
 

  



Voorwoord 
Dag liefste pagaddertjes en ouders! 

Eindelijk weer tijd voor ksa, we hebben te lang zonder gezeten hé 😉 Wij missen jullie echt 

allemaal heel hard, dus we zien het volledig zitten om er weer in te vliegen voor het laatste 

trimester! Wat staat jullie allemaal te wachten?! Dit trimester komen we terecht in het prachtige, 

adembenemende land van de elfjes. Spannend! Eens zien wie we daar allemaal leren kennen. Het 

is een kort laatste trimester, maar dat wil niet zeggen dat we er geen toppertje van zullen maken. 

Hopelijk zijn jullie allemaal goed uitgerust in de paasvakantie, want je zal je krachten nodig 

hebben voor al dat ksa-plezier! Naast de gewone activiteiten doen we in mei ook weer mee aan 

de tweedaagse van Blankenberge. Dit is een heel heel heel erg leuke wandeltocht met toffe 

verrassingen onderweg, kom dus zeker allemaal af! Meer info vind je verderop in dit boekje. 

Daarnaast staat er ook een verrassingsactiviteit gepland MWUHAHAHA, wat zou dat zijn? (Ja dat 

kunnen we natuurlijk niet vertellen hé, anders zou het geen verrassing meer zijn..) Jullie kunnen 

dus niet anders dan afkomen om te zien wat we gaan doen! In dit boekje staat er ook nog wat 

info over het kamp, dus als je nog niet volledig overtuigd bent om mee te gaan, moet je zeker 

eens een kijkje nemen! Een kamp met ksa is echt fantastisch kei mega cool vet superdepuper 

leuk!!! Tien dagen met je vriendinnetjes op kamp, plezier maken, lekker eten, lachen, gieren & 

brullen, wat wilt een mens nog meer? 

 

Hopelijk zien we jullie allemaal snel terug bij de start van het nieuwe trimester 😊 

Wij kunnen alvast niet wachten! 

Lieve groetjes van de coolste leidsters die ooit hebben bestaan, 

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

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 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 
 

 

Belangrijke data 
 

22/04       STREEKBIERAVOND 

6/05      Tweedaagse van Blankenberge 

21-31/07   Pagadder-Flodderkamp in Peer 
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Activiteitenkalender 
De activiteiten gaan door van 14u tot 17u, tenzij anders vermeld in het boekje. Er zijn 2 

verzamelplaatsen: Sint-Lutgardisschool  

en de achteringang van het college aan de kaaistraat. 

!!! De werken aan de verzamelplaats Westdiep zijn nog steeds niet ten einde. Daarom spreken we net 
als vorig trimester af aan de Sint-Lutgardisschool (Steenbakkersstraat 80). 

22/04 Schorrespel 

Vandaag gaan we kennismaken met de elfjes Layla en Flora, twee beste vriendinnen. Maar wat is er aan de 
hand? Hebben zij nu ruzie? We hebben jullie nodig om de ruzie op te lossen. Afspraak om 14 u aan het 
Mispelplein en ook daar staan we om 17 u terug. 
Na de activiteit kunt u genieten van een streekbiertje of een voetbalmatch op onze jaarlijkse 
STREEKBIERAVOND! 

29/04 Stadspel 

Layla is stiekem verliefd op de broer van Flora: Miguel. Als beste vriendin is Flora hier natuurlijk van op de 
hoogte. Ze probeert dan ook een date te regelen. Kom deze middag zeker om je datingstips aan Flora te 
vertellen. 

6/05 Tweedaagse van Blankenberge 

Help! De boosaardige elf Roxy heeft Miguel meegenomen. We moeten hem zo snel mogelijk terugvinden!!! 
Uit anonieme bron hebben we vernomen dat Roxy Miguel verscholen houdt in Blankenberge, dus gaan we 
daar op zoek. We spreken af om 9 u aan het station van Oostende en zullen daar rond 18 u terug staan. 

Aangezien dit een hele dag is, moet elk KSA-lid zeker een lunchpakket en een drankje meebrengen. Goede 

stapschoenen en een regenjas zijn ook van belang. 

Deze activiteit kost €6 en hierin zit het vervoer met de tram, het inschrijvingsgeld voor de tocht en onderweg 

worden er ook nog koekjes en drankjes uitgedeeld. 

