
 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

                                          

                          

 

 

 

A N T A S T I C O                                                                                                                                                                                                       

 

              A G A D D E R S  
  

 

Tweede trimester 

2016 – 2017 



Voorwoord 
Dag allerliefste pagaddertjes & ouders!! 

Eerst en vooral wensen wij jullie allemaal van harte een vrolijk kerstfeest en een 

fantastisch 2017! Dat het een prachtig jaar mag worden vol lachen, brullen, gieren, 

maar vooral vol KSA-plezier! Wij zijn er helemaal klaar voor om er weer in te vliegen na 

de kerstvakantie, dus hopelijk jullie ook!! Vanaf 14 januari staan wij elke zaterdag klaar 

om samen met jullie een leuke namiddag te beleven! Maar dit trimester krijgen we 

gezelschap van een wel heel aparte familie, de legerfamilie Fantastico. Al snel zul je 

merken dat het niet zomaar een ‘gewone’ familie is, er is precies iets meer aan de 

hand! En waarom zouden die nu in godsnaam naar Oostende willen komen? Er zal 

weer veel werk zijn voor ons, om alles uit te zoeken, en te zien waar wij kunnen helpen. 

Want dat is toch wat pagadders doen hé, mensen uit de nood helpen! Kom daarom dus 

zeker af, want het belooft een erg spannend trimester te worden… Ook hebben we dit 

semester ons megavetcool meisjesweekend, van 10 tot 12 februari, dat belooft ook 

weer een toppertje te worden! Meer info volgt in een apart boekje. Daarnaast 

organiseren we dit semester ook een vriendjesdag, dan mag je dus eens alle nichtjes, 

buurmeisjes en schoolvriendinnetjes die wel eens naar KSA zouden willen komen, 

meebrengen. Ook doen we mee met Carnaval, het belooft dus opnieuw een fantastisch 

semester te worden! Wij kijken er alleszins heeeeeeeel hard naar uit! 

Geniet nog van jullie kerstvakantie, en tot snel! 

Veel liefs van jullie leidstertjes die staan te popelen om jullie terug te zien xxx 

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

 

  



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 Dezutter 
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 
 

 

 

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. 

14/01 Bosspel 

Vandaag leren we de familie Fantastico kennen. Zij zijn naar Oostende gestuurd op een mysterieuze missie. We 
praten wat met hen, maar plots krijgen we onverwacht bezoek… Wie is dit? Waarom neemt hij mama Kate 
mee? HELP! 
Trek warme kleren aan die vuil mogen worden en kom ons helpen. 

21/01 Toelatingstest 

Vorige week leerden we de stoere familie Fantastico kennen. Wij kunnen hen moeilijk bijbenen: zij zijn zo 
stoer, sterk, fit, slim…. Papa Dirk stelt voor om een toelatingstest te doen om te zien wat de pagadders 
allemaal kunnen. Wees voorbereid op zware testen zodat jullie bij hun leger kunnen aansluiten. 
We spreken af om 14u aan het mispelplein en zullen ook daar om 17u terug zijn. 

28/01 Stadspel 

De gemene handlanger Baltazar komt langs. Hij chanteert de familie Fantastico. Wij laten ons natuurlijk niet zo 
gemakkelijk doen! Hopelijk kunnen we Baltazar overtuigen om met ons mee te werken. We moeten dringend 
te weten komen waar de gemene Didier mama Kate verborgen houdt. 

4/02 Parkspel 

We krijgen een videoboodschap toegestuurd van mama Kate. Alles gaat goed met haar! Huh, is dat nu een 
code? Kom helpen de code kraken zodat we te weten komen waar mama Kate gevangen zit. 

10-12/02 MEISJESWEEKEND 

Woehoeeeeeee, joepieeeeee, een weekend boordevol KSA! Wil je mee op dit fantastische weekend? 
Natuurlijk, wil je dat! Meer info over het weekend en hoe je kunt inschrijven, vind je in het weekendboekje. 

 

mailto:annabel.lebegge@telenet.be
mailto:pagadders@ksaoostende.be


18/02 Crea & expressie 

Vorige week ontdekten we dat de pagadders nog niet helemaal klaar zijn om samen met familie Fantastico de 
strijd aan te gaan tegen Didier. We moeten ons beter voorbereiden: wapens, schilden, camouflagekleren… 
maken is dé oplossing! Onze mimiek en acteertalenten worden ook verbeterd met exclusieve workshops. 
Neem een oude t-shirt mee. We verzamelen om 14 u aan het mispelplein. 

