KSA Torhout ‘s Gravenwinkel

2018 - 2019

JONGHERNIEUWERS

Dag jonghernieuwers en ouders
KSA ’s Gravenwinkel Torhout 2018-2019 deel 2 is van start gegaan na de reclame (van wel
2 maanden lang!). We voorzien weer elke week een activiteit om U tegen te zeggen.
Afkomen is de boodschap!
De activiteiten gaan elke zaterdagnamiddag door van 14u00 tot 17u00 of de
vrijdagavond van 19u00 tot 22u00. De vrijdagavondactiviteiten kunnen uitlopen! We
spreken elke week af aan ons KSA-lokaal in de Bruggestraat 25 te Torhout. De tijd en
plaats van afspraak kunnen afwijken, dit staat telkens vermeld op de kalender.
Hoewel we het proberen te beperken is het aangeraden om elke week kleren mee te
nemen die vuil mogen worden. Neem ook telkens je uniform en je fiets mee.
Als er nog vragen zijn kan je de hoofdleiders bereiken op het e-mailadres info@ksatorhout.be of via de gsm-nummers: 0471 45 74 80 (Eward Degrieck) of 0471 55 51 01 (Arne
Desmet). Voor vragen die rechtstreeks met de jonghernieuwerban te maken hebben kan
je de banleider Niels bereiken via het e-mailadres nielsdesmet@hotmail.com of het
nummer 0479 13 40 65.

Niels Desmet

Roel Geldhof

Glenn Meuleman

ZATERDAG 2 februari

Lokaal, van
14u00 tot
17u00

De eerste activiteit vant jaar, jaja…
De dag na…
Je weet wel wat.

ZATERDAG 9 februari

Lokaal, van
14u00 tot
17u00

“Colossal, staggering… one of the greats”

VRIJDAG 15 februari

Lokaal, van
19u00 tot
22u00

Door onze fantastische NMBS had Cupido
een dag vertraging…

VRIJDAG 22 tot en met
ZONDAG 24 februari

☺

ZATERDAG 2 maart

☺

ZATERDAG 9 maart

Lokaal, van
14u00 tot
17u00

ZATERDAG 16 maart

Lokaal, van
14u00 tot
17u00

Tis weekend vant weekend. Pak je valies
en fiets mee naar het lokaal.
Verdere info volgt.
Somebody toucha ma spaghet!
Er wordt vandaag geen activiteit gegeven,
omdat jullie brave leidertjes de
spaghettiavond moeten voorbereiden. Jullie
zijn er ’s avonds zeker welkom!
Verdere info volgt.
Lars zijn postzegelboek is bijna compleet.
Slechts één zeldzame zegel ontbreekt. Als je
er een postzegel uitneemt, ontbreken er
twee. Haha
Boren in de grond doe je met een grondboor.
Helaas levert stoelen in de gang een minder
gewenst resultaat.

ZATERDAG 23 maart

Lokaal, van
14u00 tot
17u00

Ik wil hier gewoon weg, want dit is echt geen
fijne plek.

ZATDERDAG 30 maart

Lokaal, van
14u00 tot
17u00

Een waardig KSA’er kan sjorren! Van daar
dat we tegenwoordig niet al te veel waardige
KSA’ers meer hebben. Daar zullen we
vandaag verandering in brengen.

ZONDAG 7 april tot en met
ZATERDAG 13 april

☺

De tweedejaars gaan deze week op
paascursus om hun animatorattest te halen!
Verdere info volgt.

DINSDAG 16 april tot en met
VRIJDAG 19 april

☺

Wandeltocht/100 KM/coderen/alle KSA’s
Joepie! Tis Joepie!
Verdere info volgt.

Lokaal, van
ZATERDAG 27 april

10u00 tot
13u30

Onze goeie maat Benny Bax, bekend van de
smaakpolitie, komt naar T-Town. HET
moment om hem in te palmen met jullie
kunsten!
OUDERACTIVITET V.2
Schrijf jullie samen met jullie ouders (Huh?
Met onze ouders? Ja, met jullie ouders!) in
voor deze topactiviteit.
Verdere info volgt.

ZATERDAG 4 mei

☺

ZATERDAG 11 mei

Lokaal, van
14u00 tot
17u00

Het is vandaag jammer genoeg de laatste
gewone activiteit, dus doe maar jullie vuile
kleren mee. (Reservekledij niet vergeten.)

VRIJDAG 17 mei

Lokaal, van
14u00 tot
17u00

Om het werkjaar af te sluiten komen we nog
eens samen om een film of 38 te bekijken. En
uiteraard terug te blikken op het
fantastische werkjaar.

BELANGRIJKE DATA!


Bondsweekend: 23 tot 25 februari



Spaghettiavond: 2 maart



Paascursus: 7 tot 13 april



Joepie 28: 16 tot 19 april



Ouderactiviteit: 4 mei



Kleinkamp (Bengels t.e.m. Jongknapen): 4 juli tot 10 juli



Grootkamp (Knapen t.e.m. Hernieuwers): 21 tot 31 juli

