
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tweede trimester 

           kwebbels 2016-2017 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Voorwoord 
 

 

Dag allerliefste Kwebbels!!  

De vakantie zit er alweer bijna op en hopelijk hebben jullie allemaal een super leuke 
vakantie achter de rug. We hebben jullie ongelooflijk hard gemist en we zijn blij dat 
we jullie dit trimester weer terug zien! 

 ik hoop dat jullie een prettig kerst en een leuk nieuwjaar gehad hebben met veel 
leuke momenten! Ook in 2017 zullen we elke zaterdag klaarstaan met supertoffe 
activiteiten. Het wordt een zeer leuk trimester dus kom zeker elke week af!  

Jammer genoeg hebben we ook een beetje triestig nieuws. Leidster Hanne zal er dit 
trimester niet bij zijn omdat ze op studiereis is naar Egypte. Maar geen paniek want 
Hanne komt zeker terug als ze weer in België is! Wij hebben er alvast heel veel zin 
en wij hopen om jullie volgende week allemaal terug te zien!  

 

 

Vele groetjes van leidster Hanne, Aïna, Charlotte, Zeta, Lara en Amber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jullie Leidsters 
Banhoofd 

 

Hey lieve Kwebbeltjes! 
 
Het is eindelijk weer zo ver. Het tweede 
trimester is aangebroken. Voor de gene 
die mijn nog niet kennen. Ik heet 
Charlotte en ben 17 jaar oud. Mijn 
hobby’s zijn KSA, tekenen en lezen. 
 
Ik heb er alvast veel zin in, jullie ook? 
 
Tel.: 0474/ 45 65 40 

Co-banhoofd

 

Hallo Kwebbeltjes!  
 
Ik heet Amber zoals de meesten wel al 
weten .  Mijn hobby’s zijn dansen, 
feesten, shoppen en KSA natuurlijk! Ik 
ben  17 jaar en zit in het zesde 
middelbaar.  
 
Ik heb heel veel zin in het twee 
trimester, tot snel! 

 

 Dag lieve kwebbeltjes!  
 
Ik ben Zeta en ik ben 17 jaar. Ik hou van 
de ksa en van feestjes. Mijn hobby’s zijn 
eten en reizen. Ik heb super veel zin in 
dit trimester, ik hoop jullie ook!  
 
Tot snel xxx 

 

 Hallo lieve kwebbeltjes, 
 
Ik ben jullie leidster Aïna. Ik ben 17 jaar, 
mijn hobby’s zijn paardrijden en KSA. Ik 
zie het al helemaal zitten julie ook? 
 
Hopelijk wel tot snel -xoxo- 
 

 Hey, ik ben Lara. 
 
Ik ben 16 jaar oud en ben geboren in 
Oostende. Mijn lievelingseten is 
lasagne. Ik kijk er naar uit  om opnieuw 
leiding te geven aan jullie, want jullie 
zijn super cooll!!!!!!!!!!! 



 

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! 

 

 14 januari    Bosspel       

Na dat we er enkele weken van tussen uit zijn gegaan, is het eindelijk weer zover…………..  
KSA natuurlijk!!!! Trek jullie stoute schoenen maar aan want vandaag trekken we het bos in. 
Je weet nooit wie je vandaag tegen komen………. 
Waar: Westdiep of Kaaistraat 
Wanneer: 14 – 17 uur 

 

 21 januari    Welnessdag       

We zijn nu al twee weken na het einde van de kerstvakantie. Dus we zijn allemaal 2 weken 
terug naar school, 2 weken!!!!!!!!!!!!!!! Dus dat verdient wel wat rust. Daarom laten we ons 
eens goed verwennen. Doe zeker kleren aan die vuil mogen worden en vergeet geen 
badlaken om op te kunnen liggen. 
Waar: Ieperstraat 23 (naast huis met de rode kraan) 
Wanneer: 14 – 17 uur 

 

 28 januari    Parkspel       

Vorige week hebben we ons laten verwennen maar deze week trekken we weer naar buiten 
de weide natuur in. Dus trek maar een paar goede schoenen aan en een goede jas want je 
weet nooit wat er voorbij komt vliegen. 
Waar: Westdiep of Kaaistraat 
Wanneer: 14 – 17 uur 

 

 4 februari    Crea        

Vandaag laten we creativiteit vloeien. Breng allemaal een wit t-shirt mee die kapot 
mag!!!!!!!!!!!!! (of een t-shirt zonder op schrift) Het is nog een grote verrassing wat hier 
mee gebeurt. Eén kleine tip het t-shirt zal niet meer het zelf de zijn…………………. 
Waar: Mispelplein 
Wanneer: 14 – 17 uur 

 

 10-12 februari   Meisjesweekend      

De valies staat al een de deur samen met je hemd en sjaal want……….. dit weekend gaan 
we een weekendje weg. Maar dit doen we niet alleen alle ander meisje gaan met ons mee. 
Voor meer info over het vertrek, terug komen en het thema kunnen jullie vinden in het 
weekend boekje. 

