
 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Voorwoord  

Heylaaa liefste Trendies! :)))) 

Hopelijk had iedereen een superspetterende zomer met veel ijsjes, toffe avonturen en 
knappe surfboys. Helaas komt er achter elk mooi liedje een einde en zo ook aan de 
zomervakantie en moet iedereen weer naar school :((( MAAR niet getreurd!! Dat 
betekent dus ook een nieuw KSAjaar, JOEPIEEEEEEEEE 

Vanaf zaterdag zal je je elke week weer te pletter kunnen amuseren want wij hebben 
al heel wat leuke activiteiten klaarstaan. Neem maar een kijkje in de 
activiteitenkalender.  

Op zaterdag 9/9 is het startdag @Mispel. Het wordt echt pret duuuus de boodschap is 
komen!! Het zou tof zijn moesten er superveel trendies aanwezig zijn en breng gerust 
nog vriendinnetjes mee die je kent om ze zo te overtuigen om ook naar de KSA te 
komen! 

Daarnaast staat er jullie dit jaar ook een tentenkamp te wachten. Voor velen is het de 
eerste keer en zal het zeker niet tegenvallen want echt een tentenkamp is 
suuuuuuuuuuuuperleuk! Er zullen ook tenten/sjordagen zijn, probeer daar ook naartoe 
te komen want het is superhandig als jullie dat op voorhand al kunnen. 

Nu de vraag, wat is het thema voor het 1e trimester en jawel jullie hebben het 
waarschijnlijk al gezien op het voorblad: -> !GALAXY PARK! <- Verwacht jullie maar 
aan EXO’S en andere aliens. 

Superveel groetjes van Justine, Astrid, Lot, Louise en Marie-Sophie  

Tot zaterdag :D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Activiteitenkalender 

Vanaf de trendies is het verzamelpunt in de Ieperstraat naast het huis met de rode 
kraan!! 

9 september Startdag! @Mispel 
16 september 2 aliens op het strand 
23 september Snapchattocht 

+ indien het lukt, breng zeker je fiets mee! 
30 september Ko’s Karavan ziet er verdacht uit… 
7 oktober Schorrespel @Mispel 

!! Inschrijvingsdag om 13:30 @Mispel!! 
14 oktober Helaas geen activiteit L 
21 oktober Exo 7 vs. Ko 
28 oktober The aliens are back, pitches! 
4 november Nachtspel 18u-21u 
11 november Vandaag gaan we naar Ieper! We verzamelen om 8u30 aan het 

station en nemen de trein. S’ avonds gaan we met zijn allen naar 
de Last Post. Voor de terugkeer zouden we willen vragen of er 
enkele ouders het zien zitten om ons allemaal naar Oostende terug 
te brengen. Vergeet zeker niet!! €6 (trein), lunchpakket (middag), 
zakgeld (eten avond). 

18 november Alles op alienwieltjes. Voor deze activiteit moeten jullie met een 
voertuig komen maar het mag geen fiets of skateboard zijn. Wees 
creatief :D 

25 november Freddys party met special pitches 
	  

Speciale data 

7 oktober: inschrijvingsdag @Mispel 13u30 

20 oktober: Dag van de jeugdbeweging!  

28 december: Plopsaland  

 

2 maart- 4 maart: Meisjesweekend 

21 juli- 31 juli : Kamp  

 

 

 

 

 

 



 

Contact: 

Marie-Sophie Van Ingelghem (banhoofd): 0493600543 

Lot Fouquet (co-banhoofd): 0499299376 

Louise Dillen: 0479370393 

Astrid Drabs: 0479266774 

Justine Vandamme: 0485777213 

 

