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Voorwoordje  

 

 

Beste tjankhernieuwers,  

Hopelijk hebben jullie goede feesten gehad! 

Er is weer een nieuw trimester aangebroken en daar hoort natuurlijk zoals altijd ook een 

boekje bij.  

 

Jullie leiding zal zoals gewoonlijk er iedere week voor 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  

 

Zo als jullie al weten gaan we in de paasvakantie op JOEPIE, een vierdaagse wandeltocht 

georganiseerd door KSA Nationaal, dat je kan vergelijken met de hoera en minstens even 

leuk. Hou dus zeker volgende dagen vrij: 11-14 april, dit is de dinsdag tot de vrijdag van de 

tweede week van de paasvakantie. 

Dit word ook samen gedaan met onze lieftallige dames, begin dus maar al met enkele 

openingszinnen te bedenken! 

 

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

aanwezig zijn!  

Wij (de leiding) zien het alvast ontzettend goed zitten! Dit trimester wordt alweer  EPIC. 

 

Groetjes, 

Olav, Toon, Arnaud en Sander 

 xoxo 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Leiding 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Arnoud Van Ingelghem 

Elisabethlaan 215 

0493 60 05 45 

Patersgroep secretaris 

Olav Drabs 

Peter benoitstraat 15 

0470/05 95 59 

Sander Caron 

Stuiverstraat 385 

0496 73 58 50 

Hoofdpater 

Toon Huntjens 

Kairostraat 53 

0487/22 12 04 



 

Activiteitenkalender  
 

 

 

14/01:  VREDESEILANDEN                14u-18u  Ieperstraat 

We gaan vandaag ons goed hart tonen aan de wereld. 

Perfect werkende balpennen en andere hoge kwaliteitsspullen verkopen aan 100 per uur. 

Achteraf wordt er uiteraard eens goed gevoetbald om ons te laten gaan. 

 

 

21/01: GAME DAY                          14u-18u  Mispelplein 

 

Denk je dat jij de GAME kan winnen want hier zal je al je skills moeten uithalen! 

 

28/01:SUNPARKS                                                                        13u-18u  Ieperstraat 

Als het koud is het wel leuk om eens naar de zon te gaan dus neem zeker en vast je zwemgerief mee 

want je zal ze nodig hebben. 

 

04/02:PEKINGEXSPRESS                                                           13- 18u  Mispelplein 

 

Ben jij de snelste en de sluwste om als eerste in peking toe te komen? 

We zullen zien. Doe zeker je volledige uniform aan als je wil winnen! 

 

11/02: AVONDSPEL                                                   17u-21u  Ieperstraat 

Deze avond  gaan jullie eens niet gaan feesten.  

Maar misschien wel iets anders veel leuker gewoon eens naar KSA lekker gezellig met de boys. 

Vergeet zeker geen geld me te nemen want na de super activiteit wordt er nog lekker gezellig frietje 

gestekt.   

 

18/02: WEEKEND                tijdstip volgt nog , waarschijnlijk rond 19u     Mispelplein 

 

Dit word een super weekend. En aangezien de locatie relatief dichtbij is gaan we zoals echte 

jonghernieuwers met de fiets dus zorg er voor dat je fiets degelijk werkt. Lichtjes en fluovest zijn 

verplicht! 

  

 



 
25/02: ARDENENDAGTOCHT                                                  zeer vroeg Station 

We gaan al ons wat gaan instappen in het mooie Wallonië als voorbereiding op JOEPIE. Maak dat je 

echte wandelschoenen mee hebt, DUS GEEN VANS OF ANDERE SCHOENTJES! Doe ook warme kledij 

aan en voldoende water en eten. Normaalgezien nemen we de trein van 6u40 maar nu kunnen we 

helaas nog niet weten of er stakingen zullen zijn of wijzigingen aan het nmbs-tijdsschema. We zullen 

jullie op de hoogte houden! Extra motivatie om mee te gaan en vroeg uit je nest te komen: we zullen 

niet de enige ban zijn die meegaan! X3 (tip: tis niet met de kwebbels) 

04/03: SCHORRESPEL                                               14u-18u Mispelplein 

Nog een goeie oude schorrespel doe dus zeker en vast geen mooie kleren aan. Neem wat reserve 

kledij me. 

