
Knapen KSA Oostende 
presents: 

 

America: 

Civil War 



VOORWOORDJE 
 

Geachte knapen, ouders, grootouders, overgrootouders, over-overgrootouders… 

Na twee weken (hopelijk) genieten van schaatsen, kerstkalkoenen eten, aftellen naar 2017 
(misschien hoorde daar wel al een glaasje cava bij?) en nog tal van leuke dingen tijdens de 
vakantie is het eindelijk weer tijd voor een nieuw KSA-trimester. Terwijl jullie geliefde 
leidertjes Benoit en Bavo nog met hun neus tussen de boeken zitten zodat ze in augustus 
niet opnieuw moeten blokken hebben wij heel wat voor jullie in petto! Ik hoor jullie al 
denken: “pfff, leider, het is wel nog veel te koud om naar KSA te komen hé!” Daarop heb ik 
maar één iets te zeggen: een echte knaap gaat door weer en wind naar KSA!! Hou jullie dus 
maar al aan de takken van de boom, want dit trimester duiken we in de burgeroorlog van de 
Verenigde Staten van Amerika. Een zware burgeroorlog tussen Noord en Zuid, dat zal 
vonken geven! Dit trimester gaan we ook op weekend, en staat de fameuze 12-urendag op 
het menu! Als jullie nu nog niet overtuigd zijn om er weer een heel trimester in te vliegen, 
dan weet ik het ook niet meer! 

 Hopelijk tot 14 januari!! 

xxx 
Brecht, Benoit, Bavo, Maarten en Tobias 



Benoit De Becker 

Klaprozenlaan 34  

Benoit.debecker1995@gmail.com 

0486/71 18 52  
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Brecht Demyttenaere 

Salvialaan 9 

brecht.demyttenaere@hotmail.com 

0493/72 04 90 

Banhoofd 

 

Bavo Persyn 

bavo.persyn@gmail.com  

0497/12 89 20 

Tobias Hungwe 

0486/62 60 25 

Maarten Vanhoorne 

Stenenstraat 76 

Maarten.vanhoorne@gmail.com 

0471/08 63 35 

 



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  



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 kunt 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  

12-URENDAG 
Dit trimester houden we de meest knaperige (je leest dit goed, we bedoelen niet knapperig) 
activiteit van het jaar, namelijk de onovertrefbare 12-urendag! Deze gaat door op 11 maart 
op het mispelplein van 5 uur tot 17 uur. Op deze dag zullen we jullie sjorren nog wat 
bijschaven maar vooral nog veel andere leuke Knapen-activiteiten doen, afkomen is dus de 
boodschap! Je hebt geen eten nodig, dit zullen jullie namelijk zelf mogen klaarmaken!! 

Hiervoor zullen we wel wat sponsoring nodig hebben. Alles wat we over hebben gaat 
regelrecht naar het kampfonds. Dit wordt gebruikt voor activiteiten die we anders niet 
kunnen doen. Vorig jaar zijn we hier mee bijvoorbeeld gaan kajakken! Verder in het boekje 
zit nog een sponsorfiche. We zouden toch wel vragen dat elke knaap probeert om 20 euro te 
sponsoren. Je kunt dit doen door op sponsortocht te gaan in de straat, naar de lokale bakker, 
slager en nog vele andere leuke buurtbewoners. Veel succes en tot dan! 

 
  

 



ACTIVITEITENKALENDER 

Vredeseilanden          14/01                                                                
Wapenplein          14u-18u   
Met evenementen zoals Music For Life en Rode Neuze Dag net achter de rug geeft ook KSA Oostende zich ieder 
jaar volledig om een goed doel te steunen. Zoals elke jaar verkopen we op deze dag stylo’s en magneten ten 
voordele van Vredeseilanden. DE gelegenheid voor iedereen die nog een plaatsje in de hemel wil bemachtigen. 
Stadsspel          21/01 
Ieperstraat          14u-17u   
Om onze goede voornemen van 2017 goed in te zetten gaan we vandaag het stad van Oostende onveilig maken. 
We gaan niet gaan fitnessen of minder gamen, neenee we spelen gewoon een doorgewinterde KSA activiteit!  
Bosspel           28/01 
Mispelplein          14u-17u   
Vandaag is het tijd om al die mooi gewassen kleren nog eens goed vuil te maken! Gelieve voor deze activiteit 
dan ook niet jullie communiekleertjes aan te doen en indien je met de auto naar huis gaat voorziet de 
chauffeur van dienst best een quarantaine-zitplaats. 
Nachtspel          04/02 
Ieperstraat          18u-21u 
Het schijnt dat er ’s nachts spoken ronddwalen op de locatie waar we vanavond naar toe gaan. Zaklampen zijn 
dus uit de boze maar met look en een kruisbeeld ben je normaal gezien wel veilig 
Quizz der Quizzen         11/02  
Ieperstraat          14u-17u 
Vandaag testen we het IQ van onze teergeliefde knaapjes. Lees dus allemaal nog maar eens goed de krant, 
bekijk alle seizoenen van de Slimste Mens en memoriseer alle liedjes die je hoort!  
Jongensweekend         17/02-19/02 
Mispelplein           
We zijn hier op jongensweekend, zie hiervoor speciale weekendinformatie. 
Ardennendagtocht         25/02 
Station Oostende         06u-20u 
Voor velen onder jullie is dit een nieuwe activiteit. Het concept blijft echter hetzelfde... Wandelen. Vergeet 
echter je ontbijt, lunchpakket en avondeten niet! Ook goede stapschoenen en een nodige dosis zelfvertrouwen 
kunnen geen kwaad aangezien we samen met de meisjes op pad gaan! Vergeet ook niet 10eur voor de trein of 
treinkaartjes mee te nemen. 
Verassingsactiveit         04/03 
Ieperstraat          14u-17u   
ERROR 404. 
12-urendag          11/03 
Mispelplein          05u-17u   
Vandaag spenderen we 12 volle uurtjes op een KSA-activiteit. Vergeet zeker niet de dag voordien vroeg in 
jullie bedje te kruipen! Op de dag zelf neem je je Zakmes en Sponserdossier mee. 

