
  



Voorwoord 
Dag allerliefste pagaddertjes! 

Hopelijk hebben jullie allemaal een fantastische zomer gehad! Voor iedereen die 

mee was op komt zal dat zeker wel het geval zijn  Nu de zomer op zijn einde 

komt is het natuurlijk weer tijd om naar school terug te gaan maaarrrr dat wil ook 

zeggen dat het KSA-jaar opnieuw begint! Wij staan alvast allemaal klaar om jullie 

elke week te entertainen met onze hilarische mopjes, supertoffe spelletjes en wie 

weet wel een paar verrassingen?  

Dit trimester volgen wij de avonturen van Erika, een lief meisje dat één grote 

droom heeft! Kunnen jullie al raden welke? De kindjes die goed naar de 

voorpagina gekeken hebben zullen het misschien wel al weten! Inderdaad, Erika’s 

grote droom is om een beroemdheid (ofwel celebrity) te worden in Hollywood! 

Amai, zou haar dat lukken? Misschien kunnen wij wel een handje helpen? Want 

die pagaddertjes van KSA Oostende staan er toch wel om bekend dat ze altijd 

paraat staan om elk probleem, groot of klein, op te lossen! 

De eerste activiteit van dit werkjaar is onze startdag op 10 september, deze gaat 

dit jaar niet meer door op het wapenplein maar op het mispelplein! Er zullen 

superveel leuke spelletjes te spelen zijn, springkastelen, sjorinitiaties, een 

fotozoektocht en een gezellige bar voor de mama’s en papa’s! Verder staan er 

tijdens dit KSA-jaar natuurlijk ook een meisjesweekend in februari en een groot 

kamp in juli op het programma! Wij hopen dat jullie massaal zullen meegaan op 

weekend en kamp want hoe meer pagaddertjes, hoe meer vreugd!  

 

We kijken ernaar uit om jullie terug te zien!  

Haal de diva in jullie zelf maar naar boven! 

Veeeeeellll kusjes en knuffels van jullie leidstertjes, 

Sofie, Sigrid, Annabel, Astrid, Charlotte, Yamina en Fran  

  



Jullie leidstertjes 
 Hallokes lieve pagaddertjes, 

Ik ben Sofie en ik ben 19 jaar, bijna 20. Sommigen zullen mij misschien 
al kennen, want dit is nu mijn vijfde jaar als leidster bij de pagadders. 
KSA is mijn favoriete hobby, maar ik ga ook af en toe lopen. 
Ik studeer verder en zit nu in mijn laatste jaar waar ik studeer voor 
leerkracht lager onderwijs. 
Ik kijk er al naar uit om jullie leidster te zijn!   
Dikke kussen en knuffels xoxo 
 

 Dag lieve pagaddertjes, 
Mijn naam is Sigrid en ik ben 22 jaar (bijna 23 maar ssssjt hihi). Dit is al 
het 8ste jaar dat ik leidster ben bij de pagadders dus dat begint al te 
tellen hé! Ik ben net afgestudeerd in de taal- en letterkunde, Engels-
Latijn en ga dit jaar Frans bijstuderen, oui oui mon chéri! Naast KSA en 
pagaddertjes, hou ik enorm van reizen, lezen, concerten en ook wel 
zingen (jullie zullen dat nog wel merken, al dan niet naar jullie zin 
hehe). Tot snel! Xxx 
 

 Hey liefste pagaddertjes!  
Mijn naam is Annabel, en ik ben 19 jaar! Ik ben vorig jaar een jaartje 
weg geweest als leidster, maar ik miste het veeeel te hard, dus heb ik 
besloten weer opnieuw te beginnen! Helaas zal ik er wel pas vanaf het 
tweede trimester zijn, omdat ik straks 3 maand in Rusland ga 
studeren. Maar ik kijk er al naar uit om jullie te leren kennen in het 
tweede trimester! Veel liefs en kusjes en groetjes xxx 
 

 

Hallo! 
Ik ben jullie leidster Astrid. Misschien hebben jullie al wat 
gelijkenissen gezien, maar ik ben dus de jongere zus van leidster 
Sigrid. Ik ben 17 jaar en ga nu naar het zesde middelbaar. Ik dans en 
surf heel graag! Daarnaast speel ik ook piano en kijk ik graag naar 
series op tv en ga ik graag op reis. 
Hier hebben jullie al wat weetjes over me. 
Tot snel xxx 
 

 

Heylaaaaa, 
ik ben Charlotte en ik ben 17 jaar. Ik ga nu beginnen aan mijn laatste 
jaar economie-wiskunde. In mijn vrije tijd speel ik klarinet. Ik doe 
daarnaast ook nog rope skipping en natuurlijk  KSA. Sommigen kennen 
mij nog van vorig jaar en weten dat ik vorig jaar ook bij de pagadders 
stond. Ik hou van eten. En lachen doe ik ook graag en ik hoop dat we 
dan ook heel veel kunnen  lachen dit jaar. Ik kijk er alvast naar uit! 
 

 

Hallo lieve pagadders! Mijn naam is Fran en ik ben 16 jaar. Mijn 
lievelingsdier is een mopshond. Ik ben een grote Disneyfan en verder 
hou ik van blogs lezen. Het is voor mij mijn eerste jaar als leidster en ik 
heb er al veel zin in! Ik kan niet wachten om jullie allemaal te leren 
kennen en om jullie leidster te mogen zijn.  
 



 Hey hey lieve pagadders! Mijn naam is Yamina en ben 17 jaar oud. De 
eerstejaars pagadders zullen mij wel kennen van vorig jaar bij de 
kwebbels. Ik heb er alvast zeker zin in! Ik zit nu in mijn laatste jaar 
middelbaar als humanist.  Mijn hobby’s zijn de KSA(duuuuh!!), beetje 
gitaar, surfen en filmen. Dat laatste zullen jullie wel nog merken. 
Daarnaast kan ik altijd mijn hart verliezen aan het strand, festivals, 
reizen en natuurlijk aan schattige pagadders :D tot snel xxx 

 

Contactgegevens 
Sofie Baert (banhoofd) 
Salvialaan 6 
0471/496653 
sofie.baert96@gmail.com 

Sigrid Drabs 
Peter Benoitstraat 15 
0479/170708 
sigrid.drabs@hotmail.com 
 

Annabel Lebegge 
Steensedijk 671 
0473/186314 
annabel.lebegge@telenet.be 

Astrid Drabs 
Peter Benoitstraat 15 
0479/266774 
astrid.drabs@hotmail.com 
 

Charlotte Desutter 
Dilbeeklaan 28 
0476/20.52.32 
charlotte.dezutter@hotmail.com 

Yamina Nierijnck 
Stenedorpstraat 35 
0491/315624 
yamina.19@hotmail.com 

Fran Albert 
Hoopstraat 3 
0498/126363 
fran.albert2000@hotmail.com 

 
Indien u ergens vragen over heeft, contacteer ons gerust telefonisch 

of via ons e-mailadres pagadders@ksaoostende.be 
 

Terugblik kamp 
Deze zomer hebben zowel de pagadders als de kwebbels 

een fantastisch kamp beleefd. Omdat we graag nog eens 

willen terugblikken op deze mooie tijden, organiseren we 

een diamontage. 

De diamontage van het pagadder-flodderkamp gaat door 

op 30 september om 19 uur op het Mispelplein. 

De diamontage van de kwebbels staat nog niet gepland, 

dus daar worden jullie tijdig van op de hoogte gebracht. 

  

mailto:annabel.lebegge@telenet.be
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Activiteitenkalender 
De activiteiten gaan door van 14u tot 17u, tenzij anders vermeld in het boekje. Er zijn 

2 verzamelplaatsen: Westdiep aan het Mac Leodplein 

en de achteringang van het college aan de kaaistraat. 

10/09 Startdag 

Zoals jaarlijks starten we ook dit jaar ons ksa-jaar weer met de startdag. Dit jaar weliswaar met een 
nieuw concept. We verwachten jullie dit jaar niet op het Wapenplein, maar wel op het Mispelplein. 
Ook deze editie zal natuurlijk superleuk zijn! En weet je hoe je deze activiteit nog leuker kan maken? 
Neem al je vriendjes en vriendinnetjes mee voor nog meer fun! 
De startdag vindt plaats op 10 september van 14 tot 17 uur op het Mispelplein Als je geen volle drie 
uur kunt komen is dat zeker geen probleem, je komt en vertrekt wanneer je maar wil! 
Ook de ouders zijn van harte welkom en kunnen van een drankje genieten terwijl de kinderen aan de 
verschillende spelletjes deelnemen. 

17/09 Kennismaking 

Vandaag is het de eerste echte activiteit met onze groep, JOEPIE! Vandaag leer je niet alleen alle 
kindjes kennen, maar ook jullie nieuwe leidsters. 
Het zou ook wel kunnen dat we heel toevallig een meisje Erica tegenkomen. Zij wil niets liever dan 
naar Amerika gaan om daar bekend te worden. Wil je meer over haar te weten komen? Kom dan 
zeker af! 

24/09 Stadspel 

Na de lange reis naar Amerika kan Erica er eindelijk aan beginnen om haar droom waar te maken. Ze 
zoekt een manager en hij moet Erica helpen met haar styling en carrière. Erica kan veel hulp 
gebruiken, jullie hulp ook! 

1/10 Sport en spel 

Na de vele goede tips van haar manager, wil Erica ook iets aan haar fysiek doen. En hoe kan dat nu 
beter dan door een work-out met een fitnesscoach? Wil je je lichaam ook wat aftrainen, dan 
verwachten we jou om 14u op het Mispelplein. 

Je kunt vandaag ook komen kijken naar de verloren voorwerpen van de kampen, meer info hierover 
vind je verder in het boekje. 

08/10 Bosspel 

Erica wil graag bekend worden in Amerika. Ze ziet er nu al uit als een echte diva, maar ze moet nog 
veel fans hebben. Help jij Erica met fans te zoeken? Doe kleren aan die vuil mogen worden, want ook 
een echte diva maakt zich graag eens vuil! 

