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Paul De Leeuw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Voorwoord 

 
HALLLOOOOOOOWWWWW! Hoe gaat ie? 

 

Mijn naam is Paul de Tijger! Moppiee!!! Paul de LEEUW natuurluk!  

Nowww schooll is weejr lekkejr begonne hèèè.  

Dat wil zegguu dat KSA ook weerj voor de deurj staat hèèè!  

Now wil ik lekker effe zegge dat het weer een spetterjend jaar zal worjden!! Vol avuntuurjtjes en 

grappige dinguuu! 

 

Neem maar effe een kijkie in dit boekie! Lees alles maar eens lekkerj doorj! En vergeeet vooral niet te 

kome!  

 

Verder in dit boekie zie je owk wie jullie geinige leidstertjes zijn!  Now, als dat niet spannend is!  

 

Adju! En tot de volgende kèèèèrj!  

 

 
Ps.: nog een klein raadseltje, hoeveel sterren zitten er achter mijn hoofd? 

 

 

  



Activiteitenkalender 
 
 
 
 
 
 
 
 

10/09: Startdag 
Traditiegetrouw is het startdag vandaag. Deze gaat dit jaar door op het mispelplein. We 
willen graag beroep doen op jullie sympathieke hulp om alles te helpen voorbereiden. 
Daarom verwachten wij jullie om 9 uur op het mispelplein. Doe het voor Paul! 

 
Jullie vrienden, neven, nichten, broers, zussen, liefjes en ouders zijn welkom tussen 14u. en 
17u. Nodig ze zeker uit, want er valt van alles te beleven! 

 

17/09: Paul De Leeuw will kennis make 
Die rare Hollander kan niet wachten om jullie allemaal te leren kennen. Ondertussen laten 
wij hem ook wat zien van de Belgische kust, want we gaan naar het strand! 

 

24/09: Vlieg met me meej naarj de regebowg 
Dé wereldhit van het millennium kunnen wij jullie zeker niet onthouden dit trimester. We 
volgen Paul naar het bosje! 

 

01/10: Smjoefel-zelllufmiddagtocht 
Voor wie het Hollands nog niet meester is, jullie gaan deze middag op zelfdagtocht. Wat zou 
Paul trouwens in petto hebben met dat ‘smoefelen’ ? Afkomen is de boodschap! 

 
Belangrijk: We verzamelen om 13u30 op het mispelplein. Vandaag is het ideale 
inschrijvingsmoment om je als lid in KSA in te schrijven. Daarnaast krijgen jullie de kans om 
een kijkje te nemen naar alle verloren voorwerpen van de kampen. 

 

08/10: Manneke Paul-spel 
Paul De Leeuw: wie is hij, wat doet hij, wat drijft hem? Kom vandaag zelf te weten wat voor 
een iconisch, heldhaftig en wonderbaarlijk persoon Manneke Paul wel niet is. In’t stad! 

 

15/10: Avondshpel 
Vanavond zal het er om spannen, onderschat Paul maar niet! Broekschijters onder ons, leg 
alvast je pamper klaar. 

 Deze activiteit start om 18u en eindigt om 21u. Doe zeker warme kledij aan. 
 

22/10: GEEN ACTIVITEIT 
Groot verdriet moppies, want deze week is er GEEN activiteit. Jullie lieftallige leidsters zijn op 
weekend. Volgende week staan wij weer paraat, inclusief Paul! 
Niet afkomen is dus de boodschap. 
 

29/10: Zwervers VS. Jonghernieuwers 
Vandaag vechten we uit wie het sterke geslacht is! Sowieso zijn wij dat. Op naar de 
overwinning! Paul staat alvast aan onze kant. 

Boodschap van algemeen nut: 
De activiteiten starten elke zaterdag om 14u. en eindigen om 17u. We verzamelen altijd aan de bar (in de 
Ieperstraat, naast het huis met de rode kraan), tenzij we dat anders vermelden. 
Zorg dat je telkens kleren draagt die tegen een stootje kunnen. Uiteraard zijn gsm’s niet toegestaan 
tijdens de activiteit. 



