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Hallo allerliefste floddertjes en ouders! 

Voor veel van jullie; welkom terug! Voor de nieuwelingen onder jullie; welkom in de 

gezelligste, leukste, coolste ban die er is!  

Hopelijk hebben jullie allemaal een spetterende zomer achter de rug (met als hoogtepunt 

het KSA kamp natuurlijk!). Nu staat het nieuwe schooljaar alweer voor de deur (snik snik) 

MAAR niet getreurd! Dit betekent ook dat het weer tijd is voor KSA elke zaterdag!  

Met 7 fantastische leidsters staan we klaar om elke zaterdag erop uit te trekken; Sharon en 

Julie hebben ons jammer genoeg verlaten mààr we hebben twee spiksplinternieuwe 

leidsters voor jullie klaarstaan: Hanne en Anouk! Ellen, Lisa, Eva, Esther en Ellen konden 

maar geen genoeg krijgen van de flodderban en zijn ook dit jaar weer van de partij. 

Zoals je al kon zien, nemen we dit trimester een kijkje in de wereld van de 

bejaardentehuizen! Jaja, je leest het goed; de wereld van de wandelstokken, lieve opa’s, 

schattige oma’s, suuuperveel koekjes bij elk bezoek… 

Verder valt er dit trimester nog veel meer te beleven: een fenomenale startdag, een 

gezellige kaas en wijnavond, een onvergetelijke uitstap naar Plopsaland…  

Wij kijken er alvast naar uit! Jullie ook?? 

Veel knuffels en tot zaterdag! 

Hanne, Anouk, Ellen, Eva, Ellen, Lisa en Esther  

  



Contactgegevens 

 

Lisa Pister  (Banhoofd) 
Longchamplaan 1 
8400 Oostende 
0473/ 89 42 58 
lisapister@hotmail.be 

 

Ellen De Wit 
Aartshertogstraat 48  
8400 Oostende 
0491/ 12 89 48 
jacqueline.demeulemeester@gmail.com 
 

 

Eva Ecker 
Zeelaan67  
8400 Oostende 
0474/ 70 61 98 
eva.ecker@live.com 

 

Ellen Ecker 
Zeelaan 67 
8400 Oostende 
0470/ 28 54 23 
ellen.ecker@gmail.com 

 

Esther Lermytte 
Pycke de ten Aerdelaan 11 
8400 Oostende 
0479/092323 
lermytteesther@gmail.com 

 

Anouk Lebegge 
Steense Dijk 671 
8400 Oostende 
0470049312 
anouk.lebegge@gmail.com 

 

Hanne Vanhee 
Leopold van Tyghemlaan 15 
8400 Oostende 
0497284601  
hanne.vanhee00@gmail.com 
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Voorstelling leidsters 

 

Hoi Flodjes!! 
Hier ben ik weer! Omdat ik maar niet genoeg kan krijgen van 
jullie grappige, leuke kleine wezens ben ik nog een jaartje van 
de partij! Ik beloof dat het opnieuw een spetterend jaar zal 
worden! <3 <3 <3 

 

Hallo liefste flodders! Sommigen kennen mij al van vorig jaar, anderen 
nog niet maar ik ben dus één van jullie 7 leidsters bij de flodders dit 
jaar! Mijn naam is Ellen, ik ben 17 jaar oud en naast KSA doe ik ook 
dans en muziekschool. Ben ik niet bezig met hobby’s, dan ga ik naar 
school. Daar volg ik Latijn-Moderne talen in mijn laatste jaar 
middelbaar. Ik zie het nieuwe KSA-jaar helemaal zitten en ik hoop dat 
dat bij jullie ook het geval is. Tot op startdag! 

 

 
 

 

Dag allerliefste flodders! 
De meeste onder jullie zullen mij ondertussen wel al kennen. 
Toch even een korte voorstelling van mezelf: 
Mijn naam is Eva Ecker, ik hou van eten, vooral Italiaans vind ik 
lekker. 
Ik studeer nu voor het derde jaar sociaal werk, maar KSA blijft 
mijn lievelingsmerk. 
Verder speel ik nog piano en wandel ik met mijn hond en zo is 
mijn rijmpje rond. 
Tot snel! XoXo Eva 

 
 

 

