
Chanelle in Wonderland 
2de trimester 2017-2018 
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Voorwoordje  

Dag liefste floddertjes!  

Allereerst willen wij, jullie leidstertjes, jullie een heel gelukkig nieuwjaar wensen. Dat het een 

jaar mag zijn vol geluk, plezier en KSA natuurlijk! Want een nieuw jaar betekent ook een 

nieuw trimester, maar dat had je waarschijnlijk ook wel door, aangezien je dit boekje in je 

handen hebt. Het belooft weer een spetterend timester te worden; we gaan onder andere 

samen op weekend, we zullen ons goed hart tonen door ons in te zetten voor 

Vredeseilanden, maar wat misschien wel het coolste is, is dat we een exclusieve kijk achter 

de schermen krijgen in de modewereld! Jaja beste flodder, je leest het goed! In het tweede 

trimester hebben jullie de eer en het genoegen topmodel Chanelle op de voet te volgen in 

haar dagelijkse leven. Kan je ook niet wachten om je onder te dompelen in de wereld van 

glitter and glamour? Kom dan zeker af naar onze activiteiten! 

Tot dan! 

Veel liefs, 

Anouk, Hanne, Fran, Agnes, Stien en Ellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Activiteitenkalender tweede trimester 

Alle activiteiten gaan door van 14u tot 17u, verzamelen aan Westdiep, tenzij anders vermeld 

in het boekje. Lees dus allemaal goed je boekje, zodat misverstanden vermeden kunnen 

worden. Het kan nog steeds koud zijn de komende maanden, dus kleed je elke week goed 

aan.  

Za 13/01/18: Vredeseilanden 

Tijd om ons goed hart te tonen! We helpen vandaag mee met verkopen voor 

Vredeseilanden. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Tot dan, Westdiep 14u. 

Za 20/01/18: Crea 

Vandaag maken we kennis met het topmodel Chanelle. Ze leert ons knutselen als echte 

fashionista’s. Benieuwd? Afspraak om 14u aan het Mispelplein! 

Za 27/01/18: Parkspel 

Ohnee! Chanelle is haar poedel kwijt! Wat nu? Kom helpen! Westdiep 14u.  

Za 03/02/18: Stadspel 

Vandaag leert Chanelle ons hoe je ECHT moet shoppen als een Queen. Kan je wel wat 

oefening gebruiken op vlak van shoppen? Dan is komen de boodschap! Westdiep 14u. 

Za 10/02/18: Bosspel 

Ook topmodellen maken zich graag eens vuil. Zolang de nagels maar niet breken, is het zelfs 

FUN! Tot vanmiddag! Westdiep 14u. 

Za 17/02/18: Avondspel 

Tijd voor manicuren, maskertjes, smoothies en nog zoveel meer! Of toch juist niet? Zou 

Chanelle van griezelen houden? We komen het vanavond te weten! Afspraak 18u Westdiep. 

De activiteit is gedaan om 21u. 

Za 24/02/18: Schorrespel 

Tijd om Chanelle eens te leren hoe KSA echt in elkaar zit. Allemaal afkomen! Tot dan, 

afspraak om 14u aan het Mispelplein. 

Vrij/za/zo 02-04/03/18: MEISJESWEEKEND 

JOEPIEEEEE! Op weekend met KSA is fijn! Verdere info in het weekendboekje. 

Za 10/03/18: Fotozoektocht 

We hebben Chanelle al lang niet meer gezien, wat zou ze zoal aan het doen zijn deze dagen? 

Benieuwd? Afkomen is de boodschap! Westdiep 14u.   

 

 



Za 17/03/18: Verrassing! 

Alweer de laatste activiteit van dit trimester, snif! Maar niet getreurd! Chanelle heeft een 

verrassing in petto voor jullie! Tot dan! Afspraak om 14u aan het Mispelplein!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zwervers en Jonghernieuwers KSA Oostende presenteren: 

 

Benefietavond buitenlandskamp zomer 2018 

 

Hola! 

