
	
	
	

	

Het leven van visser Robert 

KSA Oostende Meeuwennest 
Kabouters 

Tweede trimester 
Januari - Maart 



Voorwoordje van de leiding 
 

Dag kabouters en hun ouders, eerst en vooral een gelukkige Nieuwjaar, we 
wensen jullie alleen maar het beste in dit 2017.    

In dit boekje vindt u o.a. informatie over de 
activiteiten, een inschrijvingsfiche voor het kamp en 
de contactinformatie van de leiding terug. 

Voor onze kabouters staan er weer een heleboel 
avonturen te wachten, ditmaal zullen we ons op de 
zee wagen met onze nieuwe vriend visser Robert. 

Hopelijk zien jullie het een beetje zitten want staan 
alvast te popelen!! 

Renaat, Bert, Dieter, Anton en Tiebe 

 

Hoe zit de werking in elkaar? 

 KSA is onderverdeeld in 5 leeftijdsgroepen, namelijk de kabouters (1e en 2e 
leerjaar), ravotters (3e en 4e leerjaar), vikinghorde (5e en 6e leerjaar), knapen 
(1e en 2e middelbaar) en de jonghernieuwers (3e en 4e middelbaar).  

In elke ban (de leeftijdsgroep) zitten er ongeveer een vijftal leiders, 
naargelang de hoeveelheid kinderen. Die leiders staan onder gezag van 
onze goede vriend Willem en het voltallige bondsleidingteam, die samen 
kijken voor een goed verloop van de werking. De activiteiten lopen altijd van 
14u tot 17u tenzij anders vermeldt in de activeitenkalender. De 
verzamellocaties zijn ook meegedeeld verder in het boekje.  

We beginnen stipt om 14u, gelieve dan ook op tijd te komen en uw kind ook 
tijdig af te komen halen. Mocht u door omstandigheden wat later komen, 
dan is dat geen probleem. Even bellen naar iemand van de leiding, dan 
zullen wij de plaats vermelden waar we ons bevinden en zien we je daar!  
 
	
	
	
	
	



Wie is de leiding? 
	
 
Banhoofd 
 
Tiebe Parmentier 
0479/40 38 94 
tiebe.parmentier@telenet.be 
Mariakerkelaan 245  
8400 Oostende 
  
Bansecretaris 
(inschrijvingsfiches, medische fiches etc.) 
 
Anton Pauwels 
0483/03 57 37 
antonpauwels@hotmail.com 
 

 
 
Renaat Vuerstaek 
0491/48 78 39 
renaat_1996@hotmail.com 
 

 
 
Dieter De Sloover 
0488/25 92 53 
dieter.desloover@hotmail.nl 
 

 
 
Bert Verhoest 
0499/37 59 30 
bertzijnemailnogeensvragen 
 

 
 
U kan de leiding ook bereiken via kabouters@ksaoostende.be 



Wie is 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 onzo 
evenementen  

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 



Verzamelplaatsen 
	
Normaal	gezien	verzamelen	we	elke	zaterdag	om	14	uur	aan	onze	locatie	Westdiep	(Prof.	
Mac	Leodstraat	11,	8400	Oostende),	sommige	activiteiten	echter	verzamelen	we	op	onze	
andere	locatie	aan	het	mispelplein	(Mispelplein,	8400	Oostende)	en	eventueel	ook	op	
andere	uren	dan	normaal,	dit	kunt	u	altijd	zien	in	de	activiteitenkalender	waar	je	kan	het	kan	
zien.	
	

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 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 



Jongensweekend  
 
Geachte ouder, 
 
Ook dit jaar organiseren wij opnieuw een algemeen jongensweekend. Dit gaat 
voor alle jongens door van 17 tot 19 februari. We gaan op weekend naar 
Oostduinkerke en wel naar het prachtige heem de “Hoge Duin”. Hier zullen we 
van vrijdagavond tot zondagmiddag allerlei toffe activiteiten houden. 
 
Adres:  
Kinderlaan 45  
8670 Oostduinkerke 
 
Inschrijven kan nog steeds door 37 euro te 
storten op het rekeningnummer van jouw 
ban. Wacht niet te lang met inschrijven 
want de plaatsen zijn beperkt!  
Voor het weekend spreken we de 
vrijdagavond af aan het mispelplein. De 
oudere groepen vertrekken wat later omdat 
het anders wat te druk wordt aan het 
mispelplein. De vertrekuren zijn: 
 

- 18u: Kabouters, Ravotters en Vikinghorde  
- 19u: Knapen en Jonghernieuwers 

 
Gelieve een kwartier op voorhand 
aanwezig te zijn zodat we zeker op tijd 
kunnen vertrekken. De zondagmiddag 
kunnen ze om 13 u opgehaald worden aan 
het heem. 
 
