
 
 

 
  

 

VAMPIEREN 
PAGADDERS 2de TRIMESTER 

2017-2018 



Voorwoord 
 

Dag lieve pagaddertjes & ouders!! 

 

Eerst en vooral willen wij jullie een vrolijk kerstfeest en spetterend 2018 

wensen. Een nieuw jaar betekent ook dat KSA terug start, en dat is 

natuurlijk niet anders voor 2018. Begin maar al uit te kijken naar 13 

januari, want dan staan wij terug iedere zaterdag voor jullie paraat! 

Dit trimester krijgen wij bezoek van een wel heel bijzondere persoon… 

Namelijk een vampier! Hoe komt zij hier terecht? Bestaat een vampier echt? 

Huuuhhh? De vampier Svetlana Jekaterina Larissa Yoenya Vampira (leer 

deze naam maar al vanbuiten😊) zal jullie hulp wel kunnen gebruiken. 

Ons nieuw trimester zit bomvol fantastische, geweldige, onvergetelijke 

activiteiten, waaronder reactietocht, avondspel, dagtocht… En natuurlijk 

niet te vergeten: ons supertoffe meisjesweekend. Het meisjesweekend staat 

gepland op 2-3-4 maart. We hopen natuurlijk dat jullie allemaal meegaan!!! 

Meer info hierover kun je vinden in het aparte boekje. 

Ook voor het kamp deze zomer, die doorgaat van 21-31 juli, kunnen jullie 

inschrijven. Voor degenen die denken: ‘Huh, wat doe je allemaal op zo’n 

kamp?’, hebben wij wat extra info verder in dit boekje geplaatst. 

Ziezo, nu weet je al een beetje wat we zoal zullen doen. Wij hopen jullie 

massaal terug te zien op de eerste activiteit van 2018. (want wij missen 

jullie natuurlijk al ☹). 

Wij kijken alvast superhard uit naar het nieuwe trimester. 

 

Tot snel lievelingen! 

Veel liefs van jullie favoriete leidsters xxx 

Annabel, Sofie, Charlotte, Charlotte, Emma en Kayleigh 

  



  CONTACTGEGEVENS  
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annabel Lebegge (banhoofd) 
Steensedijk 671 
0473/186314 
annabel.lebegge@telenet.be 
 

Sofie Baert 
Salvialaan 6 
0471/496653 
sofie.baert96@gmail.com 

Charlotte Dezutter 
Dilbeeklaan 28 
0476/20.52.32 
charlotte.dezutter@hotmail.com 

Charlotte David 
Langestraat 60 
0474/ 45 65 40 
davidcharlotte5@gmail.com 
 

Emma Coopy 
Stokkellaan 24 
0474 / 19 84 20 
emma.coopy1@gmail.com 

Kayleigh Dhiedt 
San Cirolaan 20 
0475423553 
kay.dhiedt@gmail.com 

Indien u ergens vragen over heeft, contacteer ons gerust telefonisch of via ons e-mailadres 
pagadders@ksaoostende.be 

mailto:annabel.lebegge@telenet.be
mailto:pagadders@ksaoostende.be


ACTIVITEITENKALENDER 
 

 
 

!!!!  EVEN UW AANDACHT !!!! 
Wegens wat misverstandjes in het eerste trimester, hier nog eens duidelijk: als er NIETS extra bij 

staat van verzamelplaats, wil dat zeggen dat we gewoon afspreken aan Westdiep. 
 

13/01 Parkspel 

Joepie, eindelijk weer KSA! Wij weten dat jullie al de hele kerstvakantie lang uitkijken naar dit 

moment, nu is het zover. Vandaag maken we in het parkje kennis met een wel heel vreemd 

figuur … (ze heeft precies erg lange tanden?). Benieuwd wat die ons zal te vertellen hebben! 

Kom dus maar allemaal af om het te ontdekken. 

20/01 Schorrespel 

Vandaag trekken we naar de Schorre met onze nieuwe vriendin die we vorige week ontmoetten. 

