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Voorwoord 
 

Dag ouders en kwebbels, hopelijk hebben jullie allemaal een super mega fantastische 
magische vakantie achter de rug. De vijf dagen in juli zullen alvast zo geweest zijn 
voor de mensen die mee geweest zijn op kamp!!! 
 
We weten dat jullie KSA ongelofelijk hard gemist hebben (wij ook, wij ook…) en 
daarom staat de kwebbelban dit jaar opnieuw voor jullie klaar om jullie een fantastisch 
(en toch ook wel een magisch en betoverend) jaar te bezorgen.  
 
Ook willen wij heel graag alle nieuwe kwebbels verwelkomen. Jullie zullen er zeker 
geen spijt van krijgen dat jullie je hebben ingeschreven want het zal zeker en vast een 
schitterend jaar worden. Met heel wat toffe activiteiten en nieuwe vriendschappen (en 
natuurlijk met de beste leiding van de wereld). 
 
Zoals jullie waarschijnlijk al gezien hebben, gaan we ons 
dit trimester verdiepen in de grote mysteries van de 
sprookjeswereld, dus het is zeker de moeite waard om 
deze geheimen te ontrafelen. 
 
Helaas hebben leidsters Charlotte, Zeta en Amber de 
kwebbelban verlaten *snik*…  
MAAR geen nood want Lara en Aïna staan nog steeds 
met een grote glimlach voor jullie klaar… 
 
 
Is dat alles? Neen natuurlijk niet… Naast Lara en Aïna wordt het kwebbelteam 
aangevuld met de enige echte Ellen , die ook al enkele jaren leidster is. En we hebben 
nog meer goed nieuws: 
 
Er zullen drie nieuwe leidsters zijn (vers van de pers). Deze toppers zijn: Nikita, Ninah 
& Hélène. Zij staan al te springen om jullie te verwelkomen. 
 
In dit trimester staat er van alles te gebeuren: startdag, kaas en wijn avond, onze 
uitstap naar Plopsaland en nog veel meer! Als je meer wilt weten, lees dan snel de 
rest van het boekje. 
 
Wij zijn alvast betoverd, jullie ook? 
 
Veel liefde en knuffels van het beste kwebbelteam ooit! 
 
Ellen, Nikita, Ninah, Lara, Aïna & Hélène 
 
 
  



Contactgegevens 
 

 Ellen Ecker (Banhoofd) 
Zeelaan 67 
8400 Oostende 
0470/ 28 54 23 
ellen.ecker@icloud.com 
 
 

 

Lara Jonker 
Blauwkasteelstraat 59 
8400 Oostende 
0496/ 93 30 37 
Chris.jonker@telenet.be 

 

Aïna Pollentier 
Duindoornlaan 1  
8400 Oostende 
0498/24.49.79 
pollentier.aina@icloud.com 
 

 

Ninah Guilini 
Spalaan 15 
8400 Oostende 
0470/203903 
ninah.guilini@telenet.be 
 
 



 

 
Nikita Goens 
Molenaarsstraat 39  
8400 Oostende 
0471/797924 
nikitagoens@live.be 
 

 Hélène De Becker 
Klaprozenlaan 34   
8400 Oostende 
0486/680351 
debeckerhelene@gmail.com 
 
 
 
 

 
 
  



Voorstelling van de leiding 

 

Dag lieve kwebbels! Mijn naam is Ellen, ik ben 18 jaar, 
en ik studeer vanaf dit jaar Taal-en Letterkunde in 
Gent. Ik hou van lezen, toneel, dieren, en natuurlijk 
ook KSA! Ik ben eerst twee jaar leidster geweest bij de 
flodders (10 tot 12 jaar), maar dit jaar zal ik jullie 
vergezellen op al jullie KSA-avonturen J 
 
Hopelijk tot zaterdag!  
Xxx Ellen 

 

 

Dag liefste kwebbels, 
Ik ben Lara, opnieuw jullie leidster! Ik kijk er weer naar 
uit om leiding aan jullie te geven want KSA is het 
leukste wat er is! Mijn hobby's zijn zingen en acteren. 
Dat is ook superleuk. Ik ben 17 jaar en geboren in 
Oostende. :)  

 

 

 
Hey lieve kwebbeltjes! 
Ik ben Aïna, 17 jaar, en mijn hobby’s zijn paardrijden 
en KSA. 
Ik heb er superveel zin in, hopelijk jullie ook. 
 

Tot snel xxx 

 

 
Heyyy lieve kwebbeltjes, ik ben Ninah en ik ben 16 
jaar oud! Ik zit in het 5de middelbaar en ik studeer 
Latijn-Wiskunde. M’n hobby’s zijn euhhhh…  Eigenlijk 
heb ik niet echt hobby’s buiten KSA xoxo Ik ga heel 
vaak weg met vrienden en ik houuuu van eten;) Dit is 
m’n eerste jaar als leidster maar ik heb er alvast super 
veel zin in! Jullie ook?! 
 



 
  

  Hallo zotste, liefste en tofste kwebbeltjes van heel de 
wereld! 
Mijn naam is Nikita en ik ben al 18 jaar oud (heel oud I 
know). 
Ik ben net afgestudeerd en ga nu naar de universiteit, 
daar zal ik de richting rechten studeren. (wooohooo) 
Mijn hobby's zijn KSA en dansen! :) (misschien kunnen 
jullie mijn dans skills doorheen het jaar ontdekken)  
Na een lange tijd van weg te zijn maak ik mijn 
comeback in de KSA. Ik sta te springen om het jaar te 
beginnen vol plezier en vreugde. 
 