11/03 ESCAPEROOM                                                                14u-18u Mispelplein 

Hier is het verplicht om een vriend mee te nemen want het is voor vriendjesdag en jullie moeten 

doen wat de leiding zegt!!! 

De inhoud van Escaperoom blijft topsecret! 

 

18/03: BOSSPEL                                         14u-18u  Ieperstraat 
 

Nu het wat warmer is kunnen we nog eens een sport en spel geven maar natuurlijk is dit geen 

gewone sport en spel, jullie leiding kennende. 

 

Wist je datjes 
 

- Dit het eerste wist je datje is 
- Er nog veel wist je datjes zullen volgen 
- het eerste trimester voorbij is gevlogen 
- wij jullie een gelukkig nieuwjaar toewensen 
- de leiding superveel zin heeft in het 2e trimester 
- niet alle leiders elke zaterdag aanwezig zullen zijn wegens examens 
- alle leiders wel meegaan op weekend 
- we hopen dat jullie ook allemaal meegaan op dit zotte jongensweekend! 
- Olav zijn haar zwart zal kleuren als alle gasten ingeschreven zijn 
- Wereldwijd, 23% van de defecten aan fotokopietoestellen te wijten zijn aan mensen 

die hun achterwerk probeerden te kopiëren.  
- Sander een bierbuik heeft 
- Ijsberen linkshandig zijn 
- hij denkt dat het allemaal spieren zijn 
- Toon snel koud heeft 
- Hij verlangt naar de paasvakantie omdat het dan warmer is 
- Hij houdt van boxen 
- Er in de VS jaarlijks 5 miljoen tanden uit geslagen worden? 



 
- Maar ook omdat het dan DE JOEPIE is! 
- 1 op de 5 Belgen allergisch is voor selderij?  
- Arnaud graag wandelt 
- Daarom een extra dagtocht doen dit trimester 
- Dit een Ardennendagtocht zal zijn 
- We niet de enigste ban zijn die die dag op tocht zijn 
- We nog niet zullen verklappen welke ban of bannen er nog meegaan 
- de Zuid-Amerikaanse drank Chica gemaakt wordt met behulp van spuug?  
- Er opnieuw een avondspel zal zijn 
- Er nog zottere activiteiten gepland zijn 
- We al veel wist je datjes hebben 
- We zeker een boek vol wist je datjes kunnen maken 
- We dit niet zullen doen 
- De kans klein is dat je ze nu nog aan het lezen bent 
- we daarom zullen afsluiten met een laatste wist je datje 
- dit een mop was 
- ik nu dag zal zeggen: DAAAAAAAG! 

 

 
 

 

 



 
Tokshop 

 

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 tussen personen. Hoe minder tussen personen, 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  

 

 zoek de dt-fout op deze pagina. Aangezien jullie leiding dit document doorgestuurd 

krijgt in pdf van de tokshopverantwoordelijke kunnen we hem niet verbeteren. 

 

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 

mailto:lot@ksaoostende.be


                                    

 
 

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 



                                    

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. 

mailto:tom@ksaoostende.be


                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                    

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.  
 

mailto:willem@ksaoostende.be
mailto:willem@ksaoostende.be
mailto:tom@ksaoostende.be


                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

 

 

 

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 

Straat:  .............................................................................................................  

Gemeente:  .............................................................................................................  

Tel / GSM:  .............................................................................................................  

BTW- 

nummer: 
 .............................................................................................................  

 

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: .................................  
  

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

 Handtekening leerling 

 

Sponsoring ten einde maart 2017 


