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VOORWOORDJE 
Beste knapen, broers; zussen; neefjes; nichtjes; ouders; grootouders; vriendjes; vriendinnetjes; 
buren; buurjongens; buurmeisjes en sympathisanten van deze knapen. De dagen beginnen al een 
beetje korter te worden, de warme zomermaanden maken plaats voor een wat wisselvalligere herfst 
en ook de eerste schooldagen laten niet meer zo lang op zich wachten. Toch is dit alles geen reden 
tot paniek. Integendeel, met de start van het nieuwe schooljaar gaat ook KSA terug van start.  

Er staan dit jaar weer heel wat nieuwe activiteiten gepland die je nog nooit met KSA gedaan hebt. Zo 
kun je je verwachten aan een fietsdagtocht, een twaalfurendag, een kampdag,rechtdoortochten en 
nog veel meer! De tweedejaars knapen weten al wat ze ongeveer kunnen verwachten maar ook voor 
hen zijn er nog heel wat nieuwe activiteiten. Zo proberen we dit jaar echt werkende fakkels te 
maken en doen we meer activiteiten samen met de meisjes (:o :o).  

Van de meisjes gesproken, wisten jullie al dat we dit jaar samen met hen op kamp gaan? Voor al de 
eeuwige singles onder jullie is dit misschien de kans om een liefje op te doen! Geen nood beste 
ouders, we slapen in aparte tenten en ook onze activiteiten blijven gescheiden. Het is uit puur 
financiële noodzaak dat we een weide moeten delen. 

Huh, weide? Ja inderdaad, we slapen op knapenkamp niet  meer in een comfortabel heem met 
bedjes, douches, sauna’s, masseuses maar we kunnen daarintegen genieten van een aantal luxueuze 
tenten waar we met 8 samen kunnen in slapen. Geen paniek, op jongensweekend slapen we nog 
altijd binnen in een heem!  

Als afsluiter misschien nog iets over mij, jullie nieuw knapenbanhoofd. Ik ben Benoit, of Bunne als 
jullie mij al eventjes kennen, ik ben momenteel bezig aan mijn 7e jaar leiding. Mijn eerste 3 jaar 
stond ik bij de kabouters (waar ik normaal leiding heb gegeven aan de diehard KSA’ers onder jullie) 
dan heb ik een jaartje vikinghorde gegeven (ook aan een aantal van jullie) en nu ben ik bezig aan 
mijn 3e jaar knapen. We staan momenteel met een zeer sterke en ervaren groep leiding bij de 
knapen (21 jaar ervaring allemaal samen) dus ik heb er alle vertrouwen in dat dit jaar een jaar wordt 
om nooit te vergeten!  

Bij problemen/opmerkingen of vragen aarzel niet om contact op te nemen met mij of 1 van mijn 
medeleiding.  

Tot binnenkort!  

Jullie allerliefste knapenleiding, 

Benoit, Brecht, Bert, Maarten 
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Benoit De Becker 
Klaprozenlaan 34  
Benoit.debecker1995@gmail.com 
0486/71 18 52  

Banhoofd 

LEIDING 

 
 

 
 
 

  
 

 
 

 
 

Maarten Vanhoorne 
Stenenstraat 76 
Maarten.vanhoorne@gmail.com 
0471/08 63 35 
Bansecretaris 
 

Brecht Demyttenaere 
Salvialaan 9 
brecht.demyttenaere@hotmail.com 
0493/72 04 90 
 

Bert Hamers 
Vanderstichelenstraat 26 
0475/ 21 82 64 
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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  
Lot Fouquet 0499/29.93.76 
lot@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 bondsecretaris kan u terecht met al 
uw vragen over inschrijvingen en financiële 
zaken 

Bondsorganisator  
Sharon Ghysel 0496/93.05.47  
sharon@KSAoostende.be  

 
Bij de bondsorganisator kan u terecht met  
uw vragen over de evenementen 
georganiseerd door KSA  
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FIGHT CLUB 
Dag stoere boetjes! Deze keer hebben we het thema fight club. In dit thema zullen we harde 
mannen van jullie maken! Jullie zullen leren klappen uitdelen, leren klappen te incasseren 
en vooral leren wat respect is voor je medemens in de fight club.  

