
 



 

Voorwoordje 
 

Beste vikinghorde, ouders, vrienden. 

Een nieuwschooljaar wil zeggen dat we ook weer beginnen met ksa. De leiding ziet het zeker zitten, 

en hopen dat jullie het ook zien zitten. Weer een heel jaar ravotten met de ksa. Dit trimester gaan we 

ook op fietsdag dat zal de eerste keer zijn voor sommigen onder jullie voor met een fiets op stap te 

gaan.Het jaarthema van de ksa geniaal digitaal is, verder in het boekje staat er nog een tekstje over 

geschreven door ksa nationaal. 

 

Dit trimester moeten worden we meegenomen in de avonturen van appelblauwzeegroenbaard. Ben 

jij ook benieuwd wat er gaat gebeuren op deze fantastische avonturen. Dan moet je zeker zoveel 

mogelijk proberen af te komen. 

 

 

Groeten de leiding Bert, Tuur, Bavo, Tobias en Guillaume 

 

Geniaal digitaal. 

Jong zijn in een wereld zonder snaps, tweets, tags, memes, vlogs … lijkt prehistorisch. KSA surft mee 

op de digitale stroom! Dit werkjaar des te meer, want we gaan voluit geniaal digitaal! 

We willen geen digigeeks worden, want daarvoor staan we te graag met onze voeten in de speelse 

natuur. Toch zeggen we geen nee tegen wat digitalisering in onze spelen of tegen het gebruik van 

sociale en digitale media in onze communicatie. 

We checken ons in de digitale wereld in. Op onze tocht kruipen we samen met onze Mediamaatjes 

over hashtags, gooien we een boomerang, vangen we tweets, steken we onze duim omhoog, hangen 

we in de cloud … want de digitale wereld biedt speelse uitdagingen. De Mediamaatjes wijzen ons de 

weg om spelen op te leuken met digitale tools. Zo kan de smartphone of tablet hier en daar wel een 

plaats krijgen binnen een KSA-spel. 

Ook om de communicatie naar leden, ouders en de rest van je netwerk vlotter te laten verlopen, 

krijgen sociale media binnen KSA de nodige speelruimte. Je neemt je volgers op sleeptouw door de 

avonturen van je groep te delen en digitale promo voor acties en evenementen te posten. Allerlei 

digitale platformen bieden de leidingsgroep nieuwe mogelijkheden om te communiceren, zowel naar 

buiten toe als binnen de groep. 

Toch willen we erover waken dat het digitale gebeuren niet allesbepalend wordt binnen KSA. We zijn 

ons bewust van extra drempels en van nieuwe gevaren. Daarom werpen we onze kritische blik over 

bepaalde schaduwzijden of valkuilen van het digitale gegeven. Denk maar aan privacyregels, 

cyberpesten of te veel schermtijd van kinderen en jongeren. 

Kortom, we smijten ons al spelend en communiceren nog steeds offline, maar we pimpen onze 

werking met online tricks! Als dat niet geniaal digitaal is! 

 



De leiding 
 

 

Bert Verhoest 
 
Banhoofd 
 
04 99 37 59 30 
 
Prof.J.vercouilliestraat 39 

 

Guillaume David 
 
Bansecretaris 
 
04 97 35 09 79 

 

Bavo Persyn 
 
EHBOverantwoordelijke 
 
04 97 12 89 20 

 

Tuur fouquet 
 
04 93 15 24 10 

 

Tobias hungwe 
 
04 86 62 60 25 

 

 

 

 

 



De Bondsleiding 
 

Bondsleider 

Willem Verhoest 

04 70 04 74 00 

 
Bij de bondsleider kan u terecht met al uw  

vragen over de jongenswerking, de 

jongensbannen en de activiteiten. 

Bondsleidster 

Helene Herpelinck 

04 95 49 80 44  

 
Bij de bondsleidster kan u terecht met al uw  

vragen over de meisjeswerking, de 

meisjesbannen en de activiteiten. 

Bondsecretaris 

Tom Decheiver 

04 92 75 73 69 

 
Bij de bondsecretaris kan u terecht met al uw 

vragen over inschrijvingen en financiële zaken. 

Bondsorganisator 

Sharon Ghysel 

04 96 93 05 47 

 
Bij de bondsorganisator kan u terecht met al uw 

vragen over onze evenementen. 

Volwassen begeleider 

Ruben Depuydt 

 
De volwassen begeleiders geven raad aan de 

bondsleiding en steken een handje toe 

Volwassen begeleider 

Hanne Declerck 

 
De volwassen begeleiders geven raad aan de 

bondsleiding en steken een handje toe 



Activiteitenkallender 
09/09 Startdag Mispelplein 14u-17u 

We gaan weer van start met ksa. Als traditie proberen we ksa groter te maken met onze startdag. 

Dit ook zeker het moment om een vriend van school, sportclub of tekenschool eens uit te nodigen 

om te komen proeven van het ksa leven. Wie weet blijft je vriend wel voor de rest van het jaar.  

16/09 bosspel Westdiep 14u-17u 

Er zijn mysterieuze dingen aan het gebeuren in het bosje van oostende en de viking horde word 

gevraagd om dit uit te zoeken. Om dit mysterie op te lossen is het belangrijk om kleren aan te 

hebben die vuil mogen worden. 

23/09 Parkspel Westdiep 14u-17u 

We hebben iets ontdekt in het park en we  gaan op ontdekking uit om sporen te vinden. 

