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Allerliefste jonghernieuwers, 

Hopelijk zijn jullie al gerecupereerd van de spetterende kampen vorige maand, want het 

nieuw KSA-jaar staat alweer voor de deur. De tweedejaars en misschien ook de eerstejaars 

weten ondertussen al dat een jonghernieuwerjaar geen “normaal” KSA-jaar is. Nu jullie al 

ietwat ouder zijn geworden kunnen we elke activiteit nog extremer maken, en zelf een 

aantal gloednieuwe activiteiten introduceren.  Meer daarover vind je in de 

activiteitenkalender. Ook typisch voor een jonghernieuwerjaar zijn: JOEPIE en op 

tentenkamp gaan met de fiets! Net zoals jullie hebben wij, de leiding, dus enorm veel om 

naar uit te kijken! 

Velen (de volle 60 % van de groep) onder jullie waren erbij, anderen (de overige 40%) 

hebben het waarschijnlijk via via al vernomen, maar vorig jaar hebben de jonghernieuwers 

enkele keren een activiteit samen met de wijven (zwervers) gedaan. Omdat dit zo ’n 

ongelooflijk succes was, inclusief intieme bonding tussen enkelingen, hebben we besloten 

om dit jaar ook af en toe eens samen met de wijven een zaterdag door te brengen. Haal 

jullie playboydeodorant maar al boven, womenizers!  

We blijven natuurlijk kerels, dus wees gerust, er zullen genoeg ubermannelijke activiteiten 

tussen zitten om jullie kasse bij te trainen. Met andere woorden, het wordt een jaar om 

nooit meer te vergeten, waarbij we jullie een beetje van alles zullen voorschotelen. Afkomen 

is hoe dan ook de boodschap! 

 

Tot zaterdag, 

Arnaud, Toon, Sander en Olav 

xxxxx 
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Leiding 

 

 

 

 

 

 

Arnoud Van Ingelghem 

Elisabethlaan 215 

0493 60 05 45 

Bansecretaris 

Olav Drabs 

Peter benoitstraat 15 

0470/05 95 59 

Sander Caron 

Stuiverstraat 385 

0496 73 58 50 

Banhoofd 

Toon Huntjens 

Kairostraat 53 

0487/22 12 04 
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ACTIVITEITEN KALENDER!!!!!!!!!!!!! 

10/09  
9u – 18u 
Mispelplein. 
 
 
 

Startdag!!! Natuurlijk kennen jullie ancien-
KSA’ers deze activiteit al van 
toen je slechts een schop groot 
was, maar het is de bedoeling 
dat we wat nieuwe KSA’ers 
werven. Maak wat reclame bij 
familie, vrienden en je 
lieftallige buurvrouw, 
natuurlijk. Jullie worden 
verwacht vanaf 9u op het 
mispel maar in de namiddag 
(vanaf 12u) ben je vrij. Daarna 
rekenen we vanaf 18u op jouw 
helpvaardige hand om te 
helpen opruimen. TOT DAN! 

17/09 
14u – 18u 
Ieperstraat. 

SYB (oftewel search 
your bike) breng je 
vriendjes mee.  

Wat is er leuker dan een 
fiets verstoppen die niet van 
jou is en (hopelijk) terug te 
vinden? Afkomen natuurlijk! 
Ksa Oostende staat niet in voor 
verloren voorwerpen. 
 

24/09 
10u – 18u 
ieperstaat. 

Para 
games 

Ben jij sterk, ben jij stoer, 
knap en sterk?! Kortom de 
perfecte Jonghernieuwer? 
Dan ben jij de perfecte 
kandidaat voor vandaag! 
Maak je borst maar nat! 
 

1/10 
14u – 18u  
Mispelplein. 

Schorre spel. Deze keer tonen we dat we 
echte boys zijn en geen 
tjankhernieuwers. 

8/10 
9u – 18u  
Ieperstraat. 

Fietsdag tocht. Smeer je kuiten maar in want   
De ronde. Parijs roubaix ze 
komen er allemaal aan. 
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ACTIVITEITEN KALENDER!!!!!!!!!!!!! 

15/10 
19u – 22u 
Sjotten vooraf. 

Avondspel. Doe je pamper maar al aan en 
neem ook wat reserves mee 
want het zal spannend 
worden. Neem zeker wat geld 
mee want we gaan nog een 
frietkot onveilig gaan maken. 
mmmmmh 

22/10 
 

De leiders hebben een 
weekendje vrij. 

Jammer maar dit weekend 
geen ksa maar geen nood 
volgende de week zijn we 
terug. 

