
 
 

Komen eten: 19 uur Samson & Gert: 10 uur De Mol: 21 uur SMTW: 22 uur 
 

Tv-gids Flodders 
2de  trimester 2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De flodders op dagtocht: 13 uur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

In Plopsaland met D5r: 16 uur 
 



Voorwoord 
 

Dag allerliefste flodders en ouders, 
 

Eerst en vooral willen we jullie een heel gelukkig 2017 toewensen! Hopelijk hebben jullie 

warme feestdagen achter de rug en een leuke vakantie vol winterpret. 

School staat helaas weer voor de deur (zucht), maar dat betekent ook een nieuw trimester 

vol spetterend KSA-avontuur! Zet je maar op het puntje van je stoel en neem wat popcorn, 

want dit trimester worden we ondergedompeld in de wereld van de televisie! 

Ja, je hoort het goed: KSA-TV wordt eindelijk gelanceerd, en jullie worden de sterren! Zal jij 

kunnen koken zoals Piet Huysentruyt, of zal jij meer te vinden zijn tussen de sterren van 

D5R? Daar gaan we dit trimester achterkomen! 

Camera klaar? Wij zijn alvast klaar voor de actie! 


Tot zaterdag! 



Gegevens flodderleidsters 
 

 

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 
Zeelaan 67 
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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Activiteitenkalender 
 

Ook in het tweede trimester gaan alle activiteiten door van 14u tot 17u, tenzij anders vermeld in het 

boekje. We verzamelen altijd aan Westdiep of aan de Kaaistraat. Wanneer we ergens anders 

verzamelen, staat dit in het boekje. Het is belangrijk dat je het boekje goed leest, zodat je altijd weet 

waar en wanneer de activiteit zal doorgaan. In januari en februari kan het vaak heel koud zijn! Zorg 

voor warme kledij en zeker ook kleren die vuil mogen worden. Koek en drank neem je niet mee, een 

flesje water mag wel. 
 

14/01 VREDESEILANDEN 
 

De eerste activiteit van 2017 starten we met een goede daad voor het goede doel! Deze 

activiteit gaat door van 14u tot 17u. Kleed je warm aan en vergeet jullie verkoopskills niet! 

Tot dan! 

21/01 DE-SLIMSTE-FLODDER-TER-WERELDSPEL 
 

Vandaag testen we jullie breinen. Wie is de slimste flodder ter wereld? Dat komen jullie 

vandaag te weten als jullie afkomen! LET OP! We verzamelen aan het mispelplein om 14u. 
 

28/01  KOMEN ETEN 
 

Tijd om te koken! Vandaag zullen we lekker dineren à la Komen Eten! Neem 2 euro mee. We 

verzamelen om 14u aan de bar. 
 

04/02 ZWEMMEN 
 

Omdat we vorig trimester niet konden gaan zwemmen wegens gesloten, gaan we vandaag 

een duikje nemen in het zwembad van Oostende. Deze activiteit gaat door van 14u-17u. 

Vergeet je zwemgerief niet! 
 

/02 MEISJESWEEKEND 
 

Omdat KSA zo leuk is, is er niet enkel zaterdag activiteit, maar een volledig KSA-weekend! 

Meer info hierover vind je verder in het boekje! Fun gegarandeerd! 

18/02 D5R-SPEL 
 

Omdat D5R supercool is spelen we vandaag een keileuk parkspel! Allemaal komen! Het 

wordt TOP! Afspraak om 14u. 

25/02  SAMSON EN GERTSPEL 
 

In de televisiewereld mogen Samson en Gert zeker niet ontbreken. Benieuwd wat ze 

vandaag in petto hebben voor jullie? Kom af! 



04/03  CIMATAIRE STOET 
 

Vandaag zetten we Oostende op zijn kop met onze mooiste verkleedkleren. Het thema is 

onderwaterwereld. We verzamelen om 14u aan de St. Petrus en Pauluskerk. Allemaal 

afkomen! 

11/03  DE MOL-SPEL 
 

Jullie kennen waarschijnlijk allemaal het programma ‘De Mol.’ Eens zien of jullie zelf ook de 

kwaliteiten hebben om zo geniepig te zijn zoals de mol. Tot dan, mollen ! 

18/03 VIDEOCLIP 
 

Haal jullie beste acteertalenten naar boven, want vandaag worden jullie echte sterren! Jullie 

kunnen jullie bewijzen tijdens de opnames van onze videoclip. Afspraak om 14u aan het 

Mispelplein. 
 

01/04  PAASEIERENRAAP + BRUNCH 
 

Nee het is geen mop! Vandaag gaan we echt paaseieren rapen! Meer info vind je verder in 

het boekje. See you! 



 Wist je dat… 
 

… ons thema dit trimester televisie is? 
 

… de televisie is uitgevonden in 1923? 
 

… dit toestel dus nog niet zo heel lang bestaat? 
 

… de gemiddelde Belg in één week 20 uur televisie kijkt? 
 