05/11: Haarj-groejshpel 
We kennen Paul ondertussen als die gezellige, omvangrijke en lollige Nederlander. Toch 
heeft Paul één wens. Hij zou wat meer haar op zijn knappe bol willen hebben. We halen 
vandaag onze kapper-skills boven, en we zorgen voor een weelderige haardos voor ons dikke 
Hollandse vriend. En dat allemaal in het stad. 
 

12/11: Wie wordt de hubby van Paul? 
Nu we Paul hebben voorzien met wat hoofdhaar, is hij volledig klaar om op versiertoer te 
gaan. Daar gaan wij hem bij helpen. Vandaag helpen wij Paul aan een perfect match. De 
ideale locatie hiervoor: het park! 

 

19/11: OnvoorSPELbaar: wat een vet spel 
Hoogtepunt van het trimester, we spelen hét vetste spel dat ooit is gemaakt: het grote Paul 
De Leeuw-spel. Tevens erkend als hét speelgoed van het jaar 2009 in Nederland. Dat kan 
alleen maar 3 uur pret garanderen! Bitterballen, bitterballen, hey hey hey! 

 

26/11: Schaatse! 
Als een sierlijke Paul De Leeuw, glijden we over het ijs, want afsluiten dit trimester doen we 
in stijl én op schaatsen. 
Belangrijk: we verzamelen om 10u aan de Ieperstraat. Wat neem je mee: je fiets (!!!), een 
lunchpakket, dikke kousen en €4,50. 
 

 

Speciale data: 
Noteer alvast ook deze data in je agenda! 
 

 10 september: startdag 
 24 september: Kaas- en wijnavond 
 21 oktober: dag van de jeugdbeweging 
 28 december: plopsaland 
 10 – 12 februari: meisjesweekend 
 21 – 31 juli: kamp 

  



Contactgegevens 
 

Leiding 
 

 

Sarah Feyen (banhoofd) 
 
Grintweg 113 8400 Oostende 
0496/424808 
sarah-feyen@hotmail.com 

 

Cynthia Bulteel 
 
Berkenstraat 9 8450 Bredene 
0472/496522 
cynthiabulteel@msn.com 
 

 

Lot Fouquet 
 
Leffingestraat 275 8400 Oostende 
0499/299376 
lot@ksaoostende.be 
lotfouquet@gmail.com 
 

 

Lien Degrieck 
 
Langestraat 54 8400 oostende 
0499305403 
liendegrieck@hotmail.be 

 

Laura Bafort 
 
Steensedijk 396 8400 Oostende 
0485/206124 
laura.bafort@gmail.com 
 
 

Momenteel vertoef ik nog 

in het verre Shangai. Vanaf 

het tweede trimester ben 

ik terug! 
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Bondsleiding 
 

 

Bondsleider 
Willem Verhoest  
0470/04 74 00 
 
E-mail: 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 
 
E-mail: 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 
 
E-mail: 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 
 
E-mail: sharon@ksaoostende.be 
 
Bij de bondsorganisator kan u terecht met uw vragen over de evenementen 
georganiseerd door KSA. 
 

 

Volwassen begeleider 
Ruben Depuydt 
 
E-mail: ruben@ksaoostende.be 
 
De volwassen begeleiders geven raad aan de bondsleiding en steken een handje 
toe. 
 
 

 

Volwassen begeleider 
Hanne Declerck 
 
E-mail: hanne@ksaoostende.be 
 
De volwassen begeleiders geven raad aan de bondsleiding en steken een handje 
toe. 
 
 

 

mailto:willem@ksaoostende.be
mailto:lot@ksaoostende.be
mailto:tom@ksaoostende.be
mailto:sharon@ksaoostende.be
mailto:ruben@ksaoostende.be
mailto:hanne@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 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! 
 