Wij, de zwervers en jonghernieuwers van KSA Oostende, gaan deze zomer op 

buitenlands kamp naar Spanje. De tapas, paella en de zon staan al op ons te 

wachten en ook wij kijken er vol ongeduld naar uit. Om dit te kunnen 

financieren organiseren wij een benefietavond vol ontspanning! 

Op zaterdag 21 april in Zaal Sportpit (Steenbakkersstraat 59) kan u bij ons 

komen genieten van een avond vol lekker eten en drinken. Vanaf 18u30 bent 

u welkom. 

Voor de prijs van 15 euro krijgt u een aperitief, tapas, een trio van pasta en een 

heus dessertbuffet met koffie aangeboden. Voor kinderen tot 12 jaar vragen 

we 9 euro. 

Heeft u nu al ongelofelijk veel zin gekregen om u een avond in Catalonië  te 

wanen en ons daarbij te steunen, kan u zich inschrijven door een e-mail te 

sturen naar Caron.Sander@gmail.com. In de mail zet u met hoeveel personen 

u wenst te komen en of er eventueel kinderen meekomen. Betalen kan op het 

rekeningnummer BE29 8334 2468 5464 met de boodschap ‘Ontspanje’. 

Wij hopen jullie alvast talrijk aanwezig te zien. 

Adiòs Y muchas gracias ! 

 

 

 

 

 

mailto:Caron.Sander@gmail.com


Wist-je-datjes!! 

Wist je dat... 

... we al aan het tweede trimster zitten? 

... we in dit trimester op meisjesweekend gaan?! 

... meisjesweekend lit wordt? 

... ‘lit’ een Engels woord is? 

... het eigenlijk verlicht betekent? 

... de jeugd van tegenwoordig het woord gebreukt om uit te drukken dat iets megacool is? 

... we dit trimester in de modewereld duiken? 

... ik Jommeke wel heel erg zal missen? 

... dat komt omdat hij zeer knap was? 

... we in het nieuwe trimester opnieuw speciaal bezoek krijgen? 

... dit bezoek naar het schijnt heel schoon volk is? 

... onze girlpower dit trimester essentieel wordt?  

... we in januari, Ellen even zullen moeten missen? 

... ik dat zeer jammer vind? 

... de leiding zeer hard haar best doet om voor jullie leuke activiteiten te maken? 

... er op het einde van het trimester een mooie verrassing te wachten staat? 

... vermits ik dit nu al verklapt heb, dit niet echt een verrassing meer is?  

... het nu eigenlijk 2018 is? 

... ik me hierdoor heel oud voel? 

... drie van onze leidster dit jaar 18 worden? 

... deze drie leidsters Anouk, Hanne en Fran zijn? 

... ik hoop dat jullie een leuke vakantie hebben gehad? 

... het 25 december Kerstmis was? 

... het best wel vreemd zou zijn, moest je dat niet weten? 

... het ook geen schandaal is? 

... selfies niet meer zo hip zijn als vorig jaar? 

... ik selfies nog altijd de MAX vind? 

... ik nu best onzin aan het uitkramen ben? 

... dit komt doordat mij inspiratie een beetje op is? 

... Nutella en Ferroro Rocher van hetzelfde bedrijf zijn? 

... W817 echt een goeie serie is? 

... ze deze serie rond 12u nog tonen op Ketnet? 

... ik een supergrote puist op mijn neus heb? 

... ik mij daar een beetje voor schaam?  

... dit het laatste wist-je-datje was? 
  