We zullen haar eens laten zien wat de pagadders kunnen van sport en spel!! Maar oei, er zijn 

precies wel enkele mensen die nogal raar kijken wanneer wij voorbij lopen.. Wat moeten we nu 

doen? Kom helpen!! AFSPRAAK AAN HET MISPEL OM 14U 

27/01 Stadspel 

Het wordt hoog tijd dat we onze vampierenvriendin Fanny eens wat meer laten thuis voelen in 

onze maatschappij. We willen dat ze wat meer op ons lijkt, maar toch haar mooie 

vampierenuiterlijk behoudt. Kunnen jullie misschien helpen met haar een coole make-over te 

geven?? 

03/02 Reactietocht 

Vampieren maken nogal vaak heel plotse en felle bewegingen, waardoor het voor hen soms 

moeilijk is om hun geheime identiteit verborgen te houden. Ook lachen vampieren amper.. wat 

een trieste bedoening dus!! Gelukkig weten jullie heel wat goede mopjes en houden jullie er wel 

van om grappige streken uit de halen met de mensen!! Tijd om Fanny wat bij te leren dus. 

10/02 Bosspel 

We weten nu al heeel veel over de wereld van Fanny de vampier, we zouden zelf al als echte 

vampiers door het leven kunnen gaan. Maar wie zegt dat vampiers de enige wezens zijn die ’s 

nachts leven? Wat weten jullie over die speciale, reusachtige honden die bij volle maan 

verschijnen…?! SPANNEND!! Kom vandaag zeker af als je zin hebt in een spannende namiddag…  

 

 

 

De activiteiten gaan door van 14u tot 17u, tenzij anders vermeld in 

het boekje. LET OP: VANAF DIT JAAR VERZAMELEN WE NIET MEER 

AAN DE KAAISTRAAT!! Westdiep is dus de enige verzamelplaats, 

behalve als we aan het mispelplein verzamelen. 



17/02 Avondspel 

Vanavond wordt een wel heel belangrijke avond voor Fanny, ze moet namelijk een date zoeken 

voor het jaarlijkse casino der vampieren. Waar moet ze die nu nog gaan vinden?? Kunnen jullie 

haar misschien helpen? Misschien moet een van jullie zijn liefje gewoon even afstaan voor een 

avond? 😉 Trek jullie mooiste (vampierachtige) avondkledij aan, want ja hoor, ook jullie zijn 

uitgenodigd voor het casino! AFSPRAAK AAN HET MISPEL OM 18U, OOK DAAR WEER OPHALEN 

OM 21U 

24/02 Dagtocht 

Ai ai ai wat is er vorige week toch allemaal gebeurd? Fanny de vampier had een date gevonden, 

maar wie dat uiteindelijk bleek te zijn, was voor velen een grote shock… De familie van Fanny 

reageerde heel slecht op haar keuze, en nu is Fanny verdwenen?!! Wat nu? We moeten haar 

vinden, en snel.  Vergeet jullie lunchpakket en drank niet, want het belooft een lange zoektocht te 

worden. AFSPRAAK OM 10U AAN WESTDIEP, OOK DAAR WEER OM 17U 

02-03-04/03: MEISJESWEEKEND 

HOERA, dit weekend is het extra lang KSA, maar liefst drie dagen, want we gaan op weekend!! 

Alle praktische info vindt u in het aparte weekendboekje dat u bij dit boekje hebt ontvangen. 

10/03 Pleinspelen 

Fanny is ziek omdat ze al een tijdje geen mensenbloed meer drinkt, omdat wij haar geleerd 

hebben dat mensen pijn doen niet mag. We moeten dus snel een andere oplossing vinden, want 

haar toestand wordt alsmaar erger. Hebben jullie misschien een idee? Of moeten we de hulp 

inschakelen van een ander wezen van de nacht, dat precies wat meer ervaring heeft met andere 

voedingsmogelijkheden? Kom helpen lieve pagadders, we willen niet dat onze goeie vriendin 

sterft. 

17/03 Strandspel 

Helaas is het alweer tijd voor de laatste activiteit ☹ (potvolkoffie, wat gaat de tijd toch snel als 

het leuk is). We gaan nog eens met zn allen het strand van Oostende onveilig gaan maken, 

hoera!! 