Wie is wie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag trendiesss 

 Ik ben Justine en ik ben 16 jaar oud. Dit is mijn eerste jaar als leidster, dus dat 
betekend dat jullie de eer hebben mij op kamp te mogen dopen �. Ik zit op school in 
Hotel- en Toerismeschool Spermalie in Brugge en ik ga nu naar het 5de middelbaar 
en ik zit op internaat. Ik ben een heel energiek en vrolijk persoon (en eigenlijk ook 

een beetje klunzig). In mijn vrije tijd kijk ik series (ik ben stiekem verslaafd aan How I 
met your mother, zeker een aanrader!!!), ik bak ook graag (ik ben een kok in hart en 
nieren), maar mijn grootste hobby is toch wel onnozel doen! Ik hoop dat jullie het een 
beetje zien zitten met mij als leidster erbij en als jullie mij niet leuk vinden is dat maar 

jammer, want dan zijn jullie 1 jaar met mij opgescheept hahaha.  

Doeiiiii, tot de volgende keer xxx 

Ik ben Louise, hier zijn 3 leugens en 2 waarheden over mezelf:  

1) Ik heb al geskydived 

2) Ik ben in Madagascar geboren 

3) Ik heb 2 moeders  

4) Ik heb een voet met maar vier tenen 

5) Ik mag meedoen aan Belgiums Got Talent   

Kusjes en alle liefde voor jullie, Louise 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

 

  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 
 
 

Dag liefste trendies! 
Na drie jaar bij de zwervers te vertoeven, kom ik weer naar mijn trendietjes. Ik kijk 
er heel hard naar uit om jullie leidster te zijn. Vorig jaar en het jaar daarvoor was ik 

bondsleidster in onze KSA, maar doordat ik enkele maanden op buitenlandse 
stage ga, lukt dit niet meer. Waar gaat ze toch naartoe, vragen jullie je allemaal 
af… Ik vertrek eind januari naar CURACAO! Spannend vind ik. Ik zal jullie heel 

hard missen, maar eerst vijf maanden boordevol plezier. 
Wat doe ik buiten ksa nog graag? Chillen met de matties. Mopje! Koken, foto’s 
nemen, badjes pakken met Lush bruisballen, thee drinken en op reis gaan zijn 
mijn favoriete bezigheden in mijn leven! Nu weten jullie al wat meer over mij, ik 

hoop snel meer te weten te komen over jullie! 
	  

Hey trendiessszzzz! Jaja, jullie zien het goed: ik sta niet meer bij de net 
afgestudeerd in het middelbaar aan het Sint-Andreasinstituut en ga nu 

Toegepaste Taalkunde Spaans-Duits aan de UGent studeren, spannend! Naast 
KSA speel ik heel graag piano, dansen is mijn grootste passie en surfen vind ik 
ook superleuk! Stiekem kijk ik heel graag naar Thuis en naar Friends (een echte 
aanrader trouwens!) Ik reis ook heel graag en daarom zal ik er jammergenoeg 
de eerste activiteit niet bij kunnen zijn omdat ik dan nog in Portugal zit.. � Niet 

getreurd, jullie zien mij nog voor de rest van het jaar! Tot snel :D 

Hallo!!! 

Ik ben Marie-Sophie, 17 jaar en dit is mijn 3e jaar bij de trendies. Ik heb mijn 
6e middelbaar beëindigd en nu ga ik beginnen aan mijn operaopleiding. Ik 

heb al enkele singles uitgebracht zoals bv Kilimanjaro. Verder vul ik mijn tijd 
met lachen, eten en plezier maken. Ik hou van Harry Potter, spaghetti, in de 

zee zwemmen, zon, ijskoud water en de geur van vers brood. Mijn 
lievelingsdier is een schildpad en giraffen vind ik ook echt wow! Zie jullie 

snel!! 

xoxo 



Deze	  foto	  van	  Onbekende	  auteur	  is	  

 
 