Vandaag is het ook breng-je-vriendje-mee-dag. Dat wil zeggen dat je allemaal zoveel mogelijk 
vriendinnen mag meenemen. En natuurlijk krijgt iedereen die een vriendin meeneemt een beloning! 

15/10 Avondspel 

Om wat in de sfeer van Hollywood te komen, kijken we een echte Hollywoodfilm. 
Afspraak van 18-21u in ons lokaal naast het huis met de rode kraan in de Ieperstraat, breng gerust 
een dekentje/slaapzak mee! 

 



22/10 Geen activiteit  

Jullie leidstertjes zijn op leidingsweekend, dus vandaag wordt een heel saaie dag voor jullie! Maar 
geen paniek, volgende week zijn we weer terug! 

29/10 Halloweenfeestje 

Bereid je maar voor om wat te bibberen en beven, want vandaag houden we een superbangelijk 
Halloweenfeestje. MOEHAHAHAA!! Erica is een echte diva en kan dus goed feestjes geven en zich 
verkleden. We spreken af om 14u op het mispelplein en je mag verkleed komen. 

05/11 Dagtocht 

HELP! We vinden Erica nergens meer terug! Wat nu? Er zit niets anders op dan haar te gaan zoeken. 
Help jij mee zoeken? Kom dan allemaal om 10 u naar Westdiep en we zullen ook daar om 17 u terug 
staan. Breng een regenjas, zwemgerief, €3, een lunchpakket en voldoende drank mee. Trek ook je 
wandelschoenen aan, want wij gaan vandaag veel wandelen 

12/11 Parkspel 

Erica is wat eenzaam. Had ze maar een mooie, leuke, grappige man naast haar zij… Een 
Hollywoodster zonder man, is zoals een boerderij zonder dieren, saai dus! Gelukkig bestaat er nog 
iets zoals speeddaten. Kom zeker af vandaag en help Erica haar droomman vinden. 

19/11 Film maken 

Trek vandaag maar je divakleren aan en zet je beste beentje voor, want vandaag spelen we mee in 
een echte Hollywoodfilm. Erica is ons zo dankbaar dat we haar zoveel geholpen hebben, dat we 
vandaag samen met echte regisseurs en cameramannen een film gaan opnemen. Haal jullie 
acteertalenten maar boven, want die ga je vandaag heel goed kunnen gebruiken! 

28/11 Feest 

Aan ons eerste trimester komt een einde, helaas . Dit wil ook zeggen dat we afscheid moeten 
nemen van Erica. En op welke manier kunnen we het best afscheid nemen? Inderdaad ja, met een 
feestje! En als kers op de taart nodigt Erica jullie vandaag uit voor de première van jullie film! 
SPANNEND!!! 
De activiteit gaat door van 14-17u op het mispelplein. Verkleed je allemaal in een diva 

 

Belangrijke data 

01/10   Verloren voorwerpen kampen + inschrijvingsdag om 13u30 en om 17u op Mispelplein 

24/09   Kaas-en Wijnavond 

30/09   Diamontage pagadder-flodderkamp 2016 

21/10   Dag van de Jeugdbeweging 

28/12   Plopsaland 

10-12/02   Meisjesweekend 

22/04   Streekbieravond 

21-31/07   Pagadder-Flodderkamp in Peer  



Wist-je-datjes 
Wist je dat... 

… het nieuwe KSA-jaar weer bijna van start gaat? 

… het megavetcool gaat worden? 

… dat niet anders kan dan megavetcool zijn, want KSA is gewoon super? 

… wij ernaar uitkijken om jullie weer elke zaterdag een namiddag vol plezier te 

bezorgen? 

… leidster Sigrid haar haar blond verft? 

… ze dat doet omdat ze eigenlijk rost is? 

… de twee vorige wist-je-datjes een flauw mopje waren? 

… wij graag eens mopjes maken? 

… wij het beste leidingsteam zijn in KSA Oostende? 

… leidster Charlotte een beetje marginaal is? 

… dit ook een mopje was? 

… wij een megacool thema hebben uitgekozen voor jullie? 

… het over een meisje met grote dromen gaat? 

… de meeste dromen bedrog zijn? 

… dit ook een flauw mopje was? 

… leidster Sofie ervan droomt om later hondenkapster te worden? 

… leidster Yamina en leidster Astrid graag zangeressen willen worden? 

… leidster Fran thuis 22 katten heeft? 

… leidster Annabel graag de volgende president wil worden van Rusland? 

… de vorige 4 wist-je-datjes opnieuw flauwe mopjes waren? 

… wij niet kunnen wachten tot het jaar begint!  

 

  



Spelletjes 
 

Help Erica de weg te vinden naar Amerika! 

  



Kleurplaat 
Kleur deze diva Erica in en geef de kleurplaat af aan de leidsters. De mooiste kleurplaat 

wint een geweldige 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 



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 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 

Weekend 

Het jongens- en meisjesweekend gaan dit werkjaar door in een verschillend weekend. 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 €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 



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

