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HERNIEUWERS

Beste hernieuwers
Het eerste semester zit erop. Jullie kregen een aantal activiteiten, jullie gaven een paar
activiteiten en jullie hielpen mee op Impact, het grootste evenement van onze KSA. Voor
het tweede semester schakelen we nog een paar versnellingen hoger. Jullie gaan
opnieuw activiteiten krijgen én geven. Daarnaast gaan jullie helpen op spaghettiavond
en op KSA 90 jaar, maar het wordt ook tijd om jullie eigen evenement op touw te zetten.
Met dat evenement zamelen we geld in voor het ultieme hoogtepunt van dit jaar: het
buitenlands kamp.
Maar geen paniek, want gelukkig zijn er nog steeds drie sjarels - ook wel de leiding
genoemd - die jullie door dit tweede semester zullen gidsen.
Weet opnieuw dat deze kalender een goed uitgewerkte voorspelling is van hoe het
tweede semester eruit zal zien. Het zou dus wel kunnen dat er af en toe een ander beginen/of einduur zal worden gecommuniceerd. Ook kan het voorkomen – en zeker in
aanloop naar ons evenement – dat we nog een paar extra momenten inlassen waarop
we samenkomen.
Als je verder vragen hebt, mag je altijd contact opnemen met de hoofdleiders Klaas
(0470 35 52 97) of Bert (0497 71 23 60), of rechtstreeks met de banleider Cyriel (0499 35 15
37). Je kan ook altijd een mailtje sturen naar info@ksa-torhout.be
See ya soon folks!

Lokaal, van
14u00 tot
17u00

Vandaag kan het verschil betekenen tussen
een matje en een matras.

VRIJDAG 4 februari

BONDSTAF
Lokaal, 20u

Ook in het tweede semester zijn jullie
welkom op de maandelijkse bondstaven.
Die beginnen voor de leiding altijd om 20u,
normaal voor jullie ook. Indien jullie pas
later mogen aansluiten, laten we jullie dat
zeker opnieuw tijdig weten.

ZATERDAG 5 februari

Lokaal, van
10u00 tot
15u00

Vandaag spelen we het RAD VAN AJUIN!
Pas op: we beginnen vandaag om 10u!

ZATERDAG 12 februari

Lokaal, van
14u00 tot
17u00

Vandaag, beste hernieuwers, geven jullie
activiteit.

WEEKEND 18-20 februari

Meer info in het
weekendboekje

ZATERDAG 26 februari

Lokaal, van
14u00 tot
17u00

VRIJDAG 4 maart

BONDSTAF
Lokaal, 20u

ZATERDAG 5 maart

Lokaal, van
14u00 tot
17u00

ZATERDAG 12 maart ZONDAG 13 maart

Meer info
volgt!

ZATERDAG 29 januari

Wie wil er een stuiver?
Vandaag doen we de Wall street shuffle en
proberen we zoveel mogelijk geld in te
zamelen.
https://www.youtube.com/watch?v=foT1ITu
bs1A
Bondstaf maart, wees welgekomen!

Vandaag ook.

Meer info over dit avontuur volgt!

ZATERDAG 19 maart



ZATDERDAG 26 maart

Lokaal, van
14u00 tot
17u00

Vandaag organiseren we onze jaarlijkse
spaghettiavond. Net zoals op impact,
verwachten we dat jullie een handje
toesteken. Op de bondstaf van maart zullen
jullie de nodige info krijgen.

Aja nu ook.

VRIJDAG 1 april

BONDSTAF
Lokaal, 20u

ZATERDAG 2 april

Lokaal, van
14u00 tot
17u00

Kijk si, nu ook, voor de laatste keer dit jaar!

ZATERDAG 9 april

Lokaal, van
14u00 tot
17u00

Als je jezelf slaat en het doet pijn: ben je dan
sterk of juist zwak?

ZATERDAG 16 april

Lokaal, van
14u00 tot
17u00

https://www.youtube.com/watch?v=lVexlnUT
2Aw

ZATERDAG 23 april

Lokaal, van
14u00 tot …

Bondstaf april (serieus).

Investeren in bitcoin, pita party, misbruik
van goede doelen, een Mexicaanse bingo of
cinema. Niets van! Vandaag leggen we de
laatste hand aan onze quiz.
En o ja, ’s avonds gaan we nog een zakcentje
gaan verdienen op een communiefeest. Dat
zal vanaf 18u zijn ongeveer. Eten en drank
zal worden voorzien. Meer info volgt!

ZATERDAG 30 april



VRIJDAG 6 mei

BONDSTAF
Lokaal, 20u

ZATERDAG 7 mei

EVENEMENT

Vandaag is er geen activiteit, want we vieren
onze 90ste verjaardag! En jullie mogen ook
vandaag weer helpen, hoera!
Vandaag is een speciale dag, want het is
jullie laatst bondstaf als hernieuwer…op de
bondstaven hierna mogen jullie wel getuige
zijn van de geheime besprekingen die de
leiding soms houdt tussen 20u en 20u30…
De vliegtuigtickets naar de Malediven liggen
klaar…
maar ze kunnen al even rap weer
geannuleerd worden.

VRIJDAG 13 mei

19u @ Demol
Construct

Wie zorgt er voor de tomaten? Ah ja, dat zien
we dan wel.

BELANGRIJKE DATA
•

Bondsweekend: 18 - 20 februari

•

Kampavond grootkamp: 26 februari

•

Spaghettiavond: 19 maart

•

90 jaar KSA Torhout: 30 april

•

Quiz hernieuwers: 7 mei

•

Hernieuwerkamp: 20 – 31 juli 2021

