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Voorwoordje 

 

Lieve knaapjes, beste ouders, toevallige lezer 

September is weer daar, en dat wil twee dingen zeggen: ten eerste dat jullie weer een heel jaar jullie 

broeken mogen (moeten eigenlijk) slijten op de schoolbanken. Voor sommigen onder jullie is het de 

eerste keer naar de gróte school, voor anderen al het tweede middelbaar. Ten tweede dat jullie weer 

een heel jaar jullie broek mogen (moeten eigenlijk ) verslijten in de KSA, JOEPIE!! 

Wij hebben voor jullie weer een heel jaar vol spetterende activiteiten, avontuurlijke dagen, toffe 

momenten, vele ve(r)rassingen en nog zo veel meer in petto voor jullie. Vergeet die saaie zomerse 

zaterdagen, vanaf nu heb je terug een reden om zaterdag uit je zetel te komen en vuil thuis te komen 

waardoor mama of papa weer een hele wasmachine vuile was heeft. 

De tweedejaars onder jullie kennen Brecht, Benoit en Maarten al, voor hen komen er 2 “nieuwe” 

leiders bij: Bavo en Tobias doen hun intrede bij de knapenban. Voor de eerstejaars zullen het 

allemaal nieuwe leiders zijn, maar jullie zullen zien: jullie leidertjes hebben er zin in!! Wij hopen op 

een fantastisch jaar met jullie, vol enthousiasme en elke zaterdag een grote opkomst! 

Tot op 10 september, de eerste activiteit en tevens onze startdag. 

XXX 

Brecht, Bavo, Benoit, Maarten en Tobias 
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Leiding 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

Brecht Demyttenaere 

Salvialaan 9 

brecht.demyttenaere@hotmail.com 

0493/72 04 90 

Banhoofd 

 

Benoit De Becker 

Klaprozenlaan 34  

Benoit.debecker1995@gmail.com 

0486/71.18.52  

Bansecretaris 

Bavo Persyn 

bavo.persyn@gmail.com  

0497/12.89.20 

Tobias Hungwe 

0486/626025 

Maarten Vanhoorne 

Stenenstraat 76 

Maarten.vanhoorne@gmail.com 

0471/08 63 35 
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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 

mailto:lot@ksaoostende.be
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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 

 

Activiteitenkalender 

27/09 SQUAD IEPERSTRAAT– 14u-17u 

Er zijn geruchten dat er rare mensen rondlopen in het bosje van Oostende, één iemand van hun 

groep heef onze hulp gevraagd, we zullen moeten oppassen want we kennen die mensen niet. 

voor deze activiteit verzamelen we aan de Ieperstraat om 14 uur. 

24/09 AANGESPOELD ?      IEPERSTRAAT– 14u-17u 

Het strand van Oostende wordt vandaag overspoeld, maar niet door water! Dit kunnen jullie 

stoere leiders niet alleen aan, dus afkomen is de boodschap! Bij mooi weer mag je natuurlijk 

altijd een zwembroekje meenemen. 

1/10 SJORDAG       MISPELPLEIN – 10u-17u 

De jaarlijkse en niet te missen sjordag is alweer terug, vandaag leren we sjorren en hoe dat we 

ze kunnen beter maken, we gaan waarschijnlijk ook iets maken om onze vrienden te helpen. We 

verzamelen aan het mispelplein! Zorg er ook voor een lunchpakket mee te nemen. 

8/10 Dr.June Moone       IEPERSTRAAT – 

14u-17u 

Over deze persoon weten we eigenlijk amper iets, zij heeft iets te verbergen voor ons denken wij 

toch, maar dit blijft eerder geheimzinnig. We zullen enkele maatregelen moeten nemen in het 

park om dit stoppen! 
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16/10 SCHADUWNACHTEN      VISMIJN - 14u-17u 

Dit wordt ongetwijfeld een avondspel die je nooit zal vergeten (en niet alleen vanwege de 

visgeur die in je kleren is blijven hangen). We verzamelen aan het rondpunt aan de Vismijn in 

Oostende 

22/10 Fietsdagtocht       IEPERSTRAAT– 9u-17u 

Ik hoop dat jullie hebben zitten trainen want jullie zullen nodig hebben. Dit jaar zal er veel 

gefietst worden op de fietsdagtocht neem natuurlijk jullie fiets mee en een lunchpakket. 

29/10 GEVAAR!       MISPELPLEIN – 14u-17u 

Er is iets gevaarlijk in de schorre zeggen onze vrienden, blijkbaar is het heel vuil en modderig, 

doe dus zeker vuile kleren aan en neem reserve kleren mee. Leg best iets op je zadel van je fiets 

tegen de modder. 

5/11    VERRADER ONDER ONS      MISPELPLEIN – 

14u-17u 

We hebben gehoord dat er een verrader onder ons zit, dit zorgt voor heel wat onrust, maar we 

dit moeten oplossen. Deze verrader heeft al wat plannen van ons verstoord en nu gaan we hem 

te grazen nemen. 

12/11 VERMIST?       IEPERSTRAAT– 9u-17u 

Onze vrienden hebben onze hulp nodig, er ontbreekt iemand van hun groep. Voor deze missie 

hebben we zeker wandelschoenen voor nodig en een lunchpakket. 