Wist-je-datjes 
Wist je dat… 

…Ons thema Galaxy Park is? 
…Dat aliens stiekem echt zijn? 
…Dat er iemand van de leiding stiekem een alien is? 
…Dat dit een mopje was? 
…Wij super veel zin hebben in een nieuw jaar vol met KSA? 
…Wij ook wel moeten wenen omdat we allemaal weer naar school moeten? 
… Marie-Sophie, Astrid, Louise en Lot pas rond 20 september naar school moeten? 
… Zij Justine hiermee plagen? 
…Justine ook 1 september naar school moet? 
…Astrid taal- en letterkunde gaat studeren? 
…Dit een mopje is? 
…Ze eigenlijk toegepaste taalkunde Spaans en Duits gaat studeren? 
…Dat ze dat niet leuk vind als je zegt dat ze taal- en letterkunde gaat studeren? 
…Dat Louise nu in Amerika zit? 
…Dat wij super jaloers zijn? 
…Dat ze pas terug is op de dag voordat ze weer naar school moet? 
…Lot, Marie-Sophie en Astrid allemaal op reis gaan, wanneer jullie op school zitten te wenen? 
…Marie-Sophie binnen een paar dagen vertrekt en ze pas gisteren (29/08) geboekt heeft? 
…Dat Lot een alien is? 
…Dit een mopje is? 
…Dat ze wel een diehard fan is van Galaxy Park? 
…Ze de DVD-boksen thuis heeft liggen, maar dat ze nog nooit heeft gekeken naar de DVD’s? 
…Een tafel 4 poten heeft? 
…Het record Snapchat streak wel 829 dagen is? 
…Dit echt veel is? 
…Jullie dat zeker moeten proberen? 
…Wie het lukt een eenhoorn krijgt van ons? 
…Dit het laatste wist-je-datje is? 
…Dit een mop is? 
…Dit het allerlaatste wist-je-datje is? 
…Dit ook een mopje was? 
…Dit echt het allerlaatste wist-je-datje is? 
… Dit ook weer een mopje was? 
…Brussel de hoofdstad van België is?  
…Dit het voorlaatste wist-je-datje is? 
…We ons rot gaan amuseren in dit nieuwe trimester?????????? 

 



	  
	  
Vraag	  1:	  Wat	  is	  Galaxy	  Park?	  

a) Een	  ruimtebasis	  waar	  raketten	  worden	  gelanceerd.	  
b) Een	  vakantiepark	  met	  ruimtethema.	  
c) Een	  park	  waar	  je	  kan	  gaan	  wandelen.	  

	  
Vraag	  2:	  Een	  van	  de	  personages	  in	  GP	  is	  geen	  mens.	  Maar	  wat	  dan	  wel? 

a) een	  pratende	  aap	  
b) een	  hond	  
c) een	  alien	  

	  
Vraag	  3:	  Van	  welke	  planeet	  komt	  de	  alien	  uit	  Galaxy	  Park?	  

a) Exo	  
b) Mars	  
c) Pluto	  

	  
Vraag	  4:	  Wat	  doet	  Ko	  in	  GP?	  

a) Hij	  is	  de	  eigenaar.	  
b) Hij	  is	  er	  met	  vakantie.	  
c) Hij	  is	  er	  klusjesman.	  

	  
Vraag	  5:	  De	  barman	  van	  GP	  wordt	  Os	  genoemd,	  maar	  wat	  is	  zijn	  echte	  naam?	  

a) Ozzie	  
b) Oswald	  
c) Osama	  

	  
Vraag	  6:	  Een	  van	  de	  personages	  in	  GP	  heeft	  een	  coole	  motor.	  Wie	  is	  die	  stoere	  
boii?	  

a) Freddy	  
b) Stef	  
c) Os	  
d) Diederik	  

	  



Vraag	  7:	  Wat	  is	  het	  motto	  van	  Freddy?	  
a) Klant	  is	  koning.	  
b) Freddy	  heeft	  gene	  motto,	  die	  komt	  altijd	  met	  den	  velo.	  
c) Slapende	  aliens	  bijten	  niet.	  

	  
Vraag	  8:	  Didi	  (voor	  de	  matties)	  verzorgt	  het	  zwembad,	  welke	  uitspraak	  over	  
hem	  is	  NIET	  CORRECT?	  

a) Didi	  heeft	  grasmaaierhaar.	  
b) Didi	  kan	  niet	  zwemmen.	  
c) Didi	  gelooft	  in	  aliens.	  