29/10 
14u – 17u. 
ieperstraat 

Battel of the sexes. Wil je laten zien dat we het 
sterke geslacht zijn kom dan 
maar zeker af want we gaan 
de meisjes eens een poepje 
laten ruiken 

5/11 
9u – 18u  
Mispelplein. 

Survival dag.  Ben je bereid om zeer veel 
dingen te leren om een 
echte bear grills te worden 
dan ben je deze dag op de 
juiste plek  

12/11 
14u – 18u 
Ieperstraat. 

Stadspel. Vandaag maken we het stad 
onveilig! Maar niet te 
onveilig, we blijven een 
vreedzame jeugdbeweging. 
Maar natuurlijk hebben we 
daarvoor jullie hulp nodig.  

19/11 
14u – 18u 
Ieperstraat. 

Verrassing act.  Kan ik niets over zeggen het 
is een verrassing. 
 

26/11 
10u – 18u  
geen sjotten. 
Ieperstraat. 

Schaatsen in Brugge. schaatsen alleen is niet echt 
een uitdaging voor de 
jonghernieuwers dus gaan 
we fietsen naar Brugge. 

28/12 
Staat in de bijlage. 

plopsaland. Helaas dit is al de laatste 
activiteit van dit trimester 
maar vrees niet … we 
komen terug! 
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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 

mailto:lot@ksaoostende.be
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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 10 september. 

Hierna kan dit tot 1 oktober door de ingevulde inschrijvings- en medische fiche af te geven aan 

de leiding samen met het lidgeld. De uiterste datum is dus zaterdag 1 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) 

1 Nieuw lid is gratis pet! 

 

Als u dit jaar uw kind inschrijft in KSA Oostende en uw zoon of dochter neemt een vriendje of 

vriendinnetje mee naar KSA die zich ook inschrijft, dan krijgen beide leden een KSA Oostende 

Meeuwennest pet gratis. 

Zoals u kan lezen in dit boekje, is er een deadline voor het inschrijven, dat is 1 oktober. 

 

Hopelijk tot snel, met een extra lid er bij! 

 

 

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 1 oktober het formulier aan aan één van de 

verzamelplaatsverantwoordelijken.(Eva op Westdiep, Charlotte David bij Kaaistraat en Julie bij 

Ieperstraat) Die zullen het formulier invullen en bestempelen. Wanneer u die dan ingediend 

heeft bij de Dienst Jeugd op het Bosjoenk, krijgt u €10 terug op uw inschrijvingsgeld. 
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*Via de mutualiteiten 

De meeste mutualiteiten betalen een deel van het inschrijvingsgeld terug. De formulieren van de 

mutualiteiten brengt u mee op 1 oktober op de inschrijvingsdag. Wij vullen dan het deel van 

de leiding in. Na 1 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 1 oktober  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 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  

 

Het jongens- en meisjesweekend gaan dit werkjaar door tijdens hetzelfde weekend, maar op een 

andere locatie. 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 



9 
 

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 €150 | €140 met 
broer/zus in KSA 

Pagadders en Flodders 21 – 31 juli Peer 

Knapen en 
Jonghernieuwers 

2 – 12 augustus Solwaster 
 

€170| €160 met 
broer/zus in KSA 

Trendies en Zwervers 21 – 31 juli 

 

 

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 woensdag 28 december.  
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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  

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 

Zaterdag 

24september 

Zaal Astrid 

Gentstraat 6 
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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   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 op de inschrijvingsdag (1 

oktober, zie verder) 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  = €……………  
 

  

mailto:tom@ksaoostende.be
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Mopjes !! 

Zo was er eens een Marokkaanse vader die zijn 3 zonen bijeenroept voor een serieus gesprek: "Zonen, nu dat 

ge meerderjarig zijt, moet ge mee voor het geld zorgen. Ondanks alle bedragen die we van de overheid krijgen, 

is het toch moeilijk om ullie en de 7 andere kinderen een goeie opvoeding te geven, dus zult ge voort moeten 

gaan werken."  

Een week naderhand komt de eerste zoon binnen met ne nieuwe leren vest. "Ha, ik zie dat ge al werk hebt 

gevonden, wat doet ge zoal voor de kost?"  

De zoon: "Ik heb men eigen ingeschreven bij den RVA en ik krijg nu elke veertien dagen nen dikke cheque. En af 

en toe pik ik eens nen auto of ne vest."  

"Goed zo, doe zo voort!"  

De week daarop komt de tweede zoon binnen met de sleutels van ne splinternieuwe BMW cabrio. Weer vraagt 

de vader wat hij doet voor z'n brood te verdienen.  

"Een paar weken terug ben ik als drugskoerier begonnen en nu heb ik men eigen wijk in handen."  

