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Dag Bengels,…. Daar begon de kalender voor de meeste van jullie mee. 

Nu, een dikke  11 jaar later, mogen we jullie aanspreken als Hernieuwers. De oudste (maar 
soms zeker niet de volwassenste) van de hoop "#$. Het laatste half jaar als gast van KSA ’s 
Gravenwinkel Torhout gaat voor jullie in! Hieronder vinden jullie de welbekende kalender 
met alle data van de geplande activiteiten. Indien er toch nog dingen zouden gewijzigd 
worden, houden we jullie zeker op de hoogte via facebook,.. 

 

GSM nummers hoofdleiding: Jakob Durnez: 0478/67 14 11 Bert Gouwy: 0497/ 71 23 60 

E-mail adres: info@ksa-torhout.be 

GSM nummers leiding:  

Bert: 0456/34.07.29 

Niels: 0479/13.40.65 

Wannes (banleider): 0477/37.36.76 

    

 

ZATERDAG 28 januari 
Lokaal, van 
14u00 tot 

17u00 

Vandaag overlopen we nog eens jullie 
evenement. We zullen dingen vast leggen en 

het verloop volledig uitschrijven! 

VRIJDAG 3 februari Lokaal, 
20uur30 

Bondsstaf, graag laten weten als je er niet bij 
kan zijn. 

ZATERDAG 4 februari 
Lokaal, van 
14u00 tot 

17u00 
Vandaag geven jullie leiding! Meer info volgt. 

VRIJDAG 10 februari 
Lokaal, van 
19u00 tot 

22u00 
Vandaag jagen we elkaar de dood in door 
middel van levensgevaarlijke lichtstralen! 

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

ZATERDAG 25 februari 
Lokaal, van 
14u00 tot 

17u00 
We overlopen alles nog één keer voor jullie 

evenement. GENERALE REPETITIE! 



VRIJDAG 3 maart Lokaal, 
20uur30 

Bondsstaf, graag laten weten als je er niet bij 
kan zijn. 

ZATERDAG 4 maart 
Lokaal, van 
14u00 tot 

17u00 
Vandaag geven jullie leiding! Meer info volgt. 

ZATERDAG 11 maart 
Lokaal, van 
14u00 tot 

17u00 
Gabber ben je niet voor even, gabber ben je 

voor het leven! HARDCOREEEE!!! 
TREK EN SLEUR HARDCORE EXTREME              

EDITION 

ZATERDAG 18 maart 
 

Vanavond gaat onze jaarlijkse spaghettiavond 
door. Verdere info volgt! Jullie hulp zal zeker 

nodig zijn! 

ZATERDAG 25 maart 
Lokaal, van 
14u00 tot 

17u00 
Voorlopig geplande datum van jullie 

evenement 

VRIJDAG 31 maart Lokaal, 
20uur30 

Bondsstaf, graag laten weten als je er niet bij 
kan zijn.Bondsstaf 

ZATERDAG 1 april 
Lokaal, van 
14u00 tot 

17u00 
Vandaag geven jullie leiding! Meer info volgt. 

ZATERDAG 8 april 
Lokaal, van 
14u00 tot 

17u00 
Ik zie ik zie wat jij niet ziet 

VRIJDAG 14 april tem 
ZONDAG 16 april x We gaan op hernieuwer weekend. We 

bespreken dit de eerste act! 

ZATERDAG 22 april 
Lokaal, van 
14u00 tot 

17u00 

Vandaag kunnen jullie de laatste keer oefenen 
vooraleer het for real is! LAATSTE MAAL 

ACTIVITEIT GEVEN ALS HERNIEUWER! 

VRIJDAG 28 april Lokaal, 
20uur30 

Bondsstaf, graag laten weten als je er niet bij 
kan zijn. 

ZATERDAG 29 april  Ouderactiviteit, meer info volgt! 

ZATERDAG 6 mei  
Lokaal, van 
14u00 tot 

17u00 

Hier stopt jullie carrière als gast. Afsluiten 
doen we met een bbq in stijl! Verdere locatie 

en tijdstip volgt! 

 

 



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 

 