	  
Vraag	  9:	  Wie	  van	  de	  meisjes	  heeft	  een	  crush	  op	  Os?	  

a) Melanie	  
b) Femke	  
c) Paula	  

	  
Vraag	  10:	  Waarom	  is	  EXO-‐7	  op	  aarde?	  

a) Om	  te	  chillen.	  
b) Om	  de	  aarde	  te	  vernietigen.	  
c) Om	  het	  echte	  doel	  van	  badeendjes	  te	  ontdekken.	  
d) Om	  te	  trouwen	  met	  Femke.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

1-‐3	  punten	  
Jij	  kan	  je	  kennis	  nog	  wat	  
bijschaven.	  Heel	  leuk	  dat	  je	  
geïnteresseerd	  bent,	  maar	  
kijk	  wat	  minder	  naar	  de	  
mooie	  jongens	  in	  het	  
programma	  en	  let	  wat	  
meer	  op	  het	  plot.	  

	  

4-‐6	  punten	  
Bwa,	  niet	  slecht.	  Je	  bent	  niet	  
te	  onderschatten	  ook	  al	  zit	  je	  
nog	  maar	  pas	  in	  de	  GP-‐
family.	  Er	  staat	  een	  mooie	  
weg	  voor	  je	  open.	  Bewandel	  
het	  pad	  en	  laat	  GP	  binnen	  in	  
je	  hart.	  

	  

7-‐10	  punten	  
UITSTEKEND,	  SCHITTEREND.	  Een	  echte	  
kenner.	  GP	  mag	  trots	  zijn	  op	  een	  ware	  fan	  
als	  jezelf.	  Wanneer	  jij	  op	  staat,	  zing	  je	  
waarschijnlijk	  het	  GP-‐introlied	  uit	  volle	  
borst	  mee.	  Hoezee!	  
	  

	  

	  
	  
	   	  

Oplossingen	  

6.b	  
7.c	  
8.a	  
9.c	  
10.b	  

1.a	  
2.c	  
3.b	  
4.c	  
5.a	  

	  



Tekenwedstrijd!	  
Wie	  kan	  ons	  Femke	  weer	  heel	  maken?	  	  

De	  winnaar	  krijgt	  een	  trimester	  lang	  eeuwige	  roem	  in	  het	  meisjeslokaal	  van	  de	  Ieperstraat! 

	  
 



 De bondsleiding 
 
 

Bondsleider 
Willem Verhoest 
0470/ 04 74 00 
willem@ksaoostende.be 

 
 
 

Bij de bondsleider kan u 
terecht met al uw vragen 

over de jongenswerking, de 
jongensbannen en de 

activiteiten. 

Bondsleidster 
Helene Herpelinck 
0495/ 49 80 44 
helene@ksaoostende.be 

 
 
 

Bij de bondsleidster kan u 
terecht met al uw vragen over 

de meisjeswerking, de 
meisjesbannen en de 

activiteiten. 

Bondsecretaris
Tom Decheiver 
0492/ 75 73 69 
tom@ksaoostende.be 

 
 

Bij de bondssecretaris 
kan u terecht met al uw 

vragen over 
inschrijvingen en 
financiële zaken. 

Bondorganisator 
Sharon Ghysel 
0496/ 93 05 47 
sharon@ksaoostende.be 

 
 

Bij de bondsorganisator 
kan u terecht met al uw 

vragen over de 
evenementen die 

georganiseerd worden 
door KSA Oostende. 