"Goed zo, doe zo voort!"  

De derde week komt de derde zoon thuis. Hij begint direct aan iedereen kleren en schoenen uit te delen. Zelf 

heeft hij een Armani-kostuum aan met bijpassende auto.  

"Zo," zegt de vader verrast, "waar houde gij u mee bezig?"  

"Ik werk op de luchthaven."  

"Als piloot, of wa?"  

"Neenee, ik werk in de vertrekhal. Ik zet mij op de grond ergens waar veel mensen voorbijkomen en ik zet een 

plakkaat op de grond waarop staat: heb nog 25 euro te kort om mijn terugreis naar Marokko te kunnen 

betalen. En geld dat de mensen geven!" 

Twee criminelen besluiten om 's nachts een overval op een bank te plegen.  

Ze hebben hun slag zo goed voorbereid dat ze op de bewuste nacht zonder probleem alle alarmsystemen 

uitschakelen en uiteindelijk in de zaal met de kluizen terechtkomen.  

De eerste gangster slaagt erin om één van de kluizen open te maken, maar is zwaar ontgoocheld wanneer hij 

merkt dat er helemaal geen geld in de kluis zit. Er staat enkel een pot yoghurt in. De tweede gangster opent 

ook een kluis en vindt precies hetzelfde. Uiteindelijk openen ze alle kluizen, maar ze vinden niets anders dan 

yoghurt, yoghurt en nog eens yoghurt.  

De eerste zegt: Dat is hier een gemene streek! Voila, om hen te ambeteren gaan we al die yoghurt opeten. Ze 

zullen nog al een gezicht trekken als ze het morgen merken! En onmiddellijk beginnen de twee kerels de potten 

yoghurt één voor één binnen te schrokken, tot ze bij dageraad een propvolle buik hebben.  

Da dag erna zitten de twee aan de ontbijttafel. 

Leest de ene uit de krant voor: "Godverdomme kerel, dees gazet titelt 'ONGELOOFLIJKE INBRAAK IN DE 

SPERMABANK' 

Een buschauffeur stopt voor een halte waar een neger opstapt. Die zegt: 'Ikke Moemba, ikke ni betalen', loopt 

door en gaat zitten. Nu die vent is twee meter groot en één meter breed en de chauffeur maar de helft van dat 

alles, dus die besluit van wijselijk zijn mond te houden en rijdt verder. 

De volgende morgen: 'Ikke Moemba, ikke ni betalen.' De morgen daarna zelfde scenario... Na twee weken is de 

chauffer dat uiteraard kotsbeu (hij moet bovendien elke keer het verschil bijpassen!) en besluit van de hulp van 

zijn collega's in te roepen. 

De volgende dag zitten ze met z'n tienen op de bus als de neger weer opstapt en zegt: 'Ikke Moemba, ikke ni 

betalen.' Ze vliegen daar met z'n allen op en Moemba krijgt daar het pak slaag van zijn leven... 

Daarna vraagt de buschauffeur: 'Ha zo, gij Moemba, gij ni betalen. En waarom Moemba ni betalen?' 

Zegt de neger: 'Moemba abonnement...' 
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Wist-je-datjes  

Wist je dat… 

- dit het eerste wist-je-datje is 
- er nog veel zullen volgen 
- We er mega veel zin in hebben 
- Dit een super zot jaar wordt 
- We ook super zotte leiders hebben 
- Startdag doorgaat op het MISPEL ipv wapenplein 
- Toon echt de shit is 
- Toon nog ballet heeft gedaan 
- KSA echt de shit is 
- jullie elke week moeten afkomen 
- we bijna elke week nog shotten tot 18u 
- Coca cola vroeger cocaïne bevatte 
- Sander banhoofd is 
- Hij eigenlijk de Benjamin is 
- Olav de oudste is 
- Hij nog leiding gaf aan Arnaud en Sander 
- Arnaud ook nog leider is 
- Dieren ook humor hebben 
- Het al 2016 is 
- Een mens 6000 scheten laat per jaar 
- Arnaud waarschijnlijk dubbel zoveel scheten laat 
- Dit komt omdat hij nog steeds een veggie is 
- We dit jaar op JOEPIE gaan 
- we veel gaan wandelen 
- dit samen met de zwervers is 
- zij met veel meer zijn dan wij 
- wij veel cooler zijn dan hen 
- we ook op tentenkamp gaan met de knapen 
- deze het laatste wist-je-datje is 
- het vorige wist-je-datje een leugen was 
- dit het echte laatste wistje datje was 
- ik dag zal zeggen, DAAAAAAAAAG!!!!! 

 