19/11 VERASSINGSACTIVITEIT      IEPERSTRAAT – 

14u-17u 

Dit zullen jullie wel nog zien! We spreken af aan de Ieperstraat met onze fietsen neem zeker al 

jullie vriendjes mee, want het zal iets heel tof worden 

26/11 ZWEMMEN       IEPERSTRAAT – 14u-17u 

We gaan zoals elk jaar gaan zwemmen zorg er dus voor dat je je zwembroek en een handdoek 

meehebt, je zult ook 2 euro nodig hebben. 
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Belangrijke data 

Startdag 10/09 (14-17u) 
Normaal gezien vindt onze jaarlijkse werving plaats op het wapenplein. Na een aantal zware 

vergaderingen en talloze dillema’s hebben we uiteindelijk ervoor gekozen om eens iets nieuws 

uit te proberen. Startdag gaat dit jaar dus NIET meer door op het wapenplein maar op het 

Mispel. Het wordt een dag waarin wij willen tonen waarvoor ksa staat. Er zullen sjorinitiaties 

zijn, grimeerstanden,  tal van springkastelen en vooral niet te vergeten een bar!  

 

Ksa heeft een nijpend tekort aan leden en hoewel op kamp gaan met 5-10 gasten superleuk is, 

financieel haalbaar is het helaas niet. Omdat we geen toegevingen willen doen is het belangrijk 

dat ons ledenaantal groeit. Neem dus allemaal iedereen die je kent tussen de 6 en 14 mee! 

Broers, zussen, neven, nichten, buren, vriendjes en vriendinnetjes, lieven ... Ze zullen het zich 

niet beklagen en U eeuwig dankbaar zijn!  

 

 
 

 

 

 

 

Kaas en wijn avond 24/07 
Zoals het een jaarlijkse traditie betaamd is er dit jaar ook weer een kaas en wijn avond! Zoals de 

naam al doet vermoeden is dit een avond waarop men kaas eet en wijn drinkt! Het is echter veel 

meer dan dat, het is een gezellig samenzijn van iedereen die ksa een warm hart toedraagt. Met U 

aanwezigheid steekt U ook de volledig vrijwillige leiding een hart onder de riem. Als bonus kunt 

U meegenieten van de doop van onze eerstejaars. Wij verwachten U!  
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Inschrijvingsdag 01/10 (13u30-14u30) 
Dit is de dag waarop iedereen ingeschreven moet zijn. We verzamelen dan ook met iedereen op 

het mispel, u kan er u knaap ter plekke inschrijven en ook de benodigde KSA uniformstukken 

zijn er te koop! 

 

Streekbieravond + voetbaltoernooi 
De voorbije twee jaar is de streekbieravond met het bijhorende voetbal uitgegroeid tot een groot 

succes. Deze toffe dag valt echter in het tweede trimester dus daarover in het volgende boekje 

meer!  

 

Tentenkamp  
Dit jaar gaan we zoals elk jaar met de knapen op tentenkamp! En dit van 2 tot en met 12 

augustus. Hou dus een plaatsje vrij in jullie agenda. 

 

Weekend 
In het tweede trimester gaan we met alle jongens op weekend. Verdere informatie volgt 
nog, maar ik kan nu al meedelen dat het superdemax gaat worden!  
 
 
 

Uniform 
Vanaf vikinghorde is een sjaal en hemd verplicht, niet omdat meisjes dat zo mooi vinden maar 

omdat je zo verzekerd bent! Deze kun je altijd op grote evenementen bestellen (startdag, 

inschrijvingsdag, kaas en wijn.. ) maar je kan ook altijd terecht op de webshop van ksa 

Noordzeegouw. 
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wist je datjes 
 
… het opnieuw een zot jaar gaat worden 
... de leiding het weer ziet zitten 
... dat er weer een 1e jaartussen zit 
... dat de 2de jaars sommige leiders al kent 
... het dorpje met de langste naam is 
“Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch”zoek maar op 
... als je te veel wortels eet oranje kan worden 
... dat de melk van een nijlpaard roze is 
... dat struisvogels sneller lopen dan paarden 
... dat een F18 trager is dan een F1 wagen 
... dat dit niet waar is 
... je dit eens moet op zoeken 
… een giraffe evenveel nekwervels heeft als de mens 
… diaree letterijk ‘doorstroming’ betekent 
... een octopus 3 harten heeft 
... er een typ fout in een  wist je datje staat 
... dat de milkyway challenge nog steeds bestaat 
... je per vriendje dat je mee brengt e e n krijgt ;) 
... dat iedereen een soort muziek smaak heeft 
… een varken fysiek niet in staat is omhoog te kijken 
… een kat meer dan 32 spieren in elk oor heeft 
… de enige honden die niet kunnen blaffen wasbeerhonden zijn 
… vlinders proeven met hun pootjes 
… er gemiddeld 100 mensen per jaar stikken in een balpen 
… een slak drie jaar kan slapen 
… vrouwen twee keer zo vaak met hun ogen knipperen als mannen 
… de meeste mensen banger zijn voor spinnen dan voor de dood 
… je ogen altijd even groot blijven, terwijl je neus en oren doorgroeien 
… 'typewriter' het op een na langste woord is dat je kunt maken met alleen de bovenste 
… rij van je toetsenbord 
... dit het laaste wist je datje is 
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Fantastisch doolhof + Geweldige mop 
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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) 

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. 

 

*Via de mutualiteiten 
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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 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).  
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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 
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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.  

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  
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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 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  = €……………  
 

 

Zaterdag 
24september 
Zaal Astrid 
Gentstraat 6 

mailto:tom@ksaoostende.be