Hello, it’s me! Mij naam is Ellen Ecker, jullie kennen me 
misschien al van vorig jaar bij de flodders , of van het pagadder-
flodderkamp dat trouwens geweldig tof was. Ik ben 17 jaar. 
Lezen, toneel, talen, en vooral een speelbeest zijn is mijn ding. 
Verder ben ik een grote fan van Samson en Gert en heb ik een 
voorliefde voor Duits. Hopelijk zie ik jullie talrijk aanwezig op 
zaterdag!  
-xoxo- 

 

Hallo lieve floddertjes! Sommigen van jullie ken ik al van vorig 
jaar, anderen leer ik dit jaar pas kennen. Ik ben Esther, ik ben 16 
jaar (bijna 17, FEEST!!) en ik zit nu in het 6e middelbaar waar ik 
Latijn - Moderne talen volg. Als ik niet op school ben dan hou ik 
me graag bezig met mijn hobby’s; KSA en volleybal (KSA is 
natuurlijk mijn favoriet). Ik kan niet wachten om jullie beter te 
leren kennen! Tot zaterdag xoxo  



 

Hallo Flodders! 
 Ik ben Anouk Lebegge. Ik ben 16 jaar en begin nu aan mijn eerste jaar 
leiding. Mijn hobby is KSA. In het weekend werk ik in de bakker. Ik 
volg Economie-Wiskunde in het Sint-Andreas in Oostende. Ik heb 
superveel zin in het nieuwe KSA-jaar en zie het helemaal zitten! Tot 
op de eerste activiteit!  
Vele kusjes en knuffels! XOXO   

 

 Hey lieve Flodders! Sommigen van jullie kennen mij misschien nog van 
vorig jaar toen ik één keer leidster was in het derde trimester. Maar 
dit jaar is het officieel mijn eerste jaar leiding. Ik ben Hanne Vanhee. 
Op 21 maart ben ik 16 jaar geworden. Mijn hobby’s zijn KSA en gitaar. 
Ik zou graag babysitten, dus als je een babysit zoekt mag je het altijd 
vragen aan mij! Ik volg Sociale Technische Wetenschappen in Sigo. Ik 
zie het al helemaal zitten met jullie en kan niet wachten om jullie te 
zien! Tot op startdag 

 

 

  



ACTIVITEITENKALENDER 

Alle activiteiten vinden plaats van 14u tot 17u en er wordt verzameld op Westdiep of in de 

Kaaistraat, behalve als het anders vermeld staat in het boekje. LET OP! We verzamelen dit trimester 

vaak ergens anders, lees goed je boekje zodat je weet waar je moet staan!  Doe ook altijd kleren aan 

die vuil mogen worden! Het is niet de bedoeling dat er koek en drank wordt meegenomen, een flesje 

water mag natuurlijk wel! 

10/9 STARTDAG 

We beginnen ons werkjaar opnieuw met een spetterende startdag! Dit jaar gaat die door op 

het Mispelplein van 14u tot 17u! Er zijn heel wat leuke activiteiten voor jullie zoals 

springkastelen, schminkstand en een gratis pannenkoek! 

17/9 STRANDSPEL 

De eerste echte activiteit gaat door op het strand. We maken eens kennis met de leidsters 

en nieuwe vriendinnen die jullie zullen maken dit jaar. 

24/9 WAAR-ZIJN-ALLE-OUDJES-HEEN-BOSSPEL 

We gaan voor de eerste keer op bezoek in ‘De Zilvermeeuw’. Benieuwd wie of wat we daar 

zullen aantreffen? Kom dan zeker af! 

Deze avond is er ook Kaas&Wijn, waar onze twee nieuwe leidstertjes gedoopt worden, meer 

info kan je verder in het boekje vinden. 

30/9 VRIJDAG: DIAMONTAGE 

Let op! Vandaag houden we een diamontage van het afgelopen kamp in Sint-Genesius-Rode. 

Wij tonen jullie de leukste foto’s om nog eens terug te denken aan dat fantastische kamp of 

om aan jullie mama, papa, oma, opa, liefjes.. te tonen hoe leuk het daar was.  

Iedereen is welkom om 19u op het Mispelplein. 

1/10 GOEIE-OUDE-TIJD-SPEL 

Onze oudjes nemen ons mee naar een tijd heel lang geleden, zijn jullie er klaar voor? 

Vandaag verzamelen we op het Mispelplein. Er is ook een laatste inschrijvingsmoment, 

TOKSHOP en een kans om verloren voorwerpen terug te vinden. Dit kan tussen 13u30-14u 

en 17U-17u30. 