Volwassen begeleider 
Hanne Declerck 
0472/ 04 79 58 

hanne@ksaoostende.be 
 

 
 

De volwassen begeleider 
geeft raad aan de 

bondsleiding en steekt een 
handje toe. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



Inschrijvingen en inschrijvingsdag 
Dit jaar is de regeling voor de inschrijving van de leden dezelfde als vorig jaar.  
U kan uw zoon/dochter beginnen inschrijven vanaf de Startdag op zaterdag 9 
september. Hierna kan dit tot 7 oktober door de ingevulde inschrijvings- en 
medische fiche af te geven aan de leiding samen met het lidgeld. De uiterste 
datum is dus zaterdag 7 oktober, dan zullen we tussen 13u30 en 17u postvatten 
in onze lokalen op het Mispelplein en kan er ook nog ingeschreven worden. 
Inschrijven in KSA kost 23 euro met broer/zus in KSA en 25 euro zonder broer/zus 
in KSA op het rekeningnummer van de ban. (zie hieronder) 

 
Geld terugkrijgen inschrijvingen 
Goed nieuws! U kan uw geld, tot €20, terugkrijgen op uw inschrijving  op 2 
verschillende manieren: 
 
*Via Stad Oostende 
Vraag tot en met 7 oktober het formulier aan een lid van de bondsleiding. 
Wanneer u die dan ingediend heeft bij de Dienst Jeugd op het Bosjoenk, krijgt 
u €10 terug op uw inschrijvingsgeld. 
 
*Via de mutualiteiten 
De meeste mutualiteiten betalen een deel van het inschrijvingsgeld terug. De 
formulieren van de mutualiteiten brengt u mee op 7 oktober op de 
inschrijvingsdag. Wij vullen dan het deel van de leiding in. Na 7 oktober kunt u 
nog het formulier in een envelop met bijgevoegde postzegel in de bus steken 
op het volgend adres: Steensedijk 35. 

 
Verloren voorwerpen kamp 
Omdat er zoals elk jaar redelijk wat verloren voorwerpen zijn na de kampen, 
organiseren we een dag waarop iedereen ze kan komen uitzoeken. Dit zal 
plaatsvinden op zaterdag 7 oktober  in onze lokalen op het Mispelplein, zowel 
om 13u30 als om 17u (hetzelfde moment als het uiterste inschrijvingsmoment). 

 
Actie Jonghernieuwers en Zwervers 
Beste KSA-ouders en sympathisanten, 
 
Naar tweejaarlijkse traditie gaan de jonghernieuwers en zwervers, dit zijn de 
twee oudste groepen, volgende zomer op buitenlands kamp. Vol 
enthousiasme om het kamp betaalbaar voor iedereen te maken organiseren 
we een super deluxe carwash! Voor slechts 7 euro bent u verlost van al het stof 
en vuil op uw auto en bovendien helpt u mee om ons kamp onvergetelijk te 
maken! 
Wanneer?  � zaterdag 7 oktober 2017 van 13u30 tot 17u30 
Waar? �  Aan onze lokalen op het mispelplein 
Wat?  � Voor €7 zal de buitenkant van uw auto net als nieuw zijn, 
     



Bovendien verzamelen alle bannen in het kader van “de inschrijvingsdag” op 7 
oktober aan het mispelplein, indien u uw kind met de wagen afzet hoeft u dus 
helemaal geen omweg te maken! 
 

 
 
Alvast bedankt voor uw aandacht en hopelijk tot dan, 
 
De jonghernieuwers, zwervers en hun leiding 
 

De site & Facebook  
 
Door de vernieuwingen die doorgevoerd zijn omtrent de site in de vorige 
werkjaren, zijn jullie nu in staat ook altijd goed geïnformeerd te blijven over de 
belangrijke zaken rond KSA. Dingen als de activiteitenkalender van je zoon of 
dochter, data van belangrijke KSA evenementen (Kaas- en Wijn, 
Streekbierenavond & Voetbaltoernooi,…), foto’s van je kind,… zal je daar 
allemaal kunnen raadplegen (www.ksaoostende.be ). Maar we zijn niet enkel 
terug te vinden op de website, je kan ons ook volgen op de Facebook-pagina 
die de naam ‘KSA Oostende Meeuwennest’ draagt. Ook daar wordt normaal 
gezien wekelijks belangrijke informatie doorgespeeld aan jullie, mocht je deze 
gemist hebben of je je boekje kwijt bent. Vanaf dit jaar willen we iedereen 
laten weten hoe leuk jouw zoon of dochter het heeft in KSA. We zullen niet 
enkel foto’s op de site van KSA Oostende zetten, maar ook foto’s op de 
Facebookgroep van KSA Oostende Meeuwennest. Indien u dit liever niet heeft, 
mail dan naar bondsleiding@ksaoostende.be. Dan zullen we geen foto’s van 
uw kind op facebook zetten 