30/09 Strandspel Westdiep 14u-17u 

Het strand van Oostende wordt vandaag overspoeld, maar niet door water! Dit kunnen jullie 

stoere leiders niet alleen aan, dus afkomen is de boodschap! Bij mooi weer mag je natuurlijk altijd 

een zwembroek meenemen. 

07/10 Schorrespel Misepel 14u-17u 

Er zijn enkele sporen gevonden bij de schorre en jullie leiding heeft alweer jullie hulp nodig. Voor 

deze operatie hebben jullie vuile kledij nodig . jullie zullen ook een zakje nodig hebben met reserve 

kledij. 

PS: Dit is ook de dag dat de bondsleiding zal aanwezig zijn voor alle inschrijvingen vlot te doen 

verlopen en er is ook een plaats waar de verloren voorwerpen van de kampen zullen liggen 

14/10 Leidingsweekend Westdiep 14u-17u 

Spijtig deze week is er geen activiteit de leiding is op weekend 

21/10 Nachtspel Westdiep 18u-21u 

We gaan samen de nacht trotseren en overwinnen. Zeker afkomen is de boodschap. 

28/10 Verrassing Westdiep 14u-17u 

Oeeeh! Wat leuk jullie hebben verrassingsactiviteit, hopelijk genieten jullie van onze verassing. 

4/11 Strandspel Westdiep 14u-17u 

We gaan vandaag naar het strand, we hopen dat jullie van de verassing hebben genoten ☺ 

11/11 bosspel Westdiep 14u-17u 

Blijkbaar waren alle mysteries nog niet opgelost, nu komen we eindelijk terug om hier een eind 

aan te maken. 

18/11 Fietsdagtocht Westdiep 10u-17u 

We hebben iets ontdekt ,maar we weten niet wat dit is. Dus moeten we weer op ontdekking uit 

voor deze ontdekking hebben wij een fiets. 



25/11 Zwemmen Westdiep 14u-17u 

we gaan zoals elk jaar gaan zwemmen zorg er dus voor dat je je zwembroek en een handdoek mee 

hebt, je zult ook 2 euro nodig hebben. 

 

Wist je dat…? 
 

… dit het aller eerste wist-je-datje van het jaar is.  

… we dit jaar met 1 eerste jaar leider zijn. 

… hij Gigi heet 

… deze naam niet mag verwarren met de wereldberoemde keeper Gianluigi Buffon van Juventus. 

… of met Gianluigi Donnarumma 

… jullie straks weer school hebben. 

… dit voor sommige leiding niet zo is. 

… we jullie saaie schoolweken zullen redden met KSA, elke zaterdag opnieuw. 

… we ook weer op kamp gaan. 

… dit nog niet voor direct is. 

…  Plopsaland met KSA super TOF is!! 

… Gert Verhulst dit ook denkt 

… we nu niet meer aan Kaaistraat verzamelen. 

… het nu allemaal aan Westdiep te doen is. 

… of het mispelplein. 

… de kleuren van KSA blauw-oranje zijn. 

… we een nieuwe bondsleidster hebben. 

… er minstens 9 miljoen mensen jarig zijn op dezelfde dag als jij? 

… je desondanks dit feit je nog steeds speciaal bent. 

… je niet aan je elleboog kunt likken? 

… leider bert al 15 jaar in ksa zit? 

… dit al heel lang is. 

… een mens 6000 scheten laat per jaar. 

… leider Tobias er dubbel zoveel kan laten. 

… Tuur me nu zegt dat dit het laatste wist-je-datje is. 



 

 

 

Kleurplaaten 
 

 

 

 



Moppen 
 

Het oog van de piraat 

Een tijdje geleden zat ik op mijn gemak een cola te drinken, toen komt er ineens een heuse piraat 

binnenkwam in het café. Compleet met houten poot, haak aan zijn arm en lapje voor het oog, hees 

hij zich met veel moeite op de kruk naast mij.  

 

Na een tijdje raakten aan de praat en na een paar colaglazen kon ik mijn nieuwsgierigheid niet langer 

bedwingen. "Hoe ben jij nou aan dat houten been gekomen?" vroeg ik. De piraat vertelde een 

spannend verhaal over een wilde zeetocht, waarbij hij in een storm over boord werd geslagen en 

door een krokodil van zijn been af werd geholpen. Sindsdien dus het houten been. 

 

"En hoe zit het dan met die haak?" De piraat kreeg steeds meer kleur en vertelde over een woeste 

zeeslag waarbij hij, in een zwaardgevecht met een grote zeerover van twee meter, zijn hand verloor. 

 

"Wat een avond", dacht ik hardop en besloot dan ook maar naar zijn oog te vragen. "O, daar heeft 

een meeuw in gescheten", antwoordde de piraat luchtig. Ik was stomverbaasd: "Hoe kan dat nu, daar 

verlies je toch geen oog mee?!" De piraat zuchtte en nam een slok van zijn bier: "Het was de eerste 

dag met de haak!" 

 

De Rode Zee 

Er was eens een piraat. Hij voer op de Rode zee. Daar kwam hij een rood schip tegen. Hij vuurde drie 

rode kogels af. Toen ging hij weer aan boord en pakte hij een rode schatkist. Nou heb ik een vraag: 

wat is er nou het leuke aan deze mop? 

 

 

Je kunt hem ook in het blauw vertellen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage bondsleiding 