8/10 TORTELDUIFJESSPEL 

Hoe zou het deze week zijn in het bejaardentehuis? Ik heb zo’n vermoeden dat er vandaag 

een bepaalde geur in de lucht hangt, de geur van liefde?? 

15/10 AVONDSPEL 

De activiteit gaat door van 18u tot 21u. Benieuwd wat we hier gaan doen want onze oudjes 

zitten meestal al in hun bed nu… Benieuwd? Kom af! 

 



22/10 GEEN ACTIVITEIT 

Jullie geliefde leidsters zijn dit nu zelf op leidingsweekend, een weekje wachten om ons te 

zien dus! 

29/10 HALLOWEENCREA 

Vandaag maken we onze handen eens vuil in crea! We verzamelen op het Mispelplein. 

5/11 DAGTOCHT 

Haal jullie wandelstokken maar alvast uit, want vandaag gaan we op tocht! We verzamelen 

om 10u enkel aan Westdiep. Niet aan de Kaaistraat vandaag! Neem zeker een lunchpakket, 

voldoende drank, goede stapschoenen, een regenjas en je goed humeur mee. 

12/11 BENIDORM BASTARDS 

We maken de stad Oostende vandaag onveilig! Warm jullie stem en lachspieren maar al op, 

het wordt een hilarische middag. 

19/11 BOSSPEL 

We volgen onze favoriete bejaarden een laatste keer het bos in. Trek zeker kleren en 

schoenen aan die tegen een stootje kunnen. 

26/11 VERRASSINSACTIVITEIT 

We zijn jammer genoeg al aan de laatste activiteit van het trimester gekomen. Maar niet 

getreurd, we maken er nog een leuke middag van. Wat we gaan doen, is nog een verrassing 

maar neem alvast je zwemgerief en een stuk van twee euro mee. 

 

28/12 PLOPSALAND 

Omdat we jullie geen volledige vakantie kunnen missen, gaan we nog een dagje naar 

Plopsaland! Meer info vind je verder in het boekje. 

 

 

  



Wist-je-datjes 

Wist-je-dat… 

… het nieuwe flodderteam het helemaal ziet zitten om er dit jaar weer in te vliegen? 

… we Sharon en Julie gaan missen maar dat de nieuwe toppers Hanne en Anouk het 
minstens even goed gaan doen? 

… het nieuwe jaarthema van KSA ‘magnifiek energiek’ is? 

… op het moment dat ik dit aan het schrijven ben, jullie waarschijnlijk aan het genieten zijn 
van jullie laatste dagje vakantie? 

… Lisa en Eva nog vakantie hebben tot eind september? 

… wij aan jullie zullen denken terwijl wij nog aan het chillen zijn? 

… de langst levende man ooit, 145 jaar oud is? De man in kwestie heet Mbah Gotho en leeft 
op een Indonesisch eiland. 

… de gemiddelde leeftijd dat iemand naar het rusthuis gaat, 82 jaar is?  

… we het heel erg zouden appreciëren mochten jullie allemaal deelnemen aan de wedstrijd 
van dit trimester? 

… er ook een mooie prijs aan die wedstrijd verbonden is? Meedoen is dus de boodschap! 

… het wel nog moeilijk is om op interessante wist-je-datjes te komen? 

… mensen wel degelijk ‘krimpen’ naarmate ze ouder worden? Dit komt door het feit dat we 

naarmate we ouder worden minder nieuw bot aanmaken dan er wordt afgebroken. 

Hierdoor komen botten dichter bij elkaar en krimpen we. 

… de flodderban de allerleukste ban is? De tweedejaars wisten dit natuurlijk al. Ook de 

eerstejaars zullen dat dit jaar ontdekken! 

… dit het laatste wist-je-datje was? 

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

… ik mij excuseer voor deze leugen (#liegenisnietoké!) 

… ik het goedmaak door te zeggen dat wij, jullie leiding, jullie allemaal heel graag zien! <3  

… dit echt het laatste wist-je-datje was? 

 

 

 



Wedstrijd 

Aloha liefste flodders, ondanks de tegenvallende wedstrijd van vorig jaar (nvdr we kregen 0 

verdienen? Neem dan nu deel aan onze wedstrijd! Je kan er namelijk ook een fantastische 

prijs mee winnen, deelnemen is dus de boodschap! 

Wat moet je doen? 

Kleur deze mooie kleurplaat in en geef ze ten laatste op 5 november af aan één van jullie 

lieftallige leidsters. Veel succes! 

  



 