  



Kleurplaat Doolhof  

                        

 

 

 

 

 

 

 

Invulverhaal 

Het is zondag en je moet al om ………. (tijd) uit bed om naar de kerk te gaan. Je 

trekt je mooiste………(vreemd kledingstuk) aan, en loopt naar ……… (een 

persoon) toe. Je ……….(werkwoord) tegen hem/haar omdat hij/ze de 

……….(bijvoeglijk naamwoord) ……… (lichaamsdeel) heeft die je ooit gezien 

hebt. Je vraagt hem/haar of hij/zij ook zin heeft om mee naar de kerk te gaan, 

en natuurlijk zegt hij/zij ja. Want niemand wil zo’n …………. (bijvoeglijk 

naamwoord) dagje naar de kerk met jou missen. Samen lopen jullie naar de 

kerk, als je opeens ………….. (werkwoord) over een ……….. (dier). Je schrikt je rot, 

en vraagt een voorbijganger om hulp. Die steekt zijn hand uit, en dan pas zie je 

dat het ………..(knappe celeb) is. Je ……… (werkwoord) van …..…(gevoel). Je dag 

start 



kan niet meer stuk. ……… (dezelfde persoon) kijkt …..… (bijvoeglijk naamwoord) 

naar ……… (dezelfde celeb). Jullie hebben zo’n lol samen dat je helemaal de tijd  

vergeet, je bent al ………. (aantal) minuten te laat! Jullie besluiten er nog wel 

een ………. (bijvoeglijk naamwoord) dag van te maken, en gaan naar de beste 

…….. (vage winkel) om een nieuwe …….. (kledingstuk) te kopen. Je vind jou 

ultieme (zelfde kledingstuk) Hij past perfect bij je ……… (kleur) ……… 

(ondergoed). En je bent weer helemaal gelukkig. ………... (dezelfde persoon) en 

…..… (dezelfde celeb) vinden het je ook erg leuk staan en besluiten er een foto 

te maken. Je bent zo …..… (bijvoeglijk naamwoord) aan het poseren dat je …….. 

(kledingstuk) er van af zakt. Je schaamt je dood en wilt zo snel mogelijk deze 

winkel uit. Gelukkig weten …..… (dezelfde persoon) en …….….(dezelfde celeb) je 

met ……… (aantal) woorden over te halen. Jullie gaan samen nog even ………… 

(vreemde sport). Als blijkt dat jij daar heel goed in bent, is je dag compleet. Je 

word uitgeroepen tot de meest ……… (bijvoeglijk naamwoord) ……….er 

(vreemde sport) van ……. (jaartal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  
Helene Herpelinck 0495/ 
49 80 44  
helene@ksaoostende.be  

  
  
  

Bij de bondsleidster kan u 
terecht met al uw vragen over 
de meisjeswerking, de 
meisjesbannen en de 
activiteiten.  

Bondssecretaris  
Tom Decheiver 0492/ 
75 73 69  
tom@ksaoostende.be  

  
  

Bij de bondssecretaris 
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 al uw 

vragen over de  
evenementen die  

georganiseerd worden 
door KSA Oostende.  

Volwassen begeleider  
Hanne Declerck 0472/ 
04 79 58  

hanne@ksaoostende.be  
  
  

De volwassen begeleider 
geeft raad aan de  

bondsleiding en steekt een 
handje toe.  

  

 



Samen op weekend in het 

tweede trimester en in juli op 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.  

In het tweede trimester wordt er ook op weekend gegaan met de 

voltallige groep.  Meer info op de volgende pagina.  
  

Het weekend   

Meisjesweekend: 2 – 4 maart ‘18, De Pannenhoeve De Meers + Vorgas,  

Groenestraat 76 8691 Leisele (Alveringem)   

Jongensweekend: 2 – 4 maart ‘18, Monsalvaet, Schomminkelstraat 22, 8954 

Heuvelland   

De kostprijs van het weekend bedraagt 35 euro. Dit kan overgeschreven worden op 
dezelfde rekeningen als bij de kampen.  