Mispel Battle Spel         18/03                                                          
Mispelplein          14u-17u   
Om je voor te bereiden op dit spel haal je best Call Off Duty of Battlefield van onder het stof, het mispelplein 
wordt omgetoverd tot een echt slagveld! 



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 volgend rekeningnummer: BE51 8334 2468 5262 
(vermeld naam van u knaap ) 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 Knapen 
vertrekken om 19u. 
 
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 het 
strookje in te vullen en af te geven aan de leiding ten laatste op zaterdag 11/02.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Naam van u knaap: 

 Ik kan doorvoeren op 17/02 en kan……..knapen/leiding meenemen. 
 

 Ik kan terugvoeren op 19/02 en kan……...knapen/leiding meenemen. 
 

 Ik kan niet voeren.  



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 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.  

  

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


WIST-JE DAT... 
… dit het aller eerste wist-je-datje van dit trimester is. 
… dat Plopsaland met KSA super TOF was!! 
… dat het weer school is  
… het daarom elke zaterdag KSA is 
… dit trimester super cool gaat worden. 
… wanneer je een vriendje meeneemt naar KSA je een pet krijgt 
… we nu in het tweede trimester zitten. 
… het tweede trimester super leuk gaat worden. 
… de kleuren van KSA Oostende licht blauw en oranje zijn. 
… jullie braaf moeten zijn! 
… we nog altijd verzamelen aan de Ieperstraat 
… KSA de max is! 
…Benoit en Bavo er de eerste activiteiten er niet bij gaan zijn 
…dit komt omdat ze dan examens hebben 
…jullie daarom superverdrietig zullen zijn 
…de andere leiders extra hun best gaan doen 
…jullie nog altijd vriendjes mogen meenemen 
…de leiders dat supertof zouden vinden 
…we dit trimester met alle jongens op weekend gaan 
…iedereen mee moet op kamp 
…we anders jullie gaan ontvoeren 
…kidnappen eigenlijk niet mag 
…we jullie dus niet gaan ontvoerren 
…alle leiders een goeie vakantie hebben gehad 
…Benoit en Bavo dat niet hebben 
…dit komt omdat ze hebben moeten studeren 
…ze eigenlijk liever terug naar het middelbaar willen 
…een olifant niet kan springen 
…een giraf ook maar 7 wervels heeft 
…dit 2 superrandom weetjes zijn 
…het thema van dit trimester de Amerikaanse burgeroorlog is  
…die doorging van 1861-1865 
…je die vraag misschien gaat krijgen op de Quizz 
…ik jullie nu nog meer tips ga geven\ 
…de oorlog ging tussen het Noorden en Zuiden van de Vs 
…in het Noordelijke leger 33prct immigranten meevochten 
…zwarte soldaten in het noordelijke leger minder betaald werden dan de gewone soldaten 
…generaals meestal zelf de aanvallens leidden 
…2/3 van alle slachtoffers in de oorlog door ziekte kwamen 
…in het eerste jaar van de oorlog droegen de soldaten geen uniform 
…ik nu bijna niks meer te zeggen heb 
…jullie allemaal moeten afkomen\ 
…dit het laatste wist-je dat je is 
  



SPELLETJES 

 
  



SPONSORFICHE 
NAAM: 
Op dit blad kan je mooi invullen van wie je hoeveel sponsering ontvangen hebt! Er staat al een 
voorbeeldje ingevuld zodat jullie het allemaal goed kunnen begrijpen. 

Ik ontving… Van… 
€0,10 Bakker Bakkermans, Versbroodstraat 19 
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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  

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

Handtekening sponsor:  Naam leiding:  .............................................   

  Handtekening leiding  

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

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.  
 