We gaan mee in het verhaal van Cassius Clay die eigenlijk een gewoon kantoor jobje heeft 
maar die het eigenlijk beu is op zijn kantoor en iets anders wil doen. Op een dag wanneer hij 
wandelt naar zijn kantoor word hij aangevallen door een schurk. Via via hoort hij  over de 
fight club en wil zich zo snel mogelijk gaan inschrijven. Er is wel 1 regel in de fight club en 
die is “praat NOOIT over de fight club!” en als jullie meer willen te weten komen over de 
fight club zullen jullie maar moeten afkomen naar alle activiteiten.  

Tot dan en onthoud… 
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BELANRIJKE INFORMATIE 
Startdag 09/09  
we zetten het jaar weer in met een super startdag iedereen is welkom van 14 tot 17u. 
Je kan je inschrijven en ook de tokshop is aanwezig. 
Er zijn ook weer tal leuke activiteiten, neem zeker mogelijke nieuwe KSA’ers mee!  
Kaas en wijn avond 30/09  
Zoals elk jaar is er ook weer de geweldige kaas en wijn avond. 
Voor de kindjes klein en groot zijn er ook pannenkoeken. 
Je kan ook kennis maken met de nieuwe leiders die dan ook traditioneel worden gedoopt. 

Inschrijvingsdag 7/10 
Dit is de laatste dag waarop je je kan inschrijven. Op deze dag liggen ook alle verloren voorwerpen 
van de kampen op het mispel. Het is belangrijk om je in te schrijven ten laatste op 07/10 aangezien 
je anders niet verzekert bent 
Jongensweekend 2-4/03 
Ook dit jaar organiseren wij opnieuw een algemeen jongensweekend. Dit gaat voor alle jongens door 
van 2-4/03. We gaan op weekend naar het heuvelland en wel naar het prachtige heem de 
“Montsalvaet”. Hier zullen we van vrijdagavond tot zondagmiddag allerlei toffe activiteiten houden.  
Inschrijven kan nog steeds door 37 euro te storten volgend rekeningnummer: BE51 8334 2468 5262 
(vermeld naam van u knaap ) Wacht niet te lang met inschrijven want de plaatsen zijn beperkt!  
 
Jongens/meisjeskamp 21-31/07 
Zoals al aangekondigd gaan de knapen samen met de trendies op kamp dit jaar. Dit betekend niet dat 
we het gehele kamp samen doen maar gewoon dat we allebei dezelfde weide delen.  
We gaan dit jaar naar het pittoreske Comblain Fairon, inschrijven kan door door 170 euro (zonder 
broer/zus in KSA) of 160 euro (met broer/zus in KSA) over te schrijven op volgend 
rekeningnummer: BE51 8334 2468 5262. Als je dit voor 1 Mei in orde brengt dan  vermijd je een extra 
toeslag van 10 euro!  
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Schrijf deze data zeker al in je agenda! 
9/08  STARTDAG 
30/09  KAAS EN WIJN   
07/10  INSCHRIJVINGS DAG 
02-04/3   JONGENSWEEKEND 
21-31/07/2018 TENTENKAMP 

 
Strandspel           16/09                                                              

IEPERSTRAAT          14U-17U   
Aangezien het al lang geleden is dat we nog eens genoten hebben van de grote zandbak die we gratis 
kunnen bezoeken doen we dit vandaag. Zandkastelen bouwen, mooie meisjes in bikini spotten en 
voor de durvers onder ons misschien al een duikje in dat o zo heldere zeewater! Vergeet zeker je 
zwembroek niet. 
 