Plopsaland  
Net als de voorbije drie jaar trekken we met z’n allen naar Plopsaland in de 
kerstvakantie. En jawel, iedere ksa’er mag mee. Van kabouter tot 
jonghernieuwer en van kwebbel tot zwerver. Dit jaar maken we dit leuke 
pretpark in De Panne onveilig op donderdag 28 december.  



Je schrijft je in door €30 over te schrijven op het rekeningnummer van je ban 
voor 30 november (vergeet niet je naam te vermelden). In de prijs is toegang, 
een drankje en vervoer inbegrepen. 

Als je een abonnement hebt voor Plopsaland, moet je maar €10 overschrijven. 

Kabouters: BE44 8334 2468 3545 Kwebbels: BE18 8334 2468 5565 

Ravotters: BE95 8334 2468 4858 Pagadders: BE19 8334 9730 4112 

Vikinghorde: BE73 8334 2468 5060 Flodders: BE60 8334 2468 6070 

Knapen: BE51 8334 2468 5262 Trendies: BE49 8334 2468 6171 

JHN: BE29 8334 2468 5464  Zwervers: BE38 8334 2468 6272 

 

Alle lagere schoolkinderen (dus: kab, rav, vik, kwe, pag  en flo) verzamelen op 
28 december voor de Lijnwinkel aan het station om 8u15 stipt. Zij komen daar 
terug aan om 18u10. 

Scholieren (dus: kna,jhn, tre en zwe) verzamelen voor de lijnwinkel aan het 
station om 8u40 stipt. Zij komen daar terug aan om 18u30. 

Breng een lunchpakket, tussendoortjes en WARME KLEDIJ mee (= zeer veel 
laagjes en dikke kousen). 

Tot dan! 

De leiding  

 

Mee op kamp en op weekend!  
Op kamp gaan is een must! Het is het einde, 
maar ook het spetterend hoogtepunt van 
alweer een jaar vol KSA. De strafste verhalen 
beginnen op kamp. Samen kamperen, 
samen spelen, samen ontdekken. 
Vriendschappen voor het leven worden er 
gesmeed, en zoete herinneringen om te 
blijven koesteren. Ga mee op kamp, zing 
liedjes rond het kampvuur en kijk samen naar de sterrenhemel, die oranje-
blauw kleurt.  
 
Het weekend 
Meisjesweekend: 2 – 4 maart ‘18, De Pannenhoeve De Meers + Vorgas, 
Groenestraat 76 8691 Leisele (Alveringem)  



Jongensweekend: 2 – 4 maart ‘18, Montsalvaet, Schomminkelstraat 22, 8954 
Heuvelland  
 
 
 
