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Algemene info 

 
Al deze activiteiten zijn onder voorbehoud, als er 

veranderingen zijn dan zal dat via de website en per mail 

meegedeeld worden, ook verschijnt er voor elke 

activiteit een link naar de website op onze 

facebookpagina (zie laatste pagina). 

Telkens voor de activiteit komt er een herinnering via de 

website, per mail en op de facebookpagina van zowel de 

+12-gasten als de algemene facebookpagina (KSA De 

Blauwe Torre Varsenare). 

Graag hadden we gehad dat iedere KSA’er op de 

activiteiten zijn hemd of sjaaltje draagt. Niet enkel 

omdat wij dit graag zien, maar ook om ons herkenbaar te 

maken tussen de massa. Dit is extra belangrijk als we 

activiteiten doen buiten onze terreinen (bosspelen, 

kampen, uitstappen, wandelingen…). 

Voor grotere activiteiten zoals WC-tocht, Y-night, 

Paascursus, Joepie en Slotactiviteit zullen we zo vroeg 

mogelijk iets laten weten met de nodige info. 
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Kampen 

Winterkamp: 4-5-6 februari 2022 in Lichtervelde 

Zomerkamp: Datum wordt ASAP meegedeeld! Op een 

nog onbekende locatie. 

Startdag 

Zoals gewoonlijk starten we het nieuwe werkjaar op 18 

september al spetterend! Neem jullie zwembroek, 

handdoek, waterschoenen en reservekleren zeker mee! 

Vergeet het zonnetje natuurlijk ook niet ◆:v 

Varsenare kermis 

Op de zondag van het kermisweekend (24-26 

september) zijn we er weer bij met verfrissingen. Breng 

ons gerust een bezoekje! 

Dag van de Jeugdbeweging 

Op 22 oktober 2021 is het Dag van de Jeugdbeweging. 

Op die dag trekken we ons blauw hemd aan naar school, 

werk, de supermarkt, … om met trots KSA te 

vertegenwoordigen! 

Y-night 

Dit is een activiteit georganiseerd door KSA De Graal. We 

weten er zelf weinig over, maar wat we er over weten is 

dat het niets anders dan plezier kan zijn! 
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WC-tocht 

Dit is een winter commando tocht die georganiseerd 

wordt door KSA De Graal. Dit zal een hele dag in beslag 

nemen. De exacte uren weten we wel pas een paar 

weken op voorhand. 

7e Torrekesquiz 

Op 18 maart 2022 organiseren we de zevende editie van 

de Torrekesquiz. Voor de slimme koppen of de 

pleziermakers onder ons zeker een aanrader! 

Varsika 

Dit is een kamp van KSA Noordzeegouw voor knapen van 

heel wat West-Vlaamse bonden, met andere leiders dan 

je gewend bent. Je moet hier niet naartoe gaan, maar als 

je een extra kamp wilt houdt niemand je tegen. Voor 

extra informatie mail dan zeker naar 

ksadeblauwetorre@hotmail.com. 

mailto:ksadeblauwetorre@hotmail.com
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Hoe kan je ons bereiken?: 

Algemeen: ksadeblauwetorre@hotmail.com 

Facebook: http://www.facebook.com/groups/116920721033/ 

Website: www.ksavarsenare.be 

De +12 leiding: 

Stan Decorte (banleider +12)  
 

Jasper Jonkheere 

Siebe Lambert 

Sander Calleeuw 

 
 

Bondsleiders: 

Jasper Jonkheere Bert Vandycke 
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