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VOORWOORD

Beste Kwebbels

We zijn weer de beste periode van het jaar………
Nee, natuurlijk hebben we niet over school. Wie wil er nu saai achter de schoolbanken 
zitten en luisteren naar juf of meester. NIEMAND. Het enige waar jullie naar uitkijken is 
………… KSA. Want niets is leuker dan samen met vrienden lachen en plezier maken.  
Wel dit gaan we vanaf nu iedere zaterdag doen. 

Hoe leuk is dat??????????
Maar dit natuurlijk allemaal door jullie awsome leidsters. Maar weten jullie al welk 
thema het is dit trimister…………. SJACKIE EN DE CHOCOLADE FABRIEK !!!

Misschien kunnen we wel eens de fabriek bezoeken? Of snoep maken? Of samen met 
Willy Wonka zwemmen in zijn zwembad van chocolade?
Wie weet …. Het enige wat je kan doen is komen …
Misschien word je wel nog aangenaam verrast!!!
Alvast tot dan!!!!!

Groetjes van jullie leidsters,

Charlotte, Amber, Hanne, Aïna, Zeta en Lara
                             



Jullie leidsters

BANHOOFD Dag liefste kwebbeltjes,

Ik ben charlotte en dit is mijn tweede jaar als leidster van de 
kwebbels. Ik ben 17 jaar en ik heb één broer, guillaume. Ik 
volg marketing en onderneming te brugge. Mijn hobby’s zijn 
KSA (natuurlijk wat anders), tekenen en lezen. Mijn 
lievelingskleur is oceaanblauw. En mijn grootste geheim is 
dat ik niet kan wachten tot de eerste acticiteit. Tot dan!

CO- BANHOOFD
Hallo allerliefste kwebbels!! Ik hoop dat jullie allemaal een 
supertoffe vakantie achter de rug hebben� � Natuurlijk heb ik 
jullie wel allemaal gemist en ben ik heel blij om jullie terug te 
zien! Voor de kindjes die mij nog niet kennen: Ik ben leidster 
Amber en ik hou van dansen, muziek en natuurlijk ook van 
KSA. Ik studeer wetenschappen moderne talen in het zesde 
middelbaar� � Het wordt zeker en vast een super leuk jaar 
met jullie erbij. Hopelijk tot zaterdag!
Kusjes Amber x

hey dag lieve kwebbeltjes
Ik ben Aina en dit jaar is het tweede jaar als leidster van de 
kwebbels.
Ik ben bijna 17 jaar en ik heb een zus en een hondje Ciro. Ik 
volg kinderzorg in Oostende.
Mijn hobby's zijn paardrijden, rope-skipping en tuurlijk niet te 
vergeten KSA. 
Dit jaar heb ik er weer super veel zin in! Hopelijk jullie ook?
Tot dan!

Dag allerliefste kwebbels!
Ik ben Hanne en ik ben 21 jaar. Voor het zesde jaar op rij ben
ik kwebbelleidster en daar ben ik heel erg blij om, want 
samen met kwebbels elke zaterdag op avontuur gaan is het 
leukste wat er is! Naast KSA heb ik niet zo veel hobby’s 
omdat ik heel veel moet studeren. Ik volg namelijk de richting 
‘egyptologie’ aan de universiteit van Leuven. Dat wil zeggen 
dat ik alles leer over het oude Egypte: hiërogliefen, 
mummies, piramides, … Dat is heel leuk, want ik mag ook 
met mijn professoren mee naar Egypte om op te graven! Dan
kan ik eindelijk eens de piramides in het echt zien! Helaas zal
ik jullie dan ook heeeeeeeel hard missen, maar ik beloof dat 
ik een kaartje zal sturen!



Dag lieve kwebbels! 

Mijn naam is Zeta en het is mijn eerste keer bij de 
kwebbeltjes. Ik kijk er heel erg naar uit om jullie leidster te zijn
dit jaar  
Naast KSA zijn mijn hobby’s eten, reizen en alles dat met 
dieren te maken heeft.  
Ik ben geboren in Oostende maar ben half italiaans. Ik zit al 
vanaf jullie leeftijd in de KSA en vind het nog altijd super leuk!

 

Dag liefste kwebbels,
Ik ben Lara, jullie nieuwe leidster. Ik kijk er naar uit om leiding
aan jullie te geven want KSA is het leukste wat er is! Mijn 
hobby's zijn zingen en acteren. Dat is ook super leuk. Ik ben 
16 jaar en geboren in Oostende. :)



Kalender

Onze activiteiten gaan meestal door van 14u tot 17u. Kinderen kunnen echter afgezet 
worden aan de verzamelplaatsen vanaf 13u30 en kunnen opgehaald worden tot 17u15.
Als er echter een speciale activiteit plaatsvind en we ergens anders verzamelen of op 
een ander moment, dan staat het bij de activiteit. De gewone verzamelplaatsen zijn 
Westdiep en het college in het centrum, Kwebbels mogen een vieruurtje meebrengen 
(bijvoorbeeld een flesje water en een appel), maar dan moet niet. Vergeet zeker niet 
om uw kinderen elke week kleren aan te doen die vuil mogen wordenn en tegen 
een stootje kunnen! 