… dit meer is dan ooit tevoren? 
 

… wij geen televisie zullen kijken dit trimester? 
 

… de leidsters fantastisch leuke activiteiten voor jullie in petto hebben? 
 

… we gaan zwemmen (en nu echt!)? 
 

… we hopen jullie iedere week in ksa te zien? 
 

… we dit trimester ook op meisjesweekend gaan? 
 

… dit doorgaat van 10 tot 12 februari? 
 

… dit met alle meisjesbannen van KSA Oostende gebeurt? 
 

… dit niet te missen is? 
 

… dit een onvergetelijk weekend wordt? 
 

… je je nog kan inschrijven? 
 

… wij hopen dat jullie dit massaal allemaal zullen doen? 
 

… de leidsters dit nieuw trimester helemaal zien zitten? 
 

… we leidster Lisa en leidster Eva in januari wel even zullen moeten missen? 
 

… zij examens moeten maken? 
 

… wij hen daarbij veel succes wensen? 
 

… de flodders die mee waren naar Plopsaland een foto hebben met Wout, Amber, Leyla en Kyra van 

D5R? 

… dit supercool is? 
 

… zij misschien zelfs in de film van D5R zullen verschijnen? 
 

… dit nog veel cooler is? 
 

… Plopsaland een zeer leuke dag was? 
 

… de afwezigen ongelijk hadden? 



… dit het laatste wist-je-datje was? 
 

… dit niet waar is? 
 

… dit het voorlaatste wist-je-datje is? 
 

… dit wel waar is? 



Kleurplaat 
 

Toon je van je meest creatieve kant en maak iets moois van deze kleurplaat! 

Geef deze kleurplaat ten laatste 18/03 af aan je leiding (vergeet zeker niet je 

naam erop te schrijven) en wie weet win je wel een 

supermegawaanzinnigfantastische prijs. Wij wensen jullie alvast veel 

knutselplezier! 

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



  



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 tussenpersonen. Hoe minder tussenpersonen, 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 

 meisjesdag 

 

 
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. 

 
 

Vroeger Nu 
 

https://www.ksa.be/winkel/239


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 

Volwassen begeleider 
Ruben Depuydt 
ruben@ksaoostende.be 

 
De volwassen begeleiders geven raad aan 
de bondsleiding en steken een handje toe 

Volwassen begeleider 
Hanne Declerck 
hanne@ksaoostende.be 

 
 

De volwassen begeleiders geven raad aan 
de bondsleiding en steken een handje toe 
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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, Paaseierenraap en 
paasbrunch…), 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 

 

 

Weekends 
 

De jongens gaan van 17 tot 19 februari 2017 op weekend naar Koksijde. De meisjes gaan 
van 10 tot 12 februari 2017 op weekend naar Loppem. Meer info over het weekend volgt 
later. Iedereen schrijft zich het 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 

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

 

Kampen 
 

Deze zomer gaan er opnieuw fantastische 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. 

 
Ban Datum Locatie Prijs 
Kabouters 11 – 16 juli Nijlen €90 | €85 met 

broer/zus in KSA Kwebbels 16 – 21 juli 

Ravotters & Vikinghorde 11 – 21 juli Opglabbeek  

http://www.ksaoostende.be/
http://www.ksaoostende.be/
mailto:bondsleiding@ksaoostende.be


Pagadders en Flodders 21 – 31 juli Peer €150 | €140 met 
broer/zus in KSA 

Knapen en 
Jonghernieuwers 

2 – 12 augustus Solwaster €170| €160 met 
broer/zus in KSA 

Trendies en Zwervers 21 – 31 juli 





Paaseierenraap & paasbrunch 

Dit jaar presenteert KSA Oostende jullie een volledig nieuw 
concept. Weg met de balpennenverkoop, welkom paasfeest! 
Op één april (nee, dit is geen mopje) houden wij een 
paasbrunch en een paaseierenraap voor jong en oud. 
We starten deze dag met een luxebrunch waar je van 10 uur 
tot 13 uur kunt aanschuiven aan het buffet. 
In de namiddag kunnen de kinderen deelnemen aan allerlei 
workshops: van paasmandjes ontwerpen tot kinderdisco, 
van paaseieren versieren tot schminken. Kortom voor elk 
wat wils. 
Nadien kan iedereen genieten van een dessertbuffet. 
De kostprijs voor brunch en paaseierenraap is 10 euro voor 
een volwassene en 5 euro voor een kind. 
Wilt u nadien deelnemen aan het dessertbuffet, dan kan dit voor 3 euro. Enkel 
deelnemen aan de paaseierenraap kan voor 3 euro. 
Enkel deelnemen aan de brunch kost 8 euro. 

