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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: 3-5 februari in Lichtervelde 

• Zomerkamp: 1-7 augustus in Linkebeek 
 
 
 

LEIDING 

Brent Dedeckere (banleider)  

 

mailto:ksadeblauwetorre@hotmail.com
https://www.facebook.com/groups/116920721033/
http://www.ksavarsenare.be/
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Mauro Vanstechelman   Jordy Vandenabeele 

 
 

 

Ferre Neirynck   Thiemen Vools   Frederik Soetens
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Evenementen 

• 17/09/22 Spaghetti-avond 

Na startdag organiseert de ouderban een spaghetti-avond. 

 
• 24/09/22 - 25/09/22 Kermisweekend 

Tijdens het kermisweekend van Varsenare zijn wij ook van de partij! 

Zondag kan je onze tent vinden met vele dorstlessers. 

 
• 21/10/22 Dag van de Jeugdbeweging 

Dit is het moment om eens goed te stoefen met hoe leuk de KSA wel is. 

Dus doe zeker je sjaaltje of hemd aan naar school! 

 

• 25/02/23 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! 

 
• 17/03/23 Torrekesquiz 

17 maart is het weer Torrkesquiz. Wil je lekker quizzen in de lokalen? 

Zeker afkomen! 
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ACTIVITEITEN 

• 17 september: Startdag 😊 

 

 
• 1 oktober: Bosspel 
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• 15 oktober: Het grote melkspel 
 

 
 

• 39 oktober: Halloweentocht  
 

 

 
• 12 november: Pannenkoekenverkoop!!!! 
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• 26 november: Casino 

 

• 10 december: Sinterklaas op bezoek! 

 

• 27 december: Kertsfeestje 
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• 7 januari: Cinema@KSA 

 

 
• 22 januari: GEEN activiteit 

Examens voor de leiding, duimen!!! 
 

 
 18 februari: Valentijnspel 
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• 4 maart: Naar de maan! 

 
• 18 maart: Highlandgame
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• 1 april: Vuilspel 

 Neem bij deze activiteit zeker ook kleren mee die vuil mogen 

worden alsook reservekledij en een handdoek! 
 

 
 

• 15 april: Waterspelletjes 

 Neem bij deze activiteit zeker een wit T-shirt mee alsook 

reservekledij en een handdoek! 
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• 22 april 

Paas-Y-Dag (Activiteit KSA De Graal) 

 Verdere details komen later 

 

 

• 1 mei: 

Gouwdag (Activiteit KSA Noordzeegouw) 

Verdere details komen later 

• 13 mei: Slotactiviteit 