25/02 Fotozoektocht 

Vandaag houden we een fotozoektocht zodat we eindelijk weten waar mama Kate is. 
Het is vandaag ook VRIENDJESDAG. Dat wil zeggen dat je allemaal vriendinnetjes mag meenemen. Natuurlijk 
wordt je ook beloond als er een vriendinnetje meekomt. Hoe meer pagaddertjes, hoe sneller en beter onze 
zoektocht naar mama Kate gaat! 

4/03 Carnaval 

Vandaag is het cimatairestoet doorheen Oostende. Samen met alle jongste groepen van KSA, lopen wij mee in 
de stoet. 
Kom verkleed in thema ‘onderwaterwereld’ naar de Petrus-en Pauluskerk om 14 uur. Ook daar zullen we om 
17 uur terug staan. 

11/03 Final Battle 

Vandaag gaan we eindelijk de strijd aan tegen de gemene Didier. We krijgen eerst een exclusieve supertraining 
zodat we zeker sterk genoeg zijn. Kom allemaal af zodat we Didier kunnen verslaan! 
Alle strijdlustige pagadders moeten vandaag zeker komen helpen! 

18/03 

Om het einde van ons trimester te vieren, gaan we samen zwemmen. We spreken af op de normale 
verzamelplaatsen en tijdstippen. Neem je zwemgerief en één euro mee. 

 

Belangrijke data 

10-12/02 Meisjesweekend  

1/04  Paasbrunch en paaseierenraap 

22/04  Streekbieravond 

21-31/07 Pagadder-Flodderkamp in Peer 
  



Wist-je-datjes 

Wist je dat... 
…jullie nu supercoole wist-je-datjes aan het lezen zijn? 

…het tweede semester de max zal zijn? 

…het nu EINDELIJK kerstvakantie is? JOEPIE! 

…het nu eigenlijk de mooiste tijd van het jaar is? 

…jullie allemaal veel en toffe cadeautjes hebben gekregen voor kerst of Nieuwjaar? 

…het een nieuw jaar is? 

…het nieuwe jaar 2017 is? 

…2017 superleuk zal worden? 

…jullie allemaal mee moeten op kamp? 

…het kamp echt suuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuupertof is?  

…Erika nu de tijd van haar leven beleeft in Amerika? 

…ze jullie heeeeel dankbaar is voor al jullie hulp? 

…Erika getrouwd is met haar vriend DJ? 

…jullie leidsters de beste leidsters op de wereld zijn? 

…jullie leidsters jullie supertof vinden? 

…jullie meisjes zijn? 

…meisje zijn heel leuk is? 

…The Incredibles een supertoffe film is? 

…als je deze film nog niet gezien hebt, dat je hem dan zeker moet bekijken? 

…kerstmis heel gezellig is? 

…familie heel belangrijk is? 

…een dromedaris 1 bult heeft? 

…het dier dat 2 bulten heeft een kameel is? 

…papegaaien kunnen spreken? 

…dit het laatste wist-je-datje is?  



Kampreclame 
Lieve pagaddertjes, 

Ondertussen zijn we alweer halverwege ons KSA-jaar, wat 

wil zeggen dat ons zomerkamp ook steeds dichterbij komt! 

De pagadders gaan dit jaar samen met de flodders naar Ter 

Linde in Peer van 21 tot 31 juli! We gaan daar 10 

onvergetelijke dagen doorbrengen vol spel, avontuur en 

vooral dikke KSA-fun! Die 10 dagen zullen in geen tijd 

voorbijvliegen!  

 

Elk jaar kiezen de leidsters een superleuk thema, vorig jaar 

was dat Reis Rond de Wereld. We ontmoeten dan allemaal 

knotsgekke mensen die we een handje helpen doorheen het 

kamp. Deze zomer kwamen we bijvoorbeeld een bende 

kannibalen tegen, gelukkig konden we Rhune net op tijd uit hun 

klauwen redden! Kan jij al raden wat het deze zomer kan zijn? 

Misschien wel maar het blijft voorlopig nog een verrassing!  

Pagadders die nog nooit mee geweest zijn op kamp vragen 

zich misschien af hoe dat er zo een beetje aan toegaat. Wel ik 

zal het je eens vertellen, een typische kampdag ziet er zo uit: 

 

8:30 Opstaan! Jullie lieve leidstertjes komen jullie wekken met vrolijke ochtendmuziek en helpen jullie 

met aankleden, wassen, haartjes kammen, prachtige staartjes maken,… 

9:00 Ontbijt! Onze lieve kokjes toveren een heerlijk ontbijtje tevoorschijn voor jullie. Op zondag 

krijgen we altijd een extraatje, en we hebben geluk: dit jaar vallen er twee zondagen tijdens ons kamp! 

