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Voorwoord 
 

Dag allerliefste pagaddertjes! 

Hopelijk hebben jullie allemaal een fantastische zomer gehad! Sommigen onder 

jullie hebben een supertof ksa-kamp beleefd, dus kon de vakantie al niet meer 

stuk! ☺ De vakantie zit er bijna op, maaarrr niet getreurd! Terug naar school gaan, 

betekent ook de start van een nieuw KSA-jaar. Wij staan alvast te popelen om 

jullie terug met open armen te ontvangen. Iedere week kunnen jullie bij ons terecht 

voor een middag vol leuke spelletjes, gekke mopjes van de lieftallige leidsters en 

spannende verhalen. 

Dit trimester volgen wij de avonturen van een stoere piratenfamilie. Papa Ralf 

Krulbaard en zijn dochter Carla Krulbaard stranden hier in het mooie Oostende. 

Net als de meeste piraten zijn ook zij op zoek naar een schat die hier ergens 

verborgen ligt. Misschien kunnen wij wel een handje helpen? Want uiteraard zijn 

onze pagadders de beste speurneuzen die er bestaan! Maar… we moeten oppassen 

voor de grote vijand!!! 

Net als vorig jaar starten we als eerste activiteit met de startdag op 9 september 

op het mispelplein. Daar zijn allemaal spelletjes, springkastelen, een gezellige 

bar… om iedereen te entertainen. Vanaf 16 september staan de traditionele 

activiteiten gepland. Kom zeker af zodat je de andere pagadders en nieuwe 

leidsters leert kennen! 

Verder staan er tijdens dit KSA-jaar natuurlijk ook een meisjesweekend in maart 

en een groot kamp in juli op het programma! Wij hopen dat jullie massaal zullen 

meegaan op weekend en kamp want hoe meer pagaddertjes, hoe meer vreugd!  

 

We kijken ernaar uit om jullie terug te zien!  

Veeeeeellll kusjes en knuffels van jullie leidstertjes,  

Annabel, Sofie, Charlotte, Charlotte, Emma en Kayleigh 

  



Jullie leidstertjes 

 

Hey, hier ben ik weer! Mijn naam is Annabel, ik ben 20 jaar en het is 
al mijn 5de jaar bij de pagadders! Ik vind het gewoon zo leuk hier, dat 

ik nergens anders naartoe wil 😊 Ik heb er opnieuw superveel zin in, 
dus ik hoop dat jullie er ook klaar voor zijn!!! Naast KSA ga ik vaak 
fitnessen, en ook studeer ik in Gent. Ik kan al niet wachten tot 
zaterdag! Veel liefs xxx 
 

 

Hey favoriete pagaddertjes! 
Ik ben Sofie en ik ben 20 jaar, bijna 21. Sommigen zullen mij 
misschien al kennen, want dit is nu mijn zesde jaar als leidster bij de 
pagadders. KSA is mijn favoriete hobby, maar ik ga ook af en toe 
lopen en geef turnles. Ik ben net afgestudeerd en begin nu te werken 
als juffrouw in het vierde en zesde leerjaar. 
Ik kijk er al naar uit om jullie leidster te zijn! ☺  
Dikke kussen en knuffels xoxo 

 

Hoi Piepeloi! 
Ik ben Charlotte en dit jaar is het al mijn derde jaar als leidster bij de 
pagadders! Ik ben klaar met mijn middelbare school en dit jaar 
studeer ik bedrijfsmanagement verder in Gent. In mijn vrije tijd speel 
ik klarinet en doe ik rope-skipping. En natuurlijk ga ik elke zaterdag 
naar de KSA. Ik dans en babbel super graag en hoop dit met jullie ook 
veel te doen. Samen maken we er een spetterend jaar van! 
Super veel kusjes xxx 

 

Hey pagaddertjes!!!  
Ik ben Charlotte en ik ben 18 jaar. Ik woon in Oostende en begin in 
september aan mijn eerste jaar aan de hogeschool in Brussel. Ik heb 
nog één jongere broer, Guillaume, die dit jaar ook leiding wordt. Mijn 
hobby’s zijn lezen, tekenen en leuke dingen te doen met mijn 
vrienden en familie.  
Ik kan niet wachten om jullie allemaal terug te zien!!!!! 
Charlotte XXXXX 

 

Heylaa, ik ben Emma en ik ben 16 jaar. Jullie zijn de gelukzakken aan 
wie ik mijn eerste jaar leiding mag geven! Ik woon in Mariakerke en ik 
zit in het vijfde middelbaar, ik studeer wiskunde-wetenschappen. In 
mijn vrije tijd ga ik gaan fietsen of lopen (of ik blijf in mijn zetel zitten 
en ik kijk tv), ik teken ook super graag en ik help veel met mij mama 
in de keuken, maar het liefst ga ik toch wel naar KSA!  
Ik heb er alvast super veel zin in, tot zaterdag! 

 

Hey lieve pagaddertjes!  

Mijn naam is Kayleigh en ik ben 15jaar (bijna 16 😊 ). Dit is mijn 
eerste jaar als leiding en ik heb er superveel zin in! Naast ksa hou ik 
ervan om te sporten, reizen en leuke dingen te doen met mijn 
vrienden en familie. Ik zit in het 5e middelbaar en volg daar moderne 
talen- wetenschappen. Ik kijk er al naar uit om jullie leidster te zijn! 
Kusjes en tot snel!! Xxx  



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 

 

Terugblik kamp 
Deze zomer hebben zowel de pagadders als de kwebbels een fantastisch kamp beleefd. Omdat we 

graag nog eens willen terugblikken op deze mooie tijden, organiseren we een diamontage. 

De diamontage van het pagadder-flodderkamp gaat door op 22 september om 19 uur op het 

Mispelplein. 

De diamontage van de kwebbels staat nog niet gepland, dus daar worden jullie tijdig van op de 

hoogte gebracht.   

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


  Activiteitenkalender   
 

 

 

 

09/09 Startdag 

Zoals jaarlijks starten we ook dit jaar ons ksa-jaar weer met de startdag. We verwachten jullie dit jaar 

opnieuw op het Mispelplein. Ook deze editie zal natuurlijk superleuk zijn! En weet je hoe je deze 

activiteit nog leuker kan maken? Neem al je vriendjes en vriendinnetjes mee voor nog meer fun! De 

startdag vindt plaats op 9 september van 14 tot 17 uur op het Mispelplein Als je geen volle drie uur 

kunt komen is dat zeker geen probleem, je komt en vertrekt wanneer je maar wil! Ook de ouders zijn 

van harte welkom en kunnen van een drankje genieten terwijl de kinderen aan de verschillende 

spelletjes deelnemen. 

16/09 Strandspel 

Vandaag is het de eerste echte activiteit met onze groep, JOEPIE! Vandaag leer je niet alleen alle 

kindjes kennen, maar ook jullie nieuwe leidsters. Maar huhn?! Wat komt daar nu uit de zee? We 

zouden beter eens gaan kijken wie die twee vreemde figuren zijn hé, ze hebben precies een ooglapje, 

en gescheurde kleren... Kom allemaal af naar het strandspel! Als het Belgische weertje een beetje 

meevalt, doe dan zeker een shortje aan! 

23/09 Bosspel 

Vandaag is het aan ons om eens te bewijzen dat ook wij geen mietjes zijn en ons kunnen gedragen 

als echte piraten! Ook maken we kennis met de grootste vijand van de familie krulbaard. Doe kleren 

aan die vuil mogen worden. 

30/09 Stadspel 

Vandaag moeten we alles op alles zetten om tegen de vijand van de familie Krulbaard op te komen! 

We mogen ons niet laten doen en moeten hem bewijzen dat wij sterker en beter zijn dan hem!! Dat 

kunnen we natuurlijk het allerbest in het stad, waar er genoeg middeltjes waarmee we hem kunnen 

overtuigen. 

07/10 Schorrespel 

Tijd om jullie speurneuzen boven te halen, de piraten hebben jullie hulp nodig!!! We verzamelen 

vandaag om 14u aan het Mispel. Vandaag is het ook inschrijvingsdag, nieuwe leden kunnen zich 

officieel komen inschrijven op het Mispelplein. Meer info komt later in dit boekje. 

14/10 Geen activiteit 

Vandaag is er helaas geen activiteit, jullie lieve leidstertjes zijn zelf op weekend! Tot volgende week!! 

Wij missen jullie ook hoor ☹☹☹ 

 

 

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. 



21/10 Dagtocht  

Vandaag gaan we samen met de familie Krulbaard op schattenjacht! Omdat die niet zomaar om de 

hoek ligt en we nog heel wat moeten uitzoeken, vertrekken we best zo vroeg mogelijk. Daarom 

verzamelen we vandaag om 10u aan Westdiep. Breng voldoende drank en een lunchpakket mee. 

Een regenjasje is ook niet overbodig, je weet maar nooit met dit Belgisch weertje! We zijn om 17u 

terug aan Westdiep. 

28/10 Parkspel 

Wat zouden jullie doen zonder je vriendjes, vriendinnetjes, mama, papa, oma, opa, broer, zus en 

noem maar op? Heel eenzaam zijn hé? ☹ Wel, piraten voelen zich ook heel vaak alleen, zo constant 

op zee. Wij kunnen daar iets aan doen door voor piraat Ralf een vriendinnetje te zoeken! Het is 

vandaag ook breng-je-vriendje-mee-naar-ksa. Als je dus vriendjes of familie hebt die altijd al eens 

naar ksa wilden komen, dan is het vandaag de dag! 

4/11 Avondspel 

Joepie, avondspel!! Vandaag spreken we uitzonderlijk pas om 18u af, en dit aan het Mispelplein. Om 

21u kunnen de gasten ook daar weer afgehaald worden. Je mag een knuffel en dekentje/slaapzak 

meebrengen! 

11/11 Havenspel 

Er is een tijd van komen en gaan, en ook onze piratenvrienden moeten terug naar huis.. snik snik. 

Eens kijken of we nog kunnen helpen met de laatste voorbereidingen voor de terugreis!!! 

18/11 Koken 

Onze lieve piratenvrienden verdienen een uitgebreid laatste feestmaal!! Maar zij hebben enkel 

gouden munten, daar kunnen wij toch helemaal niet mee betalen in onze winkels? Wat nu? Kom 

maar allemaal af om een handje te helpen!! 

25/11 Zwemmen 

Helaas al weer de laatste activiteit van dit trimester ☹ Maar we doen wel nog iets SUPERleuks, we 

gaan zwemmen, hoera! Vergeet dus allemaal jullie zwemgerief niet hé! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BELANGRIJKE DATA 

09/09  Startdag: 14u-17u Mispelplein 

30/09  Kaas & Wijnavond (zie brief later in boekje)  

22/09  Diamontage Pagadder-flodderkamp zomer 2017 

28/12  Plopsaland (zie brief later in boekje) 

2-4/3   Meisjesweekend 

21 – 31/07  Pagadder-flodderkamp 



Wist-je-datjes 
Wist je dat... 

… het nieuwe KSA-jaar weer bijna van start gaat? 

… het thema dit trimester Piraten is! 

… dit een super stoer thema is? 

… meisjes ook een piraat kunnen zijn? 

… we op avontuur gaan met de familie Krulbaard dit trimester? 

… er ook piraten op onze zee varen!!! 

… wij allemaal super veel zin hebben in dit jaar met jullie? 

… we hopen dat jullie er minstens evenveel zin in hebben als ons 😊  

… jullie 2 nieuwe leidsters zullen hebben die voor de eerste keer leiding mogen geven? 

… deze 2 nieuwe leidsters Kayleigh en Emma heten? 

… zij hun eerste jaar leiding helemaal zien zitten ? 

… het jammer is dat de zomervakantie gedaan is, maar… 

… dit jaar super de max cool gaat worden met ons? 

… ik een paar super interessante weetjes ga vertellen? 

… een zeester geen hersenen heeft? 

… een slak 3 jaar kan slapen?  

… een mens gemiddeld 6000 scheten laat per jaar? 

… mensen met rood haar minder pijn voelen? 

… ik nu mijn haar rood ga verven en hopen dat het werkt? 

… het vorige wist-je-datje eigenlijk een mopje is? 

… wij hopen dat iedereen naar KSA komt de zaterdag!  

… dit het laatste wist-je-datje is? 

… het vorige wist-je-datje eigenlijk toch niet de laatste was? 

… ik gewoon nog wil zeggen dat jullie je mogen voorbereiden op een spannend trimester? 

… dit nu echt wel het laatste wist-je-datje is? 

 

  



Spelletjes 
Oh my god, de piraat is vergeten waar hij zijn geld heeft verstopt. Vinden jullie de weg 

terug? 

 

Zoek volgende woorden in het rooster: 

Zee, haai, zeeschip, schat, golven, afval, boot, duikboot, vis, 

wereld, schelp, zeedier, krokodil, dolfijn, duiker, piraat, water, 

walvis, kreeft, dieren. 

  



 

Kleurplaat 
Kleur deze stoere piraat in en geef de kleurplaat af aan de leidsters. De mooiste 

kleurplaat wint een geweldige prijs! 

 