13/05 Financiële actie 

Vandaag is het weer dat moment van het jaar dat we geld inzamelen met de meisjes, om kampmateriaal te 
kopen. Net zoals vorig jaar verkopen we weer balpennen. We spreken af om 14u aan de Sint-Petrus en 
Pauluskerk en zullen daar om 17 u terug staan. 

20/05 Verrassingsactiviteit 

Wat vandaag op de planning staat, is een verrassing. Wel kunnen we vertellen dat het iets te maken heeft met 
Roxy. Roxy is zo jaloers op de vriendschap tussen Layla en Flora dat ze hier steeds een stokje voor probeert te 
steken. Maar dat is buiten de pagadders gerekend. Kom vandaag en beleef een middag vol plezier! 

27/05 Parkspel 

Het is de laatste activiteit van dit schooljaar  Maar niet getreurd, we eindigen met een fantastische activiteit. 
En wat is er nu mooier dan vriendschap? Inderdaad ja, niets! Daarom proberen wij de vete tussen Layla, Flora 

en Roxy op te lossen. Bereid je voor op een middag vol vriendschap  

Ben je ook zo triest dat dit de laatste activiteit is? Twijfel dan zeker niet om je in te schrijven voor ons 
geweldige ksa-kamp. Meer info hierover vind je verder in het boekje! 

  



Wist-je-datjes 
WIST JE DAT… 

- het derde trimester nu officieel begonnen is? 

- dit KSA-jaar er dus weer bijna op zit?  

- dat helemaal niet erg is, want dat betekent dat we ook bijna op kamp gaan! 

- we op kamp gaan naar Appel? 

- het vorige wist-je-datje een mopje is? Want we gaan op kamp naar Peer! Hahaha 

- de flodders ook mee gaan op ons kamp?  

- dit superleuk is? Want dan kan je al die toffe flodders en hun leidsters ook leren kennen! 

- we dit trimester kennis zullen maken met hele toffe twaalfjes? 

- het vorige wist-je-datje een mopje is? Want we gaan geen twaalfjes ontmoeten, maar elfjes!  

- die elfjes BFF’s zijn? 

- BFF “best friends forever” betekent? 

- al jullie lieve toffe leidstertjes ook BFF’s zijn? 

- wij elke week een BFF-sleepover doen met de pagadderleidsters in de KSA-lokalen? 

- leidster Astrid dan altijd superluid snurkt en veel scheetjes laat?  

- leidster Charlotte dan altijd haar knuffel-walrus meebrengt omdat ze nooit zonder Wallytje kan slapen? 

- leidster Yamina voor het slapengaan altijd de tentakels op haar hoofd telt?  

- leidster Annabel dan altijd in een superlelijke Bumba-pyjama slaapt?  

- leidster Sofie nooit kan slapen zonder een slaapliedje gezongen door de engelenstemmen van leidster 

Fran en leidster Sigrid?  

- de vorige zes wist-je-datjes allemaal leugentjes zijn? Hihihihi  

- het vorige wist-je-datje eigenlijk ook een leugentje was? Want er is 1 wist-je-datje dat wel waar is! 

Jullie mogen raden welk!  

- we dit trimester op tweedaagse van Blankenberge gaan?  

- dit een superleuke (en helemaal niet zo lange) staptocht is waar je onderweg lekkere dingetjes krijgt en 

er een speeldorp is waar je je haar supergek kan laten kleuren?  

- jullie leidstertjes ook supergraag hun haar laten kleuren en in gekke staartjes laten doen?  

- ze dit niet altijd laten blijken?  

- en je hen dus zeker mag aansporen om het toch te doen? 

- je dus zeker mee moet gaan om al die gekke kapsels te zien?  

- ik een beetje honger heb?  

- het bijna Pasen is (op het moment dat ik dit schrijf)?  

- ik nu even een kilo paaseitjes ga opeten?  

- ik dus nu naar de keuken ga om die paaseitjes te halen? (tot straks hihi) 

- ik net een hele kilo paaseitjes opgegeten heb in tien minuutjes tijd? 

- ik nu dus heel veel buikpijn heb? Aaaauwww 

- de vorige vijf wist-je-datjes allemaal gelogen waren? Want ik heb er twee kilo opgegeten! 

- het vorige wist-je-datje ook gelogen was? hihihi  

- je zelf zeker nooit moet proberen om zoveel paaseitjes op te eten?  

- ik al heel veel zin heb in het nieuwe trimester?  