  

De kampen  

 

Ban  Adres  Rekeningnummer Datum  Kostprijs   

Kabouters  Den  

Bookhamer,  

Galghoekstraat  

10 9240 Zele   

BE44 8334 2468  

3545  

11-16 juli  85* of 90 

euro  

  

Kwebbels  Den  BE18 8334 2468  16-21 juli  85* of 90  

 Bookhamer,  5565  euro  

Galghoekstraat  

 10 9240 Zele   

Ravotters en 

Vikinghorde  

De Miere  

Kapellestraat  

116 8760  

 Meulebeke   

Ravotters:   

BE95 8334 2468  

4858  

Vikinghorde:   

BE73 8334 2468  

5060  

11-21 juli  140* of 150 

euro  

Pagadders en 

Flodders  

Hoffbauer – 

Poortgebouw,  

Trichterweg 33  

 3690 Zutendaal   

Pagadders:   

BE19 8334 9730 

4112  

Flodders:   

BE60 8334 2468  

21- 31 juli  140* of 150 

euro  

6070  

Knapen en  

Trendies  

Comblain-Fairon   
  

Knapen:   

BE51 8334 2468  

5262  

Trendies: BE49  

8334 2468 6171  

21-31 juli  160* of 170 

euro  

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

Jonghernieuwers De bestemming en 

zwervers van het  

buitenlands kamp 

wordt later  

meegedeeld   
  

Zwervers: BE38 

8334 2468 6272 

Jonghernieuwers:  

BE29 8334 2468  

5464  

De datum  De prijs van van 

het  het  

buitenlands  buitenlands  

kamp wordt  kamp 

wordt later  later  

meegedeeld meegedeeld  



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 Facebookpagina 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.  
  
Online Foto-archief 

Even nostalgisch? Geen probleem! KSA Oostende heeft een heus fotoarchief tot zijn beschikking 

gekregen dankzij het werk van Wim Verleene.  
Dit fotoarchief staat boordevol kampkiekjes, sfeerfoto's en leuke momenten van het jaar 2016 tot 

helemaal terug naar het jaar 1948.  Om dit archief te bezoeken surft u gewoon naar de volgende 

link: http://www.ksameeuwennest.be/Foto-Archief  
Zeker een aanrader!   

 

 

 

http://www.ksameeuwennest.be/Foto-Archief
http://www.ksameeuwennest.be/Foto-Archief
http://www.ksameeuwennest.be/Foto-Archief
http://www.ksameeuwennest.be/Foto-Archief
http://www.ksameeuwennest.be/Foto-Archief


Een woordje van de oprichter van het foto-archief:  

Beste KSA-ers, oud KSA-ers en sympathisanten,  
  

Sedert een kleine 10 jaar bestaat er een digitaal foto archief van KSA Oostende 

Meeuwennest.  Dit archief is ontstaan door het systematisch inscannen van alle dia’s en 

negatieven die in het lokaal in de Ieperstraat te vinden waren.  Het werd een werk van 

lange adem. Na verloop van tijd werden hier digitale foto’s aan toegevoegd.  Via oud-

leiding die nog in het bezit waren van oud dia- en fotomateriaal werd dit digitaal archief 

verder uitgebreid.  
  

Ondertussen bestaat het KSA Oostende Foto Archief uit meer dan 54000 foto’s waarvan 
de oudste van werkjaar 1948-1949.  
Helaas ontbreken er in dit archief nog heel wat zaken. Vooral van de meisjeswerking 

vanaf hun beginjaren.   

Een bijkomende probleem is dat de meeste foto’s van de laatste jaren niet meer 
verzameld worden en vermoedelijk overal verspreid staan op iedereen z ’n pc’s.  
Graag had ik dan ook al dat foto materiaal van de laatste jaren verzameld om toe te 

kunnen voegen aan het Foto Archief. Op die manier kunnen we dit Foto Archief laten 

groeien en kan iedereen hier later nog volop van genieten.  

