een gevaarlijke transactie tussen de HEMA 
en de gemeentelijke basisschool ’t Persijntje.  

11-14 april   Joepie 30: Joepie! 
Meer info volgt! 

ZATERDAG 15 april   L Geen activiteit, recupereren van joepie 



VRIJDAG 21 april  
Lokaal, van 

19u00 tot 
21u30 

Kleine bengeltjes komen naar de activiteit 
met hun sjaaltje aan, hun tokje op en hun 
hemdje helemaal toegeknoopt tot boven én 

lange mouwtjes.  

ZATERDAG 29 april  
Lokaal, van 
14u00 tot 

17u00 
Ouderactiviteit, meer info volgt! 

VRIJDAG 5-6 mei  

Lokaal, van 
vrijdag 19u00 

tot 
zaterdagmidd

ag  

SPERREGEMWEEKEND 1.0 

 

 

BELANGRIJKE DATA 

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

 
• Spaghettiavond: 18 maart 2023 

 
• Joepie 30: 11 – 14 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 

 