 

Gieren, lachen, brullen 
 

De beste grap volgens Paul de Leeuw: 
Een Nederlandse en een Belgische astronaut gaan de ruimte in. Vraagt de Belg: ‘Sorry dat ik het 
vraag, hoor, maar waar vliegen we ook alweer naartoe?’ Antwoordt de Nederlander sarcastisch: ‘We 
vliegen naar de zon.’ ‘Aha,’ zegt de Belg. ‘En waarom vliegen we dan ’s nachts?’ Zegt de Nederlander: 
‘Logisch: omdat overdag vliegen veel te heet zou zijn.’ 
 

Ernie 
  



Wist-je-datjes 
 

Wist je dat… 
 
… Jullie leidisters nu al zin hebben in het komende spetterende jaar? 

… We niet kunnen wachten om te starten? 

… Jullie dit jaar vijf megatoffe leidsters hebben? 

… Vier van die vijf leidsters vorig jaar tien toffe dagen in Tsjechië hebben beleefd? 

… Er een verlaten stad is in China waar de huizen volledig bedekt zijn met klimop? 

… Pteronofobie is de angst om gekieteld te worden door veren. 

… Speeksel  van mensen pas kookt aan 300 graden Celsius? 

… wanneer een nijlpaard van streek is, dat zijn zweet rood is? 

… De person die de Frisbee uitvond gecremeerd is en zo verwerkt werd in Frisbees? 

… 29 mei Leg-een-kussen-op-je-koelkastdag is? 

… Dit vorig wist-je-datje echt officieel bevestigd is? 

… ‘Do geese see God’ perfect achterstevoren kan gelezen worden? 

… Een babyoctopus bij geboorte zo groot is al seen vlooi? 

… het momenteel 26 graden is in Boedapest? 

… Beyonce verjaart op 4 september? 

… ze dit jaar dan 35 jaar oud is? 

… Jersey Shore Beyonce’s favoriete serie is? 

… jullie allemaal coole mokkes zijn? 

… het bovenstaande wist-je-datje geen leugen is? 

… het de harde waarheid is? 

… jullie allemaal moeten komen he;lpen op de startdag ‘s morgens? 

… dat geen mopje is? 

… we jullie hulp echt nodig hebben om het de vetste startdag aller tijden te maken? 

… het leven duur is? 

… ik de wist-je-datjes zal afsluiten met ‘iets cools’? 

… jullie nu waarschijnlijk benieuwd zijn wat ik ga typen? 

… het echt iets cools zal zijn? 

 

… Iets cools 

  



Paascursus 

Wat: vorming animator en hoofdanimator, georganiseerd door KSA Noordzeegouw. 
Voor wie: Voor tweedejaar zwervers, jonghernieuwers en leiding 
Waar: Westouter en omstreken 
 
Elke eerste week van de paasvakantie trekken al jarenlang honderden jonge leiders of laatstejaar  
jonghernieuwers/zwervers naar de KSA hemen in Westouter. Het kleine dorpje in het Heuvelland  
kleurt er dan een week lang mooi blauw oranje. Leider zijn is best een serieus engagement, dat doe  
je niet zomaar. Paascursus animator is toch een minimum voor wie zich wil inzetten voor zijn bond.  
Elke leeftijdsgroep heeft zijn eigen cursus. Op elke cursus krijg je sessies en vormingen die je leren  
voor een bepaalde leeftijdsgroep te staan. Maar paascursus is nog zoveel meer dan dat: je leert er  
nieuwe mensen kennen van over heel West-Vlaanderen, je doet er leuke activiteiten en de sessies  
worden op een speelse en leuke manier gebracht. Kortom: Paascursus is méér dan gewoon de  
moeite waard... 
 
Binnen KSA Oostende is het de traditie dat alle tweedejaar zwervers meegaan op paascursus.  
Daarom is het voor jullie belangrijk om al eens goed na te denken bij welke leeftijdsgroep jullie  
zouden willen staan. Op basis van die beslissing kunnen jullie er dan voor kiezen om kabouter, 
pagadder, jongknapen of knapencursus te doen. Vragen over paascursus mogen altijd aan ons 
gesteld worden, maar wees gerust: meer informatie over de cursus zelf en het inschrijven volgt  
nog! 
    
  



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 
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