 

 

 



 

 18 februari   Pyjama-day       

Omdat we maar geen genoeg krijgen van het leuke weekend van vorige week hebben we 
deze week zaterdag een pyjama-day. Dus doe allemaal jullie pyjama aan. Breng jullie 
ook een dekkentje, kussen en wat snack mee dan kan het feestje beginnen. 
Waar: Ieperstraat 23 (naast huis met de rode kraan) 
Wanneer: 14 – 17 uur 

 

 25 februari   Vriendinnetjesdag      

Vandaag is dag waarop we niet alleen jullie verwachten maar ook al jullie vriendinnetjes. 
Maar de grote vraag is of jullie de test zullen door staan. 
Waar: Westdiep of Kaaistraat 
Wanneer: 14 – 17 uur 

 

 4 maart     Carnaval       

Vandaag maken we de straten van Oostende onveilig. Trek maar allemaal jullie mooiste 
kostuum aan met het thema is onderwaterwereld. We verzamelen aan het Petrus en 
Paulusplein.  
Waar: Petrus- en Paulusplein 
Wanneer: 14 – 17 uur 

 

 11 maart     Boerderijspel       

We hebben nu al heel veel dingen gedaan maar vandaag doen we iets totaal nieuws. 
Vandaag trekken we naar de kinderboerderij. Ik ben alvast benieuwt naar alle dieren die we 
zulllen zien, jullie ook. 
Waar: Mispelplein 
Wanneer: 14 – 17 uur 

 

 18 maart    Dagtocht       

Vandaag is het jammer genoeg de laatste normale activiteit. Daarom maken we er een extra 
lage van. Dus trek maar een paar goede wandelschoenen aan en vergeet zeker geen 
lunchpakket en iets om te drinken. 
Waar: Westdiep 
Wanneer: 10 – 17 uur    

         

 1 april    Meisjesdag       

Omdat we jullie niet zo lang kunnen missen, organiseren wij een meisjesdag. Dit bestaat uit 
een brunch en een paaseierenraap. Dus wij verwachten jullie daar allemaal. Voor meer 
informatie kan u terecht verder in het boekje. 

 

 

 SPECIALE DATA: 

- 10-11-12 februari: Meisjesweekend 

- 1 april: Meisjesdag 

- 22 april: streekbierenavond + voetballentoernooi 

- 16 t.e.m. 21 juli: Kwebbelkamp  



 

 

 

Raadsels:  
1) Welke letter van het alfabet kun je 
drinken? 

 

 

 

2) Wat zit vol met gaten maar kan als geen ander water 
vasthouden? 

 

 

 

3) Waarom zwemmen haaien enkel in zout water? 

 

 

 

4) wat bestaat ¾  uit wol?  

 

 

 

 

 

 
Oplossing: 

1) T 

2) Een spons 

3) Omdat ze van peper moeten niezen  

4) Een schaap 



 

 

-Wist je dat de kerstvakantie gedaan is?  

-Wist je dat ik heel blij ben om jullie allemaal terug te zien? 

-Wist je dat het megacool gaat worden?  

- Wist je dat wij ernaar uitkijken?  

- Wist je dat jullie vijf leidsters hebben?  

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

- Wist je dat wij de coolste ban zijn?  

- Wist je dat wij een megacool thema hebben? 

- Wist je dit ons thema Disney is?  

- Wist je dat je een leuke prijs kunt winnen met het inkleuren 

van de kleurplaat?  

 - Wist je dat cola bruisend is? 

- Wist je dat de grootste mens ter wereld 2.72 meter is?  

- Wist je dat de wereld rond is?  

- Wist je dat dit het voorlaatste wist je datje is?  

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

 

 

 

 

 



 

Kleurplaat 
Vergeet niet om de ingekleurde tekening af te geven aan één van jullie leidster. Je 
weet nooit wat jullie krijgen……………… 

 

 

 



 

Fotohoekje 

 

 
 



 

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:ruben@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.  

 



 

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 liveentertainement 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.   
 

 

 

 

 



 

 

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 leerling:  

.............................................   

  Handtekening leerling  

  

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

  



 

  

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.  

 

        Vroeger                                                                                                                       Nu  

      

                                                                                                     

 

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

