
Werkjaar 2021-2022 
Pagadders en Jongknapen 

KSA DE BLAUWE TORRE 
Activiteitenkalender 



ALGEMENE INFORMATIE: 

• Alle informatie omtrent de activiteiten, evenementen, … krijgen jullie via 

e-mail en komen ook op onze facebookgroep. 

• Het naamtekenen van het uniform is aangeraden om zo de eventueel 

verloren voorwerpen tot de juiste persoon te kunnen brengen. 

• Het is ksa dat wil zeggen dat de kledij tijdens het spelen vuil kan worden 

dus neem zeker en vast niet je mooiste kledij mee naar de ksa. 

 
CONTACT: 

• E-mail: ksadeblauwetorre@hotmail.com 

• Facebook: https://www.facebook.com/groups/116920721033/ 

• Website: www.ksavarsenare.be 

• Instagram: ksa_varsenare 

 
KAMPEN: 

• Winterkamp: 4 - 6 februari Lichtervelde 

• Zomerkamp: 4 - 10 augustus Roeselare 

 
LEIDING: 

Yarne Schoonbaert (banleider) 
 
 
 

 

mailto:ksadeblauwetorre@hotmail.com
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Cédric Baert 

 
 
 
 
 
 

Bert Vandycke Maxim Coene 
 



EVENEMENTEN: 
 

(26/09/2021) Kermis 
Deze dag staan wij klaar met een bar aan de overkant van de kerk. 

 

(22/10/2021) Dag van de Jeugdbeweging 

Dit is het moment om eens goed te stoefen met hoe leuk de KSA wel is. 
Dus doe zeker je hemd en sjaaltje aan naar school! 

 
(18/03/2022) Torrekesquiz 
Yes yes onze quiz is dit jaar weer terug. Waar? In onze lokalen. 
Dus afkomen is de boodschap . 

 
(01/07/2022 tot 05/07/2022) Woesj 
Dit is een kamp vergelijkbaar met zomerkamp maar met andere ksa’s en 
gemaakt door ksa Noordzeegouw. 
Vragen? Mail naar ksadeblauwetorre@hotmail.com . 

 

(Nog te bepalen) Zwien o’clock 
De datum van onze jaarlijkse fuif zal nog worden meegedeeld. Wil je het 
beest eens uithangen? Dan moet je van de partij zijn. 
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ACTIVITEITEN: 
18 september: Startdag 

 

 

2 oktober: Laddercompetitie. 
 
 
 

16 oktober Stratego 
 
 
 

 
 

23 oktober: Brugge op z’n kop 
Verdere info volgt nog. 

 



30 oktober: Halloween tocht 
Het enige wat je hier nodig hebt is je engste verkleedkledij. 

 

 
13 november: koekjesverkoop 

 
Neem zeker een rugzakje mee. 

 

 
 

27 november: Wie is de mol 
 

 
 

11 december: De sint komt langs 
 



27 december: Kerstfeestje 
Neem een cadeautje mee van rond de 5 euro (liefst geen strips). 

 

 

8januari: Movieday @ ksa 
 

 
 

19 februari: Top secret 
 
 
 



5 maart : Highland games 
Neem zeker vuile kledij mee. 

 

 
 
 

19 maart: fotozoektocht 
 

 

2 april: vuil spel + waterspelletjes 
neem zeker jullie handdoek en zwembroek mee + ook kleren die mogen vuil 
worden en vergeet ook geen reservekledij mee te nemen. 

 



16 april: nog een geheimpje 
 

23 april: Paas-y-day (activiteit Ksa de graal) 
Informatie hierover volgt nog. 

 

 

1 mei: gouwdag (activiteit Ksa Noordzeegouw) 
Meer informatie hierover volgt ook later. 

 

 
14 mei: Slotactiviteit 
Informatie volg nog. 

 


