
 

Kwebbels 2017-2018 

Tweede Trimester 

“Een reis door de 

tijd” 

 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Voorwoord 
 

Allerliefste kwebbels, eerst en vooral: Een gelukkig Nieuwjaar namens alle kwebbelleidsters! We 
wensen jullie een 2018 met veel vriendschap, warmte, en veel speelplezier toe! En dat zijn nu 
toevallig de dingen die we ook in KSA beleven J 
 
We hopen dat jullie een deugddoende vakantie achter de rug hebben. Jullie hebben KSA twee 
weken moeten missen (behalve degenen die mee waren naar Plopsaland natuurlijk!), maar niet 
getreurd: vanaf nu staan we weer paraat om van zaterdag jullie lievelingsdag te maken!  
 
De tijd zal weer vliegen, en dat mag je letterlijk nemen: dit trimester zullen we namelijk een reis 
door de tijd maken! Zal jij een plaatsje vinden tussen de holbewoners, of zal je je eerder thuis 
voelen in de toekomst? We ontdekken het dit trimester… 
 
En er is nog meer goed nieuws: naast de gebruikelijke zaterdagse avonturen brengt onze reis 
door de tijd ons dit trimester naar Alveringem. Daar zou een Egyptische farao de hulp van alle 
meisjes van KSA Oostende nodig hebben. Om deze queeste goed te volbrengen, zullen we er 
een weekend van maken: ons jaarlijkse meisjesweekend. Dit gaat door van 2 tot 4 maart. Duid 
deze data alvast aan in je agenda, en schrijf je als de bliksem in, want dit weekend vol KSA plezier 
wil je niet missen! Meer info vind je in het bijkomende boekje. 
 
Tot gauw toekomstige tijdsreizigers, we hopen dat jullie weer massaal aanwezig zijn om met ons 
nieuwe KSA-avonturen te beleven! 
 
Tot zaterdag! 
 
 
Aïna, Ellen, Hélène, Nikita, Ninah, en Lara 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 



 
Contactgegevens 

 
 Ellen Ecker (Banhoofd) 

Zeelaan 67 
8400 Oostende 
0470/ 28 54 23 
ellen.ecker@icloud.com 
 
 

 

Lara Jonker 
Blauwkasteelstraat 59 
8400 Oostende 
0496/ 93 30 37 
Chris.jonker@telenet.be 

 

Aïna Pollentier 
Duindoornlaan 1  
8400 Oostende 
0498/24.49.79 
pollentier.aina@icloud.com 
 

 

Ninah Guilini 
Spalaan 15 
8400 Oostende 
0470/203903 
ninah.guilini@telenet.be 
 
 

 

 
Nikita Goens 
Molenaarsstraat 39  
8400 Oostende 
0471/797924 
nikitagoens@live.be 
 



 Hélène De Becker 
Klaprozenlaan 34   
8400 Oostende 
0486/680351 
debeckerhelene@gmail.com 
 
 
 
 

 
  



Activiteitenkalender 
 

Gelieve uw kind altijd van kleren te voorzien die vuil mogen worden! De activiteiten gaan meestal 
door van 14u tot 17u en we verzamelen aan de lagere school ‘Westdiep’ ‘ (Prof. Mac Leodstraat 
11 Oostende), tenzij anders vermeld.  
 
13/01: Bosspel 
We keren vele jaren terug in de tijd, naar het moment waar alles is ontstaan, namelijk de oertijd! 
We zitten dus in de prehistorie met de echte oermensen. Wil jij hen leren kennen, kom dan zeker 
af! 
 
20/01: Parkspel 
Vraag jij je af hoe de oermens met zijn knuppels, kledij gemaakt uit dierenhuiden en vieze hutjes 
veranderd is naar de mens zoals wij ze kennen met de IPhone, chique schoenen en mooie 
kapsels? Dit kom je allemaal te weten in dit megacool parkspel! 
 
27/01: Zoekspel 
Beste tijdsreizigers, we zijn aangekomen in de tijd van de Egyptenaren, farao’s en zanderige 
woestijnen. Het Oude Nabije Oosten dus! We verzamelen aan het gebouw naast het huis met 
de rode kraan (Ieperstraat 23 Oostende) 
 
3/02: Crea 
Heb jij zin om je creatieve ziel eens op tafel te smijten? Dit is allemaal mogelijk op deze 
superfantastischmegacoole creamiddag !! We verzamelen op het Mispelplein. 
 
10/02: Stadspel 
We zijn beland in het tijdsperk waarin de eerste winkeltjes beginnen te ontstaan! Ik heb het hier 
namelijk over de bakkers met dikke buikjes, schoenmakers voor de versleten schoenzolen en de 
slagers met hun grote messen…. 
 
17/02: Avondspel 
Vandaag is het geen gewone activiteit, onze teletijdmachine heeft wat vertraging… Deze activiteit 
gaat door van 17u tot 20u en we verzamelen aan het gebouw naast het huis met de rode 
kraan (Ieperstraat 23 Oostende) 
 
24/02: Parkspel 
Vandaag herstellen we de grote klok, want tijdens het reizen door de tijd zijn er toch wel enkele 
foutjes in onze teletijdmachine gekropen…  Omdat dit wel gevaarlijk kan zijn is het noodzakelijk 
onze machine te herstellen! 
 
3/03: Meisjesweekend 
Meer info, zie het boekje van Meisjesweekend. 
 
10/03: Wetenschapsspel 
We schieten verder op in onze reis en zijