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Mag ’t e bitje 
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Contactgegevens 

 Leiding 
  
 Servaas “Faasje”  Strobbe 
 Banhoofd 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arnaud “Veggie”  Van Ingelghem 
 Bansecretaris 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 Arthur “Sjongejonge”  Verhoest 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sander “Caron” Caron 
 
 
 
 
 
 

0497 37 01 83 
servaasstrobbe@hotmail.com 
 
Eigenschappen: 
 

- Gerenomeerde huiscartoonist van KSA Oostende. 
- Heeft een familie die graag feestjes organiseerd. 
- Heeft een onderschat voetbaltalent. 
- Wordt graag getracteerd op taart. 

0493 60 05 45 
arnaudvaningelghem@hotmail.com 
 
Eigenschappen: 
 

- Levenslange pescotariër. 
- Heeft ambitie om Dr. Van Ingelghem te worden. 
- Heeft een onderschat danstalent. 
- Wordt niet graag getracteerd op vlees. 

0494 95 16 30 
arthurverhoest@hotmail.be 
 
Eigenschappen: 
 

- Zal je vaak Sjongejonge horen zeggen. 
- Vervangt het banhoofd mocht deze iets overkomen. 
- Professioneel volleybal-speler. 
- Stokoud. 

0496 73 58 50 
Sander.caron@telenet.be 
 
Eigenschappen: 
 

- Professioneel waterpoloër. 
- Is de medic van de ban. 
- Wordt verdacht van samenwerking met KAZOU. 
- Heeft iets met bomen. 
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Contactgegevens 

Bondsleiding 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorwoordje 

  

Beste tjankhernieuwers, 

Er is weer een nieuw schooljaar aangebroken en daar hoort natuurlijk zoals altijd ook een nieuw 
KSA-jaar bij. Met spijt in het hart nemen wij afscheid van jullie grote idolen Willem, Olav en Toon. Zij 

zijn elders hun geluk gaan zoeken en maken zo plaats voor Veggie (Arnaud) en ikzelf (Servaas). 
Samen met Arthur en Sander zullen we iedere week zorgen dat jullie een reden hebben om 

vanachter die computer, playstation of vriendin te kruipen en jullie eens goed te amuseren zoals 
enkel jongens onder elkaar dat kunnen. #nohomo 

 
Sommige onder jullie zullen het misschien niet weten, maar de tjankhernieuwers zijn helemaal 

anders dan wat jullie ooit hebben meegemaakt in de KSA. Zo wordt er ondermeer beweerd dat jullie 
al wat ouder en verantwoordelijker zijn en we daarom eens wat extremere activiteiten kunnen 

organiseren. Ook gaan we in de paasvakantie op HOERA, dat is een beetje zoals als JOEPIE maar 
dan veel leuker en met de fiets (en nog steeds met meisjes). Meer info daarover volgt. 

 
Over meisjes gesproken, we gaan er mee op kamp deze zomer! Ik hoor jullie al tjanken hoe erg het 
is met meisjes op kamp gaan, gelukkig kan ik de pijn wat verzachten door mateen er bij te zeggen 

dat het naar het BUITENLAND is! De locatie is nog steeds top-secret maar verdere informatie kan je 
wel al terugvinden verder in het boekje. 

 
Dus kalmeer maar snel jullie hormonen en maak maar dat jullie allemaal op de activiteit  

aanwezig zijn! Wij (de leiding) zien het alvast ontzettend goed zitten! Dit jaar wordt EPISCH. 
 

Groetjes 
 

Arthur, Sander, Arnaud en Servaas xxxx 
 

Arno “Geit” Vanderbeke 
Bondsleider Jongens 
  
0478 66 36 26 
arno.vanderbeke@telenet.be 

Bram “Lama” Baert 
Bondsecretaris 
  
0478 66 36 26 
arno.vanderbeke@telenet.be 

Ruben “Knuffelbeer” Depuydt 
Volwassen Begeleider 
  
0486 03 97 27 
ruben@ksaoostende.be 

Hanne “Egyptofiel” Declerck 
Volwassen Begeleidster 
  
0472 04 79 58 
hannikuhdeclerck@hotmail.com 
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Belangrijke Data 

 

 Enkele belangrijke data (meer informatie staat verder in het boekje): 

5 September 2015 KSA Startdag 
26 September 2015 Kaas & Wijn avond 
23 Oktober 2015 Dag van de jeugdbeweging 

19 December 2015 Plopsaland 
4 – 6 Maart 2016 Jongensweekend 
5 – 8 April 2016 HOERA 
Ergens tussen 21/07 – 09/08 Buitenlands Kamp 

 

 

Afspraken 

 

Een echte Jonghernieuwer…  

 Komt altijd met de fiets naar de activiteit, vaak hebben we die dan ook nodig!  

 Blijft shotten na de activiteit van 17-18u met de leidingsploeg, zo leren de jonghernieuwers de 

leiding al een beetje kennen voor volgend/over twee jaar als ze zelf leider zijn!  

 Zal soms tijd zonder leiding spenderen, in ruil hiervoor zal hij wel verantwoordelijkheid moeten 

tonen. Indien dit niet lukt, zal de leiding weer constant bij jullie moeten zijn! 

  Gebruikt zijn gsm slechts wanneer nodig, en wanneer het wordt toegelaten door de leiding.  

 Uniform is verplicht. Zonder uniform ben je niet verzekerd! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moeje e 

schelletje en? 
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Activiteitenkalender 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05/09: STARTDAG             14u-18u  Wapenplein 

Sponsen gooien naar je beste vriend, om die zo te overtuigen om naar de KSA te komen, wordt 

nooit oud. Daarom zijn jullie nog steeds meer dan welkom op het Wapenplein! En om nog meer 

in de stemming te komen moet jullie dit jaar niet om 9u aan het mispel staan om alles te 

sjorren. Slaap dus goed uit en neem dan al jullie 800 fb-vrienden mee naar onze startdag! 

12/09: ZOEK-JE-VELO             14u-18u  Ieperstraat 

Ook wel bekend onder de Engelse term Search-Your-Bike. Een traditie die teruggaat naar de 

ontstaanjaren van de KSA, toen de tjankhernieuwers hun paarden nog wegliepen voordat de 

activiteit gedaan was. Vergeet zeker je velo niet AHNEE WACHT DIE MOET JE IEDERE ACTIVITEIT 

MEEHEBBEN. Ik ga het zelfs niet in het vet zetten. 

19/09: SJORDAG                        09u-18u  Mispelplein 

Omdat jullie op tentenkamp allemaal zo goed konden sjorren komt er vandaag een 

gerechtsdeurwaarder om onze wereldrecordpoging te controleren. Neem behalve een 

lunchpakket en een zakmes (mocht je die hebben) ook gedetaileerde plattegronden van het 

kasteel van Versailles mee. 

26/09: MAAK-JE-EIGEN-ACTIVITEIT ACTIVITEIT           14u-17u  Mispelplein 

In tegenstelling tot wat de meeste onder jullie denken moet je geen Germaanse god zijn om 

leider te worden, ook stervelingen kunnen hun poging wagen. Om jullie voor te bereiden voor 

deze ontzettend zware taak mogen jullie vandaag proberen – U raadt het – jullie eigen activiteit 

te maken! En die dan ook spelen, ga nu maar eens zagen dat het een saai is. En ohja, er is geen 

sjotten wegens kaas-en-wijn avond. 

03/10: LEIDINGSWEEKEND      

Hiervoor zullen jullie toch nog eventjes moeten wachten. Jullie kunnen waarschijnlijk maar half 

voorstellen wat er allemaal op zo’n weekend gebeurt. SJONGEJONGE 
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10/10: 4-WIELEN DAGTOCHT                     09u-18u  Ieperstraat 

Tweejaarlijkse traditie bij de tjankhernieuwers. Het concept is simpel: transportmiddel met 4 

wielen, geen fiets, geen auto. Wees origineel en vergeet je lunchpakket niet! 

17/10: PARASPEL                              14u-18u  Mispelplein 

Neem allemaal jullie duurste merkkledij mee en ga de dag voordien zeker eens naar de kapper 

zodat je haar goed ligt want tijdens het paraspel wordt je zeker niet vuil!  