Bosspel            23/09                                                              

IEPERSTRAAT          14U-17U 
Nu dat het nog mooi weer is in het mooie Oostende is het wel nog eens tijd om te ravotten is het 
bosje. Neem zeker kleren mee dat vuil mogen worden. 

Geboortebosspel          30/09                                                              
IEPERSTRAAT          13U-17U 

neem zeker je fiets mee. We zullen het geboortebos onveilig maken ter fiets. We starten om 13u in 
plaats van 14u. 

Schorespel            7/10                                                              
MISPELPLEIN          14U-17U 

We verzamelen voor deze spetterende eerste activiteit aan het Mispelplein! Doe zoals altijd kleren 
aan die zeker een beetje vuil mogen worden. 

Leidinsweekend         13-15/10                                                     
       

Op dit weekend leert de leiding elkaar ook beter kennen om zo een nog hechtere groep te vormen. 
Er is dus geen activiteit 

Nachtspel            21/10                                                            
IEPERSTRAAT          18U-21U 
Laat je zaklamp maar thuis want je zal ze toch niet mogen gebruiken. Verse pampers zijn 
aangeraden maar zijn geen verplichting. 
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Barspel            28/10                                                             
IEPERSTRAAT          14U-17U 

Vandaag worden jullie toegelaten in de Bar. Dus zorg dat je zeker afkomt. Het word een leuke dag 

Dagtocht            04/11                                                             
IEPERSTRAAT          9U-17U 

doe je beste wandelschoenen aan en zet maar je beste beentje voor want we gaan op dagtocht. 

Pleinspel            11/11                                                              
IEPERSTRAAT          14U-17U 

Neem zeker je fiets mee! Dus zorg dat alles in orde is op je fiets. We zullen de pleinen in de buurt 
onveilig maken. 

Kampdag            18/11                                                             
MISPELPLEIN          10U-17U 

We gaan verschillende skills leren die je dan op het kamp kan gebruiken. Ik verklap nog niet zo veel 
maar belangrijk is wel dat jullie 3 euro meenemen om ’s middags iets mee te halen om te dan ZELF te 
koken! 

Zwemmen           25/11                                                             
IEPERSTRAAT          14U-17U 

Als afsluiter van het eerste trimester gaan we zo als altijd gaan zwemmen. Vergeet zeker niet om 
2,50 euro mee te nemen. 
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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 tussen personen. Hoe minder tussen personen, 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.  

KSA-UNIFORM 
 

De KSA sjaal 
De sjaal is verplicht in KSA Oostende, zo kan je met veel trots tonen dat 
je in KSA zit 
 
Het KSA hemd 
 
Het blauwe hemd waar je je schildjes in alle trost kunt laten opnaaien 
door je aller liefste ouders. 

  

https://www.ksa.be/winkel/239
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WIST-JE DAT... 
...het alweer een spetterend kamp was? 

...een slak 3 jaar kan slapen? 

...we dit jaar (voor jullie waarschijnlijk een oude bekende) verwelkomen in de knapenban? 

...dit niemand minder is dan Bert Hamers? 

...Bert beter bekend is als Potje? 

...jullie al jullie vrienden moeten meebrengen naar de activiteiten!? 

...dit het laatste wist-je-datje is? 

...het vorige wist-je-datje een leugen was? 

...Benoit nog steeds Brecht zijn jas moet terug geven? 

...dit al meer dan een jaar is? 

...ik nog wat random wist-je-datjes wil zeggen? 

...alleen vrouwelijke muggen steken? 

...ik daar op dit moment last van heb? 

...rechtshandigen gemiddeld 9 jaar langer leven dan linkshandigen? 

...de hoogste golf ooit gemeten 64 meter boven de zeespiegel uitkwam? 

...de sterkste spier van het menselijk lichaam de tong is? 

...'U at' de kortste volledige nederlandse zin is? 

...dit het laatste wist-je-datje is? 

...dat het vorige wist-je-datje toch niet het laatste wist-je-datje? 

...dit het echte wist-je-datje is? 
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