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Beste Jongknapen en ouders 
Na een lange saaie winterperiode kunnen de leiders al niet meer wachten om er 
opnieuw in te vliegen! Jullie hopelijk ook?  

De activiteiten gaan zoals altijd door van 14u tot 17u met hier en daar een 
activiteit op vrijdagavond, dit staat altijd op de kalender aangeduid (let op 
activiteiten kunnen uitlopen). Vuile kleren zijn een must, net zoals met de fiets 
komen! Je KSA-uniform mag je natuurlijk ook nooit vergeten.  

Voor vragen tijdens het werkjaar kan je altijd informeren bij de hoofleiders: Jakob 
Durnez (+32 478 67 14 11 ) en Bert Gouwy (+32 497 71 23 60 ). Beide zijn ook te 
bereiken via het KSA emailadres: info@ksa-torhout.be.  

Bij vragen omtrent de activiteiten kan je ook Banleider Pieter bereiken op +32 484 
15 61 29  

 

 

 
 

 

 

          Pieter   Ward       Mathisse         Balder 

ZATERDAG 28 januari 
Lokaal, van 
14u00 tot 

17u00 

HELP !! Arsene de overgebuur van de 
vriend van de nicht van de broer van de 

bakker van Balder is gehacked. Aan ons om 
die man te helpen 

ZATERDAG 4 februari 
Lokaal, van 
14u00 tot 

17u00 
O en o er rond en dat is recht en af en toe 

krom. 

ZATERDAG 11 februari 
Lokaal, van 
14u00 tot 

17u00 

Nihow een echte samoerai is gespot in het 
kleine Torhout. Tijd om deze legendarische 

krijger een bezoekje te brengen! 

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

ZATERDAG 25 februari 
Lokaal, van 
14u00 tot 

17u00 
De wereld draait rond maar is de wereld 

wel rond ?!? 



ZATERDAG 4 maart 
Lokaal, van 
14u00 tot 

17u00 

Rood groen blauw ik hou van jou. Ludo is 
wat te laat voor valentijn maar wij zullen 

deze arme stakker uit de nood helpen? 

ZATERDAG 11 maart 
Lokaal, van 
14u00 tot 

17u00 Times new roman vs Arial 

ZATERDAG 18 maart 
 

Vanavond gaat onze jaarlijkse 
spaghettiavond door. Verdere info volgt! 

ZATERDAG 25 maart 
Lokaal, van 
14u00 tot 

17u00 
Help ik zie de wereld in Blokken 

ZATERDAG 1 april 
Lokaal, van 
14u00 tot 

17u00 

Trek maar al je lolbroek en je lachjas aan 
want vandaag is het tijd voor grappen en 

grollen! 

ZATERDAG 8 april 
Groenhove, 
van 14u00 tot 

17u00 

Een eenhoorn is gespot in Groenhove ! Of 
was het een neushoorn ? of een eekhoorn ? 

maar een manier om dat te weten te 
komen! 

ZATERDAG 15 april 
Lokaal, van 
14u00 tot 

17u00 

111 jaar geleden vandaag zinkt de Titanic 
help professor Kronkel een tijdmachine te 

maken en zo 1500 levens te redden. 

ZATERDAG 22 april 
Lokaal, van 
14u00 tot 

17u00 

Onder de rook van de vulkaan de Etna 
bevinden de Fransen zich tegenover de 

Nederlands-Spaanse vloot, in een hevige 
zeeslag tot op de dood. Wie zal winnen en 
welke kant kiezen jullie is er nog brood? 

ZATERDAG 29 april  Ouderactiviteit, meer info volgt! 

VRIJDAG 5 mei  
Lokaal, van 
20u00 tot 

22u00 

Rarara wat is het? Ik speel, maar jullie 
spelen niet mee. Ik wordt bekeken maar 

jullie spreken niet tegen mij. Ik duur 
eventjes maar de tijd gaat snel voorbij. 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 