Voor het vervoer rekenen we ook op uw 
steun, dus als u ons kan helpen, vergeet dan 
zeker niet contact op te nemen met het 
banhoofd Tiebe Parmentier  
      0479/40 38 94 
      tiebe.parmentier@telenet.be 

 
	
	
	
	
 



Kabouterkamp 
 
Elk jaar gaan we op kamp, dit jaar van 11 tot 16 juli, dit is perfect om het 
groepsgevoel die tijdens het jaar ontstaat te versterken. De leiding is 
doorgaans het jaar bezig om een fantastisch kamp te kunnen brengen voor 
de kabouters. Op kamp doen we super leuke spelletjes, grote spelen, 
bosspelen, waterspelletjes, dagtocht,... 
 
Op kamp komen er steevast ervaren koks mee, dit zijn meestal oudere leiding 
die al gestopt zijn. De koks verwennen ons dagelijks. 
 
Op de foto hieronder kan je de groepsfoto zien van kabouterkamp 2016. 
Zoals je opmerkt was het thema indianen, elk kamp is in thema. Voor het 
kamp probeert de leiding het maximum van het mogelijke decorstukken te 
maken. 

 
 
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 2017 
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 



Activiteitenkalender 
	
14/01 
 

Het grote vissersspel 
 

14u00 – 17u00 Westdiep 
 
 

21/01 
 

Verassing 14u00 – 17u00 Mispelplein 
 
Gelieve €5 mee te 
brengen voor de 
verassing 
 

28/01 
 

Bospel 14u00 – 17u00 
 
 

Westdiep 

4/02 schorrespel 14u00 – 17u00 Mispelplein 
 
 

11/02 Vismijnspel  10u00 – 17u00 Station 
 
Gelieve €2 mee te 
brengen voor de 
tram terug 
 

18/02 
 

 
Jongensweekend 

 
25/02 
 

Vriendenspel 14u00 – 17u00 Westdiep 
 
 

4/03 
 

Carnaval 
 
 

14u00 – 17u00 Westdiep  

11/03 
 

Grote glijbaanspel 
 
 

14u00 – 17u00 Westdiep 

18/03 
 

Parkspel 
 
 

14u00 – 17u00 Westdiep 

1/04 
 

 
Meisjesdag 

 
 

22/04  
Streekbierenavond en voetbaltoernooi 

 
 



     Wist je dat 
 

…het 2017 is? 
…het 2de trimester van de ksa weer gaat beginnen? 
…dat we op weekend gaan dit trimester? 
…dat je zeker aan je ouders moet vragen voor je in te schrijven. 
…dit met alle jongens van ksa Oostende is? 
…je p niet kan zeggen zonder je lippen tegen elkaar te zetten? 
…Donald Trump de nieuwe president van America is? 
…hij dit zal blijven voor de volgende 4 jaar? 
…dit het 10e wistjedatje is? 
…dit echt het 10e wistjedatje is? 
…we hopen dat je het 2e trimester even leuk of leuker vind dan het 1e 
trimester? 
…er nu sommige leiders examens hebben? 
…het weekend van ksa zeer leuk zal worden? 
…dit trimester over vissen gaat?  
…dat waarschijnlijk al wist omdat het van voor op het boekje stond? 
…we hopen dat jullie een leuke vakantie hebben gehad? 
…de leiding het 2e trimester ziet zitten? 
…dat je zeker niet elke week mag vergeten in het boekje te kijken? 
…ksa zeer leuk is? 
…de leiding vroeger ook naar Samson en Gert keken? 
…Samson en Gert al een tijdje bestaat? 
…dit trimester zeer leuk zal worden 
…als je een oog dicht doet en probeert over dezelfde schouder te 
kijken dat dit niet lukt? 
…jullie er nu raar uitzien als je dit probeert? 
…dat waarschijnlijk grappig is voor de mensen die jullie zien? 
…je altijd moet goed uitgerust zijn voor ksa dat je veel kan spelen en 
ravotten? 
…leider bert al 14 jaar in ksa zit? 
…dat al heel lang is? 
…dat er nog leiding is die langer dan 14 jaar in ksa zit? 
…er een leider is die nu aan zijn 8ste jaar leiding bezig is? 
…dat zeer lang is? 
…dit het laatste wistjedatje is? 
…dat het vorige een leugen was? 
…dat de laatste wistjedatjes het minst origineel zijn? 
…dat komt omdat hoe meer je er schrijft hoe minder inspiratie je hebt? 
…dit echt het laatste wistjedatje is?  



Kleurplaat 
 

 

 

Moppen 
 
Twee Belgen zitten in een boot te vissen. "Huh", zegt de 1, er zit een gaatje in 
de boot en er loopt water in!" Zegt de ander: "Maken we er nog een gat bij. 
Dan kan het water er daar weer uit".  
 
Agent: "Meneer, u mag hier niet vissen, ik zal u een boete moeten geven". 
Visser: "Maar ik zit niet te vissen, ik geef mijn worm zwemles". Agent: "Dan krijgt 
u alsnog een boete van 25 euro, uw worm zwemt namelijk zonder badpak". 



	

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	
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. 



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

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.	



	