Het archief kun je vinden op http://ksameeuwennest.be   

M’ n vraag naar iedereen is dan ook om eens rond te neuzen op zolder, na te vragen bij 

oudleiding of iemand nog in het bezit is van dia- of fotomateriaal en om nog eens je pc 

na te zien naar KSA foto’s.  

Alle info, tips of vragen mag je mailen naar fotos@ksameeuwennest.be  
  

Groeten 

Wim 

Verleene.  
  

Documenten stad Oostende  
 Indien u nog documenten heeft omtrent terugbetaling van stad Oostende of de 

ziekenbond mogen deze ingediend worden bij de bondsorganisator en niet bij de 

leiding. Zo kunnen de documenten beter bijgehouden worden en worden 

misverstanden vermeden. Deze documenten kunnen bezorgd worden op Steensedijk 

35. Het eenvoudigst is om een envelop bij te toe te voegen samen met een postzegel. 

De documenten worden maar éénmaal per maand behandeld, dus het kan wel even 

duren tegen u deze terugkrijgt. Alvast bedankt voor uw begrip.   

 

http://ksameeuwennest.be/
http://ksameeuwennest.be/


  

Bestellingen Tokshop  
  

Geachte ouders,   

Door omstandigheden is de lijst met bestellingen voor de tokshop zoek 

geraakt.  Het gaat om bestellingen van hemden, schildjes, KSA-mutsen etc.   

  

Indien u iets besteld hebt op Startdag, Inschrijvingsdag of Kaas- en Wijnavond, zou het mogelijk 

zijn ons dit te laten weten, zodat wij het juiste materiaal zo snel mogelijk kunnen bestellen en 

meegeven met uw kind.   

  

U kunt mailen naar de banhoofden, of naar Helene Herpelinck ( helene.herpelinck@gmail.com 

).   

U kunt ook het onderstaande strookje afgeven aan de leiding van uw zoon of dochter.  

Gelieve te vermelden wat u besteld hebt, en eventueel de maat.   

  

Onze excuses voor het ongemak,   

Met vriendelijke groetjes,   

De leiding van KSA Oostende Meeuwennest  

  

  

  

  

 
  

  

………………………………………………………….. (naam ouder), ouder van ………………………………   

  

………………………….. (naam kind + ban) heeft ………………………………………………………….. (voorwerp   

  

bestelling + eventueel maat) besteld  

  

  

  

  

  

Handtekening ouder  

  

………………………………….  

   



 

KSA groet u!  

Dit jaar is KSA Oostende Meeuwennest terug met een spetterend 
evenement. We nodigen u van harte uit op zaterdag 28 april 2018 op 
het Mispelplein.  

Houdt u van een uitdaging of wilt u wel eens de kennis van je 
familieleden & vrienden toetsen? Dan is hier uw kans, we heten u graag 
welkom op onze quiz voor een gezellig potje hersengymnastiek met 
fantastische prijzen op het menu.  

  

Naast deze quiz houden we ook een 
streekbierenavond. Hier kan de dorst gelest worden 
met keuze uit een wijd gamma aan streekbieren. De 
honger kan ook gestild worden met onze lekkere 
braadworsten of een portie pasta uit het vuistje.  

Zin om even te ontsnappen aan alle drukte? Laat jezelf opsluiten in een 
escaperoom en zoek zo snel mogelijk een weg naar buiten! Wie zal er het 
snelst kunnen ontsnappen uit de vele gangen op het mispelplein? De 
winnaar kan zich alvast verwachten aan een schitterende buit.   

 
  

Meer informatie omtrent het inschrijven volgt nog! Houd zeker en vast 
de site en de facebookpagina in het oog.  

  

Voor al uw vragen kan u terecht bij onze bondsleider:  

KSA Oostende Meeuwennest presenteert :   

  

Willem Verhoest   

willem@ksaoostende.be     

0470/04   74   00   of  bondsleiding@ksaoostende.be   

  

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