- jullie leidstertjes supergek zijn op jullie en heel graag jullie leidstertjes zijn?  

- het vorige wist-je-datje een mopje is? TOCH NIET! Het is echt waar <3  

- dit het laatste wist-je-datje is? Toedeloeeee  

  



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 
Elfje Flora haar favoriete vlinder is verdwaald. Vind jij de weg naar de mooie bloem? 

  



Kleurplaat 
Zoals ieder trimester is ook deze keer weer een kleurwedstrijd. De winnaar krijgt een fantastische 

elfenprijs  

 



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


KSA-kamp,  

een must in de zomer! 

 

Een zomer zonder KSA-kamp is geen echte zomer. 

Een kamp vol spelletjes, (hopelijk) mooi weer, leuke 

leiding en verrassende dagen, wie ziet dat niet 

zitten? 

 

 

Knallende activiteiten! 

Smullen verzekerd (dank aan onze uitstekende koks). 

Aantrekkelijk weer zorgt voor verlangende blikken naar 

de waterballonnen. 

Kampherinneringen voor het leven. 

Ambiance gegarandeerd! 

Mogelijks heimwee na het kamp (omdat het zo leuk 

was)! 

Prachtige wandelingen met de hele groep.  

 

 

Na mei stoppen de activiteiten omdat de 

leiding examens heeft. Het zouden dus drie 

sombere maanden worden zonder KSA, maar 

gelukkig zijn er kampen voor elke leeftijd bij ons 

tijdens de zomervakantie. 

Wie voor 1 mei betaalt voor het kamp, die 

betaalt 10 euro minder dan wie na 1 mei 

betaalt. Vroeg boeken is dus de boodschap. 

  

 

De adressen, prijzen, datums en rekeningnummers vind je op de volgende bladzijde. 

 

  



Ban Adres Rekeningnummer Datum Kostprijs  

Kabouters Huis Chiro Elckerlyc  

Kerkeblokken 3 

2560 Nijlen 

 

BE44 8334 2468 3545 11-16 juli 85* of 90 

euro 

Kwebbels Huis Chiro Elckerlyc  

Kerkeblokken 3 

2560 Nijlen 

 

BE18 8334 2468 5565 16-21 juli 85* of 90 

euro 

Ravotters en 

Vikinghorde 

De Schutterij,  

Weg naar Dorne 15  

3660 Opglabbeek 

Ravotters:  

BE95 8334 2468 4858 

Vikinghorde:  

BE73 8334 2468 5060 

11-21 juli 140* of 150 

euro 

Pagadders en 

Flodders 

Ter Linde, 

Cremerdijk 12 

3990 Peer 

Pagadders:  

BE19 8334 9730 4112 

Flodders:  

BE60 8334 2468 6070 

21- 31 juli 140* of 150 

euro 

Knapen en 

jonghernieuwers 

Parfondbois 

Solwaster 26a  

4845 Sart-Les-Spa 

 

Knapen:  

BE51 8334 2468 5262 

Jonghernieuwers: 

BE29 8334 2468 5464 

2-12 

augustus 

160* of 170 

euro 

Trendies en 

zwervers 

Parfondbois 

Solwaster 26a  

4845 Sart-Les-Spa 

 

Trendies: BE49 8334 

2468 6171 

Zwervers: BE38 8334 

2468 6272 

21-31 juli 160* of 170 

euro 

* Je betaalt deze prijs als er broers of zussen in KSA Oostende zitten. 

 

 

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. 

  



Sociaal fonds van de Burgemeester 

 

Als jeugdbeweging proberen we altijd alles zo toegankelijk mogelijk te houden voor iedereen 

en proberen we de prijzen zo laag mogelijk te houden. Maar voor sommige mensen is het 

niet zo makkelijk om een heel bedrag aan de kant te houden voor het zomerkamp. Daarom 

hebben wij van het Sociaal Fonds van de Burgemeester een bedrag gekregen om gezinnen 

in een moeilijke financiële situatie financieel bij te staan omdat elk kind zou moeten kunnen 

meegaan op kamp.  

 

Indien u financiële bijstand zou nodig hebben voor het zomerkamp en u gebruik wil maken 

van de bijstand van het Fonds, stuurt u een mailtje naar tom@ksaoostende.be De informatie 

blijft natuurlijk strikt vertrouwelijk. 

 

Mooie kiekjes van de pagadders 

mailto:tom@ksaoostende.be