JAWEL JE WORDT WEL VUIL OK? Vergeet daarom je reservekledij niet. 

24/10: EXPEDITIE ROBINSON                 10u30-18u  Mispelplein 

Wie kan het best overleven op een verlaten Mispelplein? Wie kan het best zijn eigen potje 

koken? Wie wordt het eerst een koppeltje? Wie wordt het eerst weggestemt? Je komt het 

allemaal deze zaterdag te weten! Lunchpakket heb je niet nodig. 

31/10: XY-GAMES                             14u-18u  Ieperstraat 

KOM ALLEMAAL MET EEN WIT MARCELLETJE LAAT DE ADRENALINE DOOR JE ADERS POMPEN  

LAAT DIE SPIERBALLEN ROLLEN HET IS TIJD VOOR HET MANNELIJKSTE DER MANNELIJKE 

ACTIVITEITEN BLOED ZAL VLOEIEN ZWEET ZAL STINKEN KOM ALLEMAAL MAAR AF       

 (enkel dragers van het XY-chromosoom zijn toegelaten) 

Slagers zijn 

super tof! 

KNOR 
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07/11: AVONDSPEL                          19u-22u  Ieperstraat 

Het avondspel is een grote verassing! Vergeet je niet ten laatste 17/10 (paraspel)  hiervoor in te 

schrijven en dan 5euro te geven aan de leiding. Wat zakgeld kan misschien van pas komen 

vanavond! 

14/11: FOUTE TJANKHERNIEUWERS                   14u-18u  Ieperstraat 

We weten allemaal dat jullie eigenlijk één grote bende foute vrienden zijn. Daarom zullen we 

vandaag eens iets nieuws proberen, namelijk verborgen camera sketches. Neem vooral allemaal 

jullie grote mond mee, want je zal het nodig hebben! 

21/11: VROUWENSPEL                                14u-18u  Ieperstraat 

Women, you love them or you are gay. Omdat we op kamp redelijk veel op hun smoeltjes (en 

op de rest ook) zullen moeten kijken, gaan we die vandaag eens goed leren kennen! Het 

moment dus om eens te bewijzen wat voor playboys jullie eigenlijk echt zijn! 

28/11: ZWEMMEN                         14u-18u  Ieperstraat 

Nu dat jullie in de jonghernieuwers zitten zijn jullie een beetje te oud om op de glijbaan te gaan 

en om op al die blaasbare toestellen te zitten. Daarom gaan we heel de dag baantjes trekken! 

Joepie! Train je crawl, rugslag, schoolslag en vlinderslag al maar! 
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Facebook 

  

We zijn de 21ste Eeuw en ook wij moeten een beetje meegaan 
met onze tijd. Daarom zullen we ook dit jaar opnieuw een 
facebookgroep maken waarin we nog eens herinneringen voor 
activiteiten, foto’s en andere mopjes kunnen delen. Heb je echter  
geen vertrouwen in iedere vorm van sociale media, maak je dan geen zorgen, wij willen 
zeker niemand hiertoe verplichten, het is gewoon een leuk extraatje. Zorg dan wel dat je 
telkens goed de activiteitenkalender leest! Ben je nog niet toegevoegd in de groep?  
Laat dit dan gewoon weten tijdens de activiteit, dan zullen we dit zo snel mogelijk doen. 
 

 

PAK AL JE VRIENDEN MEE 

  

PAK AL JE VRIENDEN MEE PAK AL JE VRIENDEN MEE PAK AL JE VRIENDEN MEE PAK AL 
JE VRIENDEN MEE PAK AL JE VRIENDEN MEE PAK AL JE VRIENDEN MEE PAK AL JE 
VRIENDEN MEE PAK AL JE VRIENDEN MEE PAK AL JE VRIENDEN MEE PAK AL JE VRIEND-
EN MEE PAK AL JE VRIENDEN MEE PAK AL JE VRIENDEN MEE PAK AL JE VRIENDEN MEE 
PAK AL JE VRIENDEN MEE PAK AL JE VRIENDEN MEE PAK AL JE VRIENDEN MEE PAK AL 
JE VRIENDEN MEE PAK AL JE VRIENDEN MEE PAK AL JE VRIENDEN MEE PAK AL JE 
VRIENDEN MEE PAK AL JE VRIENDEN MEE PAK AL JE VRIENDEN MEE PAK AL JE VRIEND-
EN MEE PAK AL JE VRIENDEN MEE PAK AL JE VRIENDEN MEE PAK AL JE VRIENDEN MEE 
PAK AL JE VRIENDEN MEE PAK AL JE VRIENDEN MEE PAK AL JE VRIENDEN MEE PAK AL 
JE VRIENDEN MEE PAK AL JE VRIENDEN MEE PAK AL JE VRIENDEN MEE PAK AL JE 
VRIENDEN MEE PAK AL JE VRIENDEN MEE PAK AL JE VRIENDEN MEE PAK AL JE VRIEND-
EN MEE PAK AL JE VRIENDEN MEE PAK AL JE VRIENDEN MEE PAK AL JE VRIENDEN MEE 
PAK AL JE VRIENDEN MEE PAK AL JE VRIENDEN MEE PAK AL JE VRIENDEN MEE PAK AL 
JE VRIENDEN MEE PAK AL JE VRIENDEN MEE PAK AL JE VRIENDEN MEE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ik heb helemaal 

niets met slagers te 

maken. 



9 
 

 

Buitenlands Kamp 

  

Hét summum van iedereen zijn carrière in de KSA, 10 dagen vol spanning, 10 dagen vol 
avontuur, 10 dagen vol bronstige tieners en alle gevolgen van dien. We zullen dan ook één 
zinnetje veel herhalen dit jaar: het is jullie kamp. Wat bedoelen we daarmee? Je betaalt 
450euro voor vervoer en voedsel, dat is dan ook wel alles. Wil je eens gaan paint-ballen, 
een pretpark bezoeken of een ruimtewandeling maken, dan moeten we dit doen met geld 
dat we dit jaar hebben ingezameld. Er zal dus dit jaar ook moeten gewerkt worden om dat 
te verdienen!  
 
Om te beginnen houden we volgend trimester een 24-uren dag, waarbij we dus 24u aan 
een stuk activiteiten zullen doen (waar slapen geen van is), in ruil kunnen mensen ons 
sponsoren. Volgend trimester zullen we hier een fiche voor meegeven, maar begin nu maar 
alvast mensen warm te maken om ons geld te geven! Later in het tweede trimester zal er 
ook een benefietavond zijn waarbij we eten klaarmaken voor een prijsje. Al het geld dat we 
inzamelen gaat naar leuke activiteiten die we dan kunnen doen op kamp. Hoe meer geld 
hoe leuker de activiteiten! The sky is the limit! 
 
De locatie staat helaas nog niet vast, vorige jaren waren ondermeer: Spanje, Hongarije en 
Oostenrijk. Wat het dit jaar is zal je nog even voor moeten wachten. Ook de datum staat 
nog niet vast, maar dit is meestal eind juli en begin augustus. Houd die datum dus alvast 
zeker vrij! Dit wil je echt niet van je leven missen! 
 
Enkele foto’s van vorig buitenlands kamp (het zijn wuvenfoto’s sorry ik vind geen betere 
onmiddelijk): 
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Mopjes door Faasje 
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Het moeilijkste raadsel ter wereld 

 

 
Drie goden X, Y, en Z heten (in onbepaalde volgorde) Waar, Onwaar en Willekeur. Waar 
spreekt altijd de waarheid, Onwaar liegt altijd en Willekeur antwoordt willekeurig de 
waarheid of de leugen. De opdracht bestaat eruit om door drie ja-neevragen te stellen exact 
de identiteiten van X, Y en Z te bepalen. Je mag kiezen aan welke god je elke vraag stelt 
en je mag meerdere vragen aan dezelfde god stellen. Een bijkomend probleem is dat de 
goden wel Nederlands verstaan, maar zelf niet kunnen spreken. Ze antwoorden met 'dah' 
en 'nah', maar vooraf is niet bekend welke 'ja' en welke 'nee' betekent. 
 
Succes! 
 
 

Sudoku 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Woordje van de bondsleiding 

Beste ouders en leden 

Zoals u wellicht al heeft opgevangen, er is een nieuw lid in het bondsleidingsteam. Lot Fouquet is de 

nieuwe bondsleidster. Zij is de verantwoordelijke voor Kaas&Wijnavond en de meisjesleiding. Elke 

zaterdag is er met de bondsleidster en de meisjesleiding vergadering. Arno blijft bondsleider, hij is 

verantwoordelijke voor de startdag en de jongensleiding. Elke week houdt de bondsleiding een 

vergadering waar de leiders dan naar toe moeten komen. Bram blijft bondssecretaris, hij regelt alle 

financiële zaken. Hij regelt de kampplaatsen, de inschrijvingen, al het geld dat u betaalt wordt door 

Bram beheerd. Sharon blijft bondsorganisator. Sharon organiseert de praktische kant van 

evenementen, zij doet aankopen van materiaal en woont vergaderingen met de jeugddienst bij. 

Ruben en Hanne zijn volwassenen begeleiders. Als de leiding en bondsleiding vragen hebben, dan 

kunnen ze terecht bij Hanne en Ruben. Zij beantwoorden die vragen en geven raad. Ze steken vaak 

ook een handje toe. 

Wij zien dit jaar alvast zitten, hopelijk jullie ook! 

Natuurlijk hebben wij wat mee te delen, hier komt het… 

Nieuwe regeling voor inschrijvingen 

Omdat de inschrijvingen vorig jaar niet zo vlot liepen en leden slechts verzekerd zijn als ze 

ingeschreven zijn, stellen wij een nieuwe regeling voor de inschrijvingen voor. Je kan je zoon/dochter 

om te beginnen inschrijven tijdens de Startdag op zaterdag 5 september. Hierna kan dit tot 19 

september door de ingevulde inschrijvings- en medische fiche af te geven aan de leiding samen met 

het lidgeld. De uiterste datum is dus zaterdag 19 september, dan zullen we ook om 13u30 en 17u (dus 

voor en na de activiteit) postvatten in onze lokalen op het Mispelplein en kan er ook nog 

ingeschreven worden. Wij zullen als de inschrijving afgerond is ook een formulier terug meegeven 

waarmee je €10 euro kan terugkrijgen van het lidgeld via Stad Oostende. Dit formulier dient dan zelf 

ingediend te worden in de Zinnialaan 1, 8400 Oostende. 

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 19 september in onze 

lokalen op het Mispelplein, zowel om 13u30 als om 17u (hetzelfde moment als het uiterste 

inschrijvingsmoment). 

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 normaalgezien wekelijks 

belangrijke informatie doorgespeeld aan jullie, mocht je deze gemist hebben of je je boekje kwijt 

bent (wat natuurlijk niet de bedoeling is!). 

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.  

Weekends 

Het jongens- en meisjesweekend gaan dit werkjaar door tijdens hetzelfde weekend, maar op een 
andere locatie. 
De jongens gaan van 4 tot 6 maart 2016 op weekend naar Nieuwkerke. 
De meisjes gaan van 4 tot 6 maart 2016 op weekend naar Westouter. 
 

Meer info over het weekend volgt later. Iedereen schrijft zicht best zo snel mogelijk in, door €37 naar 
het juiste rekeningnummer over te schrijven (vermeld “Weekend” + de naam van uw kind): 
 

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 

Jonghernieuwers: BE29 8334 2468 5464  Zwervers: BE38 8334 2468 6272 
 

Kampen 

Deze zomer gaan er opnieuw ksa-kampen door. Inschrijven kan nu al. Vergeet niet op tijd in te 
schrijven, want wie dat doet na 1 mei 2016 moet 10 euro extra betalen. Vermeld bij de betaling 
“Kamp” + de naam van uw kind. 
De jonghernieuwers en zwervers gaan dit jaar op buitenlands kamp. De reservering van het kamp is 
al in orde, maar we wachten nog op meer info voor we de leden laten betalen. Iedereen wordt zeker 
op tijd ingelicht. 
 
Datum  Groep + rekeningnummer Kampplaats Kostprijs 

11 tem 16 juli  Kabouters  
BE44 8334 2468 3545 

Leisele € 85*(met broer/zus in KSA) € 90* 
(zonder) 

11 tem 21 juli  Ravotters 
BE95 8334 2468 4858 
 & Vikinghorde 
BE73 8334 2468 5060 

Sint-Genesius-
Rode 

€ 140*(met broer/zus in KSA) 
€150* (zonder) 

16 tem 21 juli  Kwebbels  
BE18 8334 2468 5565 

Leisele  € 85*(met broer/zus in KSA) € 90* 
(zonder) 



 

21 tem 31 juli  Pagadders 
BE19 8334 9730 4112 
 & Flodders 
BE60 8334 2468 6070 

Sint-Genesius-
Rode  

€ 140*(met broer/zus in KSA) 
€150* (zonder) 

21 tem 31 juli  Trendies  
BE49 8334 2468 6171 
 

Fairon (Hamoir)  €160*(met broer/zus in KSA) €170 
(zonder) 

2 tem 12 augustus  Knapen  
BE51 8334 2468 5262 
 

Fairon(Hamoir)  €160*(met broer/zus in KSA) €170 
(zonder) 

30 juli tem 9 augustus 
(waarschijnlijk) 

Jonghernieuwers 
BE29 8334 2468 5464  
& Zwervers 
BE38 8334 2468 6272 

Voorlopig 
geheim 

€450 

 

Plopsaland  

Net als de voorbije twee 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 zaterdag 19 december.  

Je schrijft je in door €30 over te schrijven op het rekeningnummer van je ban voor 30 november (vermeld 

“Plopsaland” + de naam van uw kind, rekeningnummers: zie “Weekends”). In de prijs is toegang, een drankje 

en vervoer inbegrepen. Als je een abonnement hebt voor Plopsaland, moet je maar €10 overschrijven. 

Alle lagere schoolkinderen (dus: kab, rav, vik, kwe, pag  en flo) verzamelen op 19 december voor de Lijnwinkel 

aan het station om 8u45 stipt. Zij komen daar terug aan om 18u10. 

Scholieren (dus: kna,jhn, tre en zwe) verzamelen voor de lijnwinkel aan het station om 9u10  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 

Dag van de jeugdbeweging 23/10 

Op vrijdag 23 oktober vindt de dag van de jeugdbeweging plaats. Dit begint ’s morgens met een ontbijt aan 

het station en overdag is het de bedoeling dat je in uniform (sjaaltje en/of hemd) naar school gaat. Zo toon je 

aan de rest van je school dat je een trotse KSA’er bent! Kleur samen met de rest van KSA je school blauw en 

oranje! 

’S Avonds is er ook nog de nacht van de jeugdbeweging, een fuif waarvan de details nog moeten doorgegeven 

worden.  



 

KSA Oostende nodigt u uit op haar  

Kaas– en wijnavond 
 

18u30 Misviering met leidersaanstelling  

19u30 Receptie  

20u00 Bedanking oud-leiding 

20u15 Maaltijd met leid(st)ersdopen  
 
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:  

Lot Fouquet ☎ 0499/29 93 76    Arno vanderbeke ☎ 0478/66 36 26 

 

Inschrijven kan door een mail te sturen naar bram@ksaoostende.be en het gepaste bedrag over te 

schrijven op volgend rekeningnummer BE76 8334 2093 4695 (vermeld “kaas en wijn” + familienaam), of 

door op de inschrijvingsdag (19 september, zie eerder) het geld cash te betalen en samen met het 

ingevulde strookje af te geven. De prijs bedraagt €12/persoon voor een kaasschotel. Voor kinderen zijn 

er pannenkoeken verkrijgbaar aan €5 (kinderaperitief en 3 pannenkoeken inbegrepen). 

_____________________________________________________________________ 
De familie …………………………………………………………………….……………………………………………….. bestelt hierbij:  

……...…… Kaarten voor KAAS aan 12 EURO per stuk    = € ………...…  

…………... Kaarten voor PANNENKOEKEN aan 5 EURO per stuk= € ……………  

—————————-----------------------------------------------------------------------------------------  

TOTAAL  = €…………… 

Zaterdag 

26 september 

Zaal Astrid 

Gentstraat 6 