Brunch: 10u – 13u 
Paaseierenraap: 14u – 16u 
Dessertbuffet: 16u – 18u 

Zijn er nog vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met 
iemand onze bondsleidster: 

Lot Fouquet ☎ 0499/29 93 76 

Inschrijven kan door een mail te sturen naar tom@ksaoostende.be waarbij je vermeldt 
waaraan je deelneemt en het gepaste bedrag over te schrijven op volgend 
rekeningnummer BE76 8334 2093 4695. Een andere optie is door onderstaande 
inschrijvingsstrook af te geven aan de leiding in een envelop met het gepaste bedrag. 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------- 

De familie …………………………………………………………………………………… 

schrijft hierbij in voor: 

(aanduiden wat past) 

o ………. volwassenen voor paasbrunch (€ 10 / volwassene) 

 

o ………. kinderen voor paasbrunch (€ 5 / kind) 

 

o ………. personen voor paaseierenraap (€ 3 / persoon) 

 

o ………. personen voor dessertbuffet (€ 3 / persoon) 

 
 
 
 

En betaalt hierbij …………… euro. 
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Streekbierenavond met braadworsten en 
voetbaltoernooi! 

Sinds twee jaar houden we onze jaarlijkse streekbieravond en deze is 
wegens succes ook in 2017 verlengd! We nodigen u daarom van harte 
uit op onze streekbierenavond op zaterdag 22 april 2017. U zal daar niet 
alleen uw dorst kunnen lessen, maar ook uw honger kunnen stillen met 
lekkere braadworsten. Daarbovenop krijgt u nog eens live- 
entertainement gebracht door de beste amateurvoetballers van 
Oostende. 

 

Het voetbaltoernooi start om 17u op het Mispelplein. Naast het 
voetbaltoernooi zal er ook voldoende randanimatie zijn voor de 
kinderen. 

 
Wie wint dit jaar HET TOERNOOI VAN HET JAAR? Wie heeft er zin in een 
recreatief toernooi op de velden van het VGO? Wij zien het alvast 
ongelofelijk zitten. Bovendien mag de winnaar van deze editie 
uiteraard een schitterende prijs te wachten. Wacht niet langer en 
schrijf je nu in door onderstaand strookje samen met 10 euro in een 
gesloten enveloppe af te geven aan de leiding. 

 
 

Meer informatie volgt ook nog op onze facebookpagina: KSA Oostende 
Meeuwennest. Voor ons evenement zijn we ook nog op zoek naar enkele 
sponsors. Op de volgende pagina staat er nog een sponsordossier, met alle 
aanvullende informatie. 

 
Voor al uw vragen kan u terecht bij onze bondsleider: 
Willem Verhoest 
willem@ksaoostende.be 0470/04 74 00 
of 
bondsleiding@ksaoostende.be 

 

 

Ploeg ……………………………………………………………… schrijft zich in met een ploeg van 5 personen 
voor het voetbaltoernooi en betaalt €10 (ter plaatse of via overschrijving op BE76 8334 2093 
4695 met duidelijke vermelding van ploegnaam en ‘Voetbaltoernooi’). 
Inschrijven kan ook door een mail te sturen naar willem@ksaoostende.be of 
tom@ksaoostende.be. 
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Op Zaterdag 22 april organiseren we onze Streekbierenavond & Voetbaltoernooi 
 

Wij, ondergetekende, Leiders, 

verklaren de firma .......................................................................... ; dat in ruil voor hun bijdrage: 
 

Hoe groter uw bijdrage, hoe opvallender uw logo! 

€ 30,00 Vermelding op het Facebook evenement 

€ 55,00 
Vermelding fb evenement + geprojecteerd op 

twee televisies gedurende volledige avond 

€ 80,00 (Alles hierboven) + vermelding op flyer 

€  ..............(bedrag naar keuze) Verdere bespreking mogelijk 
 

Dit bedrag wordt contant geregeld met de ondergetekende ontvanger. 
 

Gegevens sponsor (logo van de sponsor, elektronisch via mail ontvangen): 

sponsoring@ksaoostende.be 

 

Dit document in tweevoud opstellen 

1. Eén document voor: 

 de sponsor 

 boekhouder KSA Oostende (Tom, Tiebe en Renaat) 

 

 

Alle Leiders zijn uw van harte dankbaar! 
 

Datum: ................................. Sponsoring ten einde maart 2017 
 

Handtekening sponsor: Naam leerling: ............................................. 

 Handtekening leerling 

 
 
 

 

KSA Oostende Meeuwennest – Bondsleiding@ksaoostende.be – www.ksaoostende.be 

Straat: 

Gemeente: 

Tel / GSM: 

BTW- 
nummer: 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 
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Inschrijvingsfiche KSA Oostende 
Meeuwennest 2016-2017 

 

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  /  Kaaistraat  / 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 2016-2017. 

 
Handtekening leid(st)er 

GEDEELTE VOORBEHOUDEN VOOR DE LEIDING 
 

datum inschrijving en betaling: …..… / …..… / ……… datum inschrijving in DIGIT: …..… / …..… / ……… 

nieuw lid: ja  / nee 



 
 
 

 

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. 