Na het ontbijt doet er 1 groepje de afwas, de rest krijgt vrij spel.  

10:00 Spel! Het is tijd voor wat actie, dus spelen we een supertof spel! 

12:00 Lunch! Onze hongerige maagjes worden gestild met een overheerlijke lunch. Daarna wordt er 

weer gezellig afgewassen en gespeeld.  

14:00 Spel! We zitten weer vol energie dus spelen we nog een megaleuk spel! 

16:00 Vieruurtje! We smullen van een koekje, een verfrissend stukje fruit of misschien wel een ijsje!  

16:30 Spel! We zijn pagaddertjes dus we blijven natuurlijk doorgaan en spelen nog een spel! 

18:00 Avondeten! Smullennnnnnn  

19:30 Spel! We spelen nog een laatste spel om onze laatste restjes energie kwijt te spelen.  

20:30 Bezinning! We ronden de dag af met een verhaaltje of een gezellige babbel. De koks 

verwennen ons met heerlijke warme melk met honing.  

21:00 Bedjestijd! Na een lange dag kruipen we allemaal moe maar voldaan ons bedje in.  

 

 

 



Je vraagt je nu misschien af wat die spelletjes allemaal 

kunnen zijn, wel je mag je fantasie de vrije loop laten! We 

spelen bosspelen, waterspelletjes, sport en spel, creaspelen, 

kookspelen, casino, swingpaleis, modderspel (mmm lekker 

vuil!) maar ook beautyfarm, een spannend avondspel,…  

Daarnaast zijn er natuurlijk ook minder typische kampdagen. 

Dan gaan we bijvoorbeeld op dagtocht! Ons heem in Peer ligt 

middenin de limburgse kempen, waar er heel veel bossen 

zijn om uren in rond te zwerven maar ook supercoole 

zwembaden! Of misschien wel een andere megageheime 

bestemming. In de afgelopen jaren zijn we bijvoorbeeld naar 

een subtropisch zwemparadijs, een strand met supergrote glijbanen of domein Bokrijk geweest!  

Op de laatste dag verwennen de kokjes ons ook altijd met een superlekker (en mooi!) buffet in het 

kampthema. Daarna genieten we nog van een supergezellig kampvuur en elkaars supertof 

gezelschap om het kamp in schoonheid af te ronden.  

Voilà! Als jullie nu niet overtuigd zijn, dan weet ik het ook niet meer  Als je nog vragen of twijfels 

hebt, aarzel dan niet om eens te praten met jullie lieve leidstertjes of met pagadders die al eens mee 

geweest zijn! 

Praktisch: Je kan je inschrijven door € 140 (met broer/zus in KSA) of €150 (zonder) te storten op het 

rekeningnummer BE19 8334 9730 4112. Opgelet! Na 1 mei 2017 worden de prijzen met € 10 verhoogd!  



Spelletjes 
Breng de superheld naar de slechterik zodat hij hem kan verslaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoek de 5 verschillen.  



Kleurplaat 
 

Kleur deze mooie tekening en geef deze dan af aan de leidsters. 

De mooiste kleurplaat wint een fantastische 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 

  



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 

Het jongens- en meisjesweekend gaan dit werkjaar door op een verschillend moment. 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 vind je in het weekendboekje. 

Iedereen schrijft zich 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 

  

http://www.ksaoostende.be/
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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 

 

 

Tokshop 

 BESTELLEN 
Als u doorheen het jaar 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 uw huis. Zo vermijden we een 

aantal tussenpersonen en zal de levering sneller toekomen. 

Bestellingen kunnen via KSA Oostende enkel gemaakt worden op dagen van speciale evenementen. Op 

volgende dagen is er een tokshop aanwezig zodat je alles kunt bekijken en passen: 

 

 Meisjesdag 1/04 

 Streekbieravond 22/04 

 

 

 

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 een sjaaltje kopen. 

Bij vragen over de tokshop kunt u steeds bij de leiding terecht. 

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


  



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) houdt de 

meisjesleiding 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 
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. 
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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 verwachten. 

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. 

mailto:willem@ksaoostende.be
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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 leerling:  ............................................. 

 Handtekening leerling 

 
 
 
 
 

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