 

 Heee hallo zotte kwebbeltjes!!     
                                                                
Ik ben Hélène en ik ben 16 jaar oud. Ik zit nu in het 5de 

middelbaar en ik volg Sociale en technische 
wetenschappen. Mijn hobby’s zijn liedjes zingen en 
natuurlijk ook KSA J. Net zoals Ninah hou ik ook van 
eten… ( Wie niet eigenlijk?!?)                                                               
Het is mijn eerste jaar als leidster en ik denk dat we er 
een supermegafantastichleuk jaar van zullen maken!  
 

 



Activiteitenkalender 
 
Gelieve uw kind altijd van kleren te voorzien die vuil mogen worden! Activiteiten gaan 
meestal door van 14u tot 17u, en we verzamelen aan de lagere school “Westdiep” 
(Prof. Mac Leodstraat 11 Oostende), tenzij anders vermeld. Dit jaar wordt er ook niet 
meer verzameld aan de Kaaistraat. 
 
9/09: Startdag 
Van 14 uur tot 17 uur ben jij, je mama, papa, andere familieleden, en aaaaal je 
vriendjes en vriendinnetjes (ook als ze niet in KSA zitten) van harte welkom op het 
Mispelplein van Oostende! Op deze dag kan je je laten inschrijven in KSA, en 
intussen kan je kennismaken met een heleboel superhelden! Benieuwd welke leuke 
spelletjes ze in petto hebben? Kom dan zeker naar onze Startdag J 
 
16/09: Strandspel 
“Niemand weet, niemand weet, dat ik Repelsteeltje heet!”. Maar wie zijn jullie nu 
eigenlijk? We zetten dit eerste trimester in met een mysterieus strandspel… 
 
23/09: Parkspel 
In het parkje van Sprookjestende, is alles altijd mooi en vredig. Of is er toch iets meer 
aan de hand? 
 
30/09: Stadsspel + Kaas en Wijn avond (zie brief verder in het boekje) 
Vandaag zetten we ons avontuur verder in het stadscentrum. Haal die betoverende 
glimlach maar boven! J We verzamelen nog steeds aan Westdiep, maar we zullen 
terugkeren naar onze lokalen in het centrum (Ieperstraat 23 Oostende, het 
gebouw naast het huis met de rode kraan). Daar kan u uw kind komen ophalen. 
 
7/10: Inschrijvingsdag+ Knutselen 
Vandaag is het de laatste kans om je in te schrijven in KSA. Dit kan van 13u30 tot 14u 
op het Mispelplein. (Voor meer info, zie verder in het boekje).Daar verzamelen de 
kwebbels ook vandaag! Zij zullen hun creatieve talent eens uittesten, want wie heeft 
er een toverstokje nodig, als je creatieve vingers hebt?  
 
14/10: Geen activiteit 
Zelfs de dapperste avonturiers moeten soms eens uitrusten… Helaas is er deze week 
geen activiteit, omdat de leiding op leidingsweekend is. Tot volgende week! 
 
21/10: Bosspel 
Ben jij ooit al eens in een sprookjesbos geweest? Wij wel! En vandaag nemen we jullie 
mee J.  
 
28/10: Zwemmen 
Ariël de Kleine Zeemeermin voelt zich wat eenzaam vandaag… Wil jij met haar 
meezwemmen? Kom dan om 14u naar het Stedelijk Zwembad van Oostende 
(Koningin Astridlaan 1). Neem een badpak, handdoek, haarborstel, en douchegel 
mee. 
 
 
 



4/11: Avondspel 
Vandaag is een speciale dag! De sprookjesfiguren nemen ons terug mee op avontuur, 
maar deze keer pas in de avond! De activiteit gaat door van 17u tot 20u. 
 
11/11: Dagtocht 
Trek je stevige stapschoenen maar aan, want vandaag gaan we zoals echte 
avonturiers op ontdekkingstocht! We verzamelen om 10u aan Westdiep. Neem een 
lunchpakket en voldoende water mee! 
 
18/11: Koken 
Vandaag zullen we eens laten zien dat we echte keukenprinsessen zijn! We 
verzamelen aan Ieperstraat 23 Oostende (het gebouw naast het huis met de rode 
kraan). 
 
25/11: Kerstfeestje 
Elsa houdt van sneeuw, maar nog meer van kerstfeestjes! We verzamelen aan het 
Mispelplein. 
 
28/12: Plopsaland 
Voor meer info, zie verder in het boekje. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
Wist je dat...??? 

 
... ik in augustus twee dagen achter elkaar naar Plopsaland ben geweest?  

... ik het daar heel leuk vond?  

... ik op Heidi the ride suuuuuuuuuuuuuuuuuuuper bang was?  

... die attractie 72km/uur gaat?  

... dat heel snel is?  

... we ook met KSA elk jaar naar Plopsaland gaan?  

... al jullie leidstertjes hopen dat jullie allemaal meegaan?  

... we eigenlijk hopen dat we jullie elke activiteit zien?  

... alle leiding super veel zin heeft in een heel jaar KSA?  

... dat er een nieuwe K3 film uitkomt dit jaar?  

... de titel ‘K3 love cruise’ is?  

... dat ik hem zeker zal bekijken?  

... er meer sterren in de ruimte zijn, dan er zandkorrels zijn op alle stranden in de wereld?  

... melk van een nijlpaard roze is?  

... niemand aan zijn elleboog kan likken?  

... er grote kans is dat je dat nu aan het proberen bent? . 

.. mijn inspiratie bijna op is?  

... een krokodil wel 2 jaar zonder eten kan?  

... er geen woord rijmt op twaalf? . 

.. olifanten de enige dieren zijn die niet kunnen springen? 

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

 



  

Spelletjesssss 
	
	
	 	

	

Help Doornroosje de weg naar haar bloemen terug te vinden!	

	



	
	 	



 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. 
	
 