     10 september                                            STARTDAG                                                         
Dit is de dag waar jullie allemaal naar uitkijken…… STARTDAG!!!! Trek jullie hemd, 
sjaaltje en stoute schoenen maar aan want we vliegen er van eerste keer goed in.
Waar:  Mispelplein
Wanneer: 14 u tot 17 u

     17 september                                                       STRANDSPEL                                              
Na een volledige week op de schoolbanken is het weer zo ver ………… KSA.
Je weet nooit wie we tegen komen.
Waar: kaaistraat of Westdiep
Wanneer: 14 tot 17 u

     27 september                                          PARKSPEL                                          
Na de leuke dag op het strand keren we vandaag weer terug voor een nieuw 
avontuur…. En deze keer gaan we de wildernis in misschien komen we wel op gekke 
ideëen.
Waar: kaaistraat of Westdiep
Wanneer: 14 u tot 17u

     1 oktober                                                  SCHORRESPEL                                 
Vandaag is het top dagje voor jullie want we gaan vandaag naar …. de schorre. Maak 
je borst maar alvast nat.
Waar: Mispelplein
Wanneer: 14 u tot 17 u

     8 oktober                                                  BOSSPEL                                            
Trek vandaag maar jullie speurneuzen op want vandaag gaan op een zoektocht. 
Misschien vinden we iets lekkers op de weg.
Waar: kaaistraat of westdiep
Wanneer: 14 u tot 17 u

     15 oktober                                                 AVONDSPEL                                                   
Vanavond gaan we feesten!!! Trek allemaal jullie beste halloween kostum aan en 
vergeet jullie lunchpakket niet.
Waar: Mispelplein
Wanneer: 17 u tot 20 u !!!!!

     22 oktober                                                 LEIDINGSWEEKEND                                    
Dit weekend is er geen activiteit want jullie leiding is op weekend maar volgende week 
zijn we er weer terug.



     29 oktober                                                 VRIENDINNETJESDAG                                          
Vandaag is één van de leukste activiteiten van dit trimister want jullie mogen…….. een 
vriendinnetje meebrengen. Want vandaag is het vriendinnetjes dag.
Waar: Kaaistraat of westdiep
Wanneer: 14 u tot 17 u

     5 november                                               CREA                                                                          
Haal alvast maar de schildersezel en de verf uit de kast want vandaag gaan we 
kuntselen. Breng zeker een t-shirt mee die vuil mag worden.
Waar: Mispelplein
Wanneer: 14u tot 17 u

     12 november                                             STADSPEL                                          
Vandaag trekken we met z’n alle het stad in dus hou die verkooptechnieken alvast 
maar naar boven misschien heb je die wel nodig ????
Waar: Kaaistraat of Westdiep
Wanneer: 14 u tot 17 u

     19 november                                             KOKEN                                                
Trek maar jullie kookschort aan en een kookmuts op want vandaag vliegen de keuken 
in. Ik heb er alvast zin in.
Waar: ieperstraat
Wanneer: 14 u tot 17 u

     26 november                                  DE LAATSTE ACTIVITEIT              
Vandaag is het een droevige dag want het is de laatste activiteit van dit trimister. Maar 
misschien worden er wel elke knopen door gehakt vandaag……
Waar: kaaistraat of westdiep
Wanneer: 14 u tot 17 u 

     Speciale data:  

- 10.09: startdag + eerste inschrijvingsdag

- 27.09: Kaas- en wijnavond

- 01.10: inschrijvingsdag + verloren voorwerpen kampen

- 28.12: Plopsaland (zie boekje voor meer info)



Wist je datjes 

Wist je dat de zomervakantie gedaan is?                            

Wist je dat ik dat heel erg jammer vind?

Wist je dat ik wel blij ben om jullie terug te zien?

Wist je dat het een fantastisch KSA jaar zal worden?
 
Wist je dat jullie zes leidsters hebben?

Wist je dat ze Charlotte, Aïna, Zeta, Hanne, Lara en Amber heten?

Wist je dat roodharigen meer pijn voelen?

Wist je dat muizen kunnen zingen?

Wist je dat er een slang bestaat die van kleur kan veranderen?

Wist je dat een octopus drie harten heeft?

Wist je dat planten met elkaar kunnen communiceren?

Wist je dat cola oorspronkelijk groen was?

Wist je dat de oudste boom meer dan 4700 jaar oud is?

Wist je dat het oog van een struisvogel groter is dan zijn hersenen?

Wist je dat dit het laatste wist je datje is?

Wist je dat dit een leugentje was?

Wist je dat dit echt het laatste wist je datje is?

   



Kleurplaat

Geef deze kleurplaat mooi ingekleurd terug aan je leidsters en maak kans op een 
superleuke prijs!!!!!

 



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


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
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 

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 KSAKwebbels 16 – 21 juli
Ravotters & Vikinghorde 11 – 21 juli Opglabbeek €150 | €140 met 

broer/zus in KSAPagadders 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. 

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 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