 
De kampen 

 
Ban  Adres Rekeningnumm

er 
Datum kostprijs 

Kabouters Den 
Bookhamer, 
Galghoekstra
at 10 9240 
Zele 

BE44 8334 2468 
3545 

11 – 16 juli 
‘18 

85* of 90 
euro 

Kwebbels Den 
Bookhamer, 
Galghoekstra
at 10 9240 
Zele 

BE18 8334 2468 
5565 

16 – 21 juli 
‘18 

85* of 90 
euro 

Ravotters & 
Vikingorde 

De Miere 
Kapellestraat 
116 8760 
Meulebeke 

R: BE95 8334 
2468 4858 
 
V: BE73 8334 
2468 5060 
 

11 – 21 juli 
‘18 

140* of 150 
euro 

Pagadders & 
Flodders 

Hoffbauer – 
Poortgebouw, 
Trichterweg 33 
3690 
Zutendaal 

P: BE19 8334 
9730 4112 
 
F: BE60 8334 
2468 6070 

21 – 31 juli 
‘18 

140* of 150 
euro 

Knapen & 
Trendies 

Comblain-
Fairon 

K: BE51 8334 
2468 5262 
 
T: BE49 8334 
2468 6171 

21 – 31 juli 
‘18 

160* of 170 
euro 

Jonghernieuwe
rs & Zwervers 

De 
bestemming 
van het 
buitenlands 
kamp wordt 
later 
meegedeeld 

J: BE29 8334 
2468 5464 
 
Z: BE38 8334 
2468 6272 

De datum 
van het 
buitenlands 
kamp wordt 
later 
meegedeel
d 

De prijs van 
het 
buitenlands 
kamp wordt 
later 
meegedeel
d 

* Je betaalt deze prijs als er broers of zussen in KSA Oostende zitten 
 
 



Kaas – en wijnavond 
 

18u30 Misviering met leidersaanstelling Zaterdag 

19u30 Receptie 

30 september 
‘17 

20u00 Bedanking oud-leiding Zaal Astrid 
20u15 Maaltijd met leid(st)ersdopen Gentstraat 6 
  

 
Ook dit jaar verwennen we jong en oud met een spetterende kaas - en wijnavond. We 
beginnen om 18u30 met een bezinnend moment en de officiële voorstelling van de nieuwe 

leiders en leidsters. Vooraleer we aan tafel gaan, drinken we een glaasje ‘op het nieuwe 
werkjaar’ en nemen we dankbaar afscheid van de oud-leiding. Tenslotte beginnen we aan 
de maaltijd en kunt u de hele avond genieten van lekkere kazen, verfrissende drankjes en 
sfeervolle muziek. Een ideale gelegenheid voor een gezellige babbel met oude bekenden, 
en dé plaats om oude (KSA-) herinneringen boven te halen. In de loop van de avond 
wordt ook de nieuwe leiding gedoopt, en zij zorgen op die manier voor de nodige 
entertainment. Net als vorig jaar halen we onze kazen bij de Kaashoeve. Dit is een 

Oostendse boerderij die een assortiment kazen vervaardigt met eigen, verse hoevemelk. 
Maar dit jaar vullen we de lijst ook aan met enkele klassieke zachte kazen. 
 
Zijn er nog vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met iemand van de bondsleiding: 
 
Helene Herpelinck ☎ 0495/ 49 80 44 Willem Verhoest ☎ 0470/04 74 00. Inschrijven 
kan door een mail te sturen naar tom@ksaoostende.be en het gepaste bedrag over te 
schrijven op volgend rekeningnummer BE76 8334 2093 4695, of door het geld cash te 
betalen en samen met het ingevulde strookje af te geven aan de leiding. De prijs 
bedraagt €12/persoon voor een kaasschotel. Voor kinderen zijn er pannenkoeken 
verkrijgbaar aan €5 (kinderaperitief, 2 pannenkoeken en een drankje inbegrepen).   
_________________________________________________________________ 
 
De familie 
…………………………………………………………………….…………………………………
…………….. bestelt 
hierbij:  
……...…… Kaarten voor KAAS aan 12 EURO per stuk = € ………...… 
…………... Kaarten voor PANNENKOEKEN & DRANKJE aan 5 EURO per stuk= €  



…………… 
—————————------------------------------------------------------------------
----------------------- 

TOTAAL = €…………… 



 

Inschrijvingsfiche KSA Oostende Meeuwennest 
2017-2018 

 

 
Deze fiche dient om uw kind in te schrijven in KSA Oostende. Vul deze fiche zo correct mogelijk in en geef hem 
terug af aan de leiding van zijn of haar groep. Invullen in DRUKLETTERS en geen afkortingen gebruiken a.u.b. 
Vergeet ook de ommezijde niet in te vullen. 
 