 

 
 
 
 
 



KAMPRECLAME 
 

Lieve pagaddertjes, Ondertussen zijn we 
alweer halverwege ons KSA-jaar, wat wil 
zeggen dat ons zomerkamp ook steeds 
dichterbij komt! De pagadders gaan dit jaar 
samen met de flodders naar Hoffbauer-
Poortgebouw in Zutendaal van 21 tot 31 juli! 
We gaan daar 10 onvergetelijke dagen 
doorbrengen vol spel, avontuur en vooral 
dikke KSA-fun! Die 10 dagen zullen in geen tijd 
voorbijvliegen! Elk jaar kiezen de leidsters een 
superleuk thema, vorig jaar was dat Griekse 
Goden. We ontmoeten dan allemaal knotsgekke mensen die we een handje helpen 
doorheen het kamp. Deze zomer kwamen we bijvoorbeeld een bende goden tegen, die 

niet anders deden dan ruzie maken om de 
troon! Gelukkig konden de pagadders en de 
flodders net op tijd de boel redden!  
Kan jij al raden wat het deze zomer kan zijn? 
Misschien wel maar het blijft voorlopig nog een 
verrassing! Pagadders die nog nooit mee 
geweest zijn op kamp vragen zich misschien af 
hoe dat er zo een beetje aan toegaat. Wel ik zal 
het je eens vertellen, een typische kampdag ziet 
er zo uit:  
 

 
• 8:30 Opstaan! Jullie lieve leidstertjes komen jullie wekken met vrolijke ochtendmuziek en helpen 

jullie met aankleden, wassen, haartjes kammen, prachtige staartjes maken,…  
• 9:00 Ontbijt! Onze lieve kokjes toveren een heerlijk ontbijtje tevoorschijn voor jullie. Op zondag 

krijgen we altijd een extraatje, en we hebben geluk: dit jaar vallen er twee zondagen tijdens ons 
kamp! Na het ontbijt doet er 1 groepje de afwas, de rest krijgt vrij spel.  

• 10:00 Spel! Het is tijd voor wat actie, dus spelen we een supertof spel!  
• 12:00 Lunch! Onze hongerige maagjes worden gestild met een overheerlijke lunch. Daarna 

wordt er weer gezellig afgewassen en gespeeld. 
• 14:00 Spel! We zitten weer vol energie dus spelen we nog een megaleuk spel!  
• 16:00 Vieruurtje! We smullen van een koekje, een verfrissend stukje fruit of misschien wel een 

ijsje!  
• 16:30 Spel! We zijn pagaddertjes dus we blijven natuurlijk doorgaan en spelen nog een spel! 

18:00 Avondeten! Smullennnnnnn! 
• 19:30 Spel! We spelen nog een laatste spel om onze laatste restjes energie kwijt te spelen. 
• 20:30 Bezinning! We ronden de dag af met een verhaaltje of een gezellige babbel. De koks 

verwennen ons met heerlijke warme melk met honing.  

• 21:00 Bedjestijd! Na een lange dag kruipen we allemaal moe maar voldaan ons bedje in. 
 

Je vraagt je nu misschien af wat die spelletjes allemaal kunnen zijn, wel je mag je 
fantasie de vrije loop laten! We spelen bosspelen, waterspelletjes, sport en spel, 
creaspelen, kookspelen, casino, swingpaleis, modderspel (mmm lekker vuil!) maar ook 
beautyfarm, een spannend avondspel,… Daarnaast zijn er natuurlijk ook minder 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

typische kampdagen. Dan gaan we bijvoorbeeld op 
dagtocht! Naar een supercool zwembad of misschien 
wel een andere megageheime bestemming. In de 
afgelopen jaren zijn we bijvoorbeeld naar een 
subtropisch zwemparadijs, een strand met 
supergrote glijbanen of domein Bokrijk geweest! Op 
de laatste dag verwennen de kokjes ons ook altijd 
met een superlekker (en mooi!) buffet in het 
kampthema. Daarna genieten we nog van een 
supergezellig kampvuur en elkaars supertof 
gezelschap om het kamp in schoonheid af te ronden. Voilà! Als jullie nu niet overtuigd 
zijn, dan weet ik het ook niet meer… Als je nog vragen of twijfels hebt, aarzel dan niet 
om eens te praten met jullie lieve leidstertjes of met pagadders die al eens mee geweest 
zijn! 
 
Praktisch: Je kan je inschrijven door € 140 (met broer/zus in KSA) of €150 (zonder) te 
storten op het rekeningnummer BE19 8334 9730 4112. Opgelet! Na 1 mei 2017 worden 
de prijzen met € 10 verhoogd! 



WIST-JE-DATJES 
 

Wist je dat… 

• we al aan het tweede trimester zijn aangekomen? 

• we nu eindelijk 2018 zijn? 

• we jullie daarom een gelukkig nieuwjaar toe wensen? 

• dolfijnen en walvissen met één oog open slapen? 

• een zeester geen hersens heeft? 

• een slak 3 jaar kan slapen? 

• dit allemaal echt waar is? 

• ik nu een tof weetje zal zeggen? 

• KSA al sinds 1928 bestaat? 

• ik dit eigenlijke echt niet wist? 

• ik ook niet wist dat KSA al bijna 90 jaar bestaat? 

• ik ook heb ontdekt dat KSA in het begin enkel bestond uit 
jongens en VKSJ enkel uit meisjes? 

• ik dit allemaal op deze website heb gevonden: 
http://www.ksa.be/ksa/historiek/bibliotheek ? 

• na de winter de lente komt? 

• de lente er dus bijna aankomt? 

• het dan ook bijna Pasen is? 

• we binnenkort dus veel paaseitjes kunnen eten?  

• dit het laatste wist je datje was? 

• het vorige niet waar was? 

• ik nog iets was vergeten te zeggen? 

• wij staan te popelen om jullie terug zien op de eerste 
activiteit? 

• het nu wel het allerlaatste wist je datje was?  

 

http://www.ksa.be/ksa/historiek/bibliotheek


SPELLETJES 

 
 

 

 



KLEURPLAAT 

 

 



 

Tokshop 
 

Bestellen 
Als u door het jaar heen een KSA gadget wil kopen kunt u een online bestelling plaatsen via volgende 

link: https://www.ksa.be/winkel/239  

Als u via de site bestelt, zal de bestelling rechtstreeks geleverd worden aan huis. Zo vermijden we 

een aantal tussenpersonen. Hoe minder tussenpersonen, hoe sneller de bestelling geleverd wordt! 

:D  

Bestellingen kunnen via KSA Oostende enkel gemaakt worden op dagen van speciale evenementen! 

Op die dagen is er een tokshop aanwezig (onze winkel op wielen).  

Evenementen:   

• startdag  

• kaas- en wijnavond 

• streekbierenavond 

 

 

let op: als u een sjaaltje wil kopen moet u dit niet bestellen! Op elke verzamelplaats is er een 

leidster of leider die altijd sjaaltjes ter beschikking heeft. U kunt bij deze persoon terecht om het 

sjaaltje kopen.  

Vroeger                                                                                                                       Nu  

 
 

 

https://www.ksa.be/winkel/239


Zwervers en Jonghernieuwers KSA Oostende presenteren: 

 

 

Benefietavond buitenlandskamp zomer 

2018 

Hola! 

Wij, de zwervers en jonghernieuwers van KSA Oostende, gaan deze zomer op 

buitenlands kamp naar Spanje. De tapas, paella en de zon staan al op ons te 

wachten en ook wij kijken er vol ongeduld naar uit. Om dit te kunnen 

financieren organiseren wij een benefietavond vol ontspanning! 

Op zaterdag 21 april in Zaal Sportpit (Steenbakkersstraat 59) kan u bij ons 

komen genieten van een avond vol lekker eten en drinken. Vanaf 18u30 bent 

u welkom. 

Voor de prijs van 15 euro krijgt u een aperitief, tapas, een trio van pasta en een 

heus dessertbuffet met koffie aangeboden. Voor kinderen tot 12 jaar vragen 

we 9 euro. 

Heeft u nu al ongelofelijk veel zin gekregen om u een avond in Catalonië  te 

wanen en ons daarbij te steunen, kan u zich inschrijven door een e-mail te 

sturen naar Caron.Sander@gmail.com. In de mail zet u met hoeveel personen 

u wenst te komen en of er eventueel kinderen meekomen. Betalen kan op het 

rekeningnummer BE29 8334 2468 5464 met de boodschap ‘Ontspanje’. 

Wij hopen jullie alvast talrijk aanwezig te zien. 

Adiòs Y muchas gracias ! 

 

 

mailto:Caron.Sander@gmail.com