 

Gegevens kind 
 

familienaam: 
 

school: 
 

voornaam: 
 

leerjaar: 
 

straat: 
 

nummer:  bus: 
 

postcode: 
 

gemeente: 
 

telefoonnummer:  
(huistelefoon) 

 

leeftijdsgroep: 
Kabouters / Ravotters / Vikinghorde / Knapen / Jonghernieuwers 

Kwebbels / Pagadders / Flodders / Trendies / Zwervers / Leiding 
 

geboortedatum: 
 

geboortestad: 
 

geslacht:   man   /   vrouw 
 

e-mail adres ouders: 
 

e-mail adres lid: 

 

verzamelplaats: Westdiep  /  Ieperstraat 
 

broer of zus in KSA:   ja  /  nee   =   € 23  /  € 25 
 
 

Contactgegevens vader moeder huisarts 
 

familienaam:    
 

voornaam:    
 

beroep:  

 

  

/ 

 

adres: 
(het deel ‘vader’ en ‘moeder’ 
enkel invullen indien 
verschillend van elkaar) 
 

   

 

gsm-nummer:    

 

Opmerking: vergeet de ommezijde niet in te vullen! 
 
 
Betaling- en inschrijvingsbewijs (goed bewaren) 
 
Hierbij verklaar ik, ……………………………… (leid(st)er) dat er € 23  /  € 25 (schrappen wat niet past) 

betaald werd om zo ………………………………... (naam lid) in te schrijven in KSA Oostende 

Meeuwennest voor het werkjaar 2017-2018. 

 

GEDEELTE VOORBEHOUDEN VOOR DE LEIDING 
 

datum inschrijving en betaling: …..… / …..… / ………    datum inschrijving in DIGIT: …..… / …..… / ……… 

nieuw lid: ja  /  nee 



 

Handtekening leid(st)er 
 

Individuele medische fiche   
KSA Oostende Meeuwennest 

 

 
Deze medische fiche moet door de ouders en/of arts IN DRUKLETTERS ingevuld worden. Hierdoor beschikken 
de leiders over de nodige informatie om uw kind een zorgeloos werkjaar, weekend en kamp te bezorgen. 
 
Deze informatie is strikt vertrouwelijk en wordt enkel verspreid bij de leiding van uw kind. 
 
Opmerking voor de leiding: contactgegevens van de ouders en algemene gegevens van het kind staan op de 
ommezijde. 
 
 
Medische gegevens 
 
Zijn er activiteiten  waaraan uw kind niet kan deelnemen (dagtocht, zwemmen, …)? 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Heeft uw kind ziektes gehad of heelkundige ingrepen waarvan de leiding op de hoogte moet zijn? 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Heeft uw kind een ziekte of een fysieke of mentale beperking (suikerziekte, astma, autisme, …)? 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Is uw kind allergisch voor geneesmiddelen, bepaalde stoffen, dieren of levensmiddelen? 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Moet uw kind een speciaal dieet volgen (lactosevrij, geen varkensvlees, vegetarisch)? 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Zijn er andere punten waar de leiding rekening mee moet houden (bedwateren, slaapwandelen,…)? 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Is uw kind gevaccineerd voor tetanus?  Ja / neen  Zo ja, in welk jaar? ………………….. 
 
Moet uw kind tijdens het werkjaar, weekend of kamp bepaalde geneesmiddelen nemen? Indien wel, 
vul dan hieronder in welke. 
 

Naam geneesmiddel Wanneer? Hoeveelheid 
   
   
   
   
 
Zijn er nog andere inlichtingen of opmerkingen die u aan de leiding wil meedelen? 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Handtekening ouder(s):  
De ondergetekende verklaart kennis genomen te hebben van 
dit formulier en bevestigt de juistheid van de hierboven 
gegeven informatie. 

Kleef hier twee stickers van de mutualiteit aan 
een hoekje vast. 
 
 

 
Hieronder niets schrijven a.u.b. 
 

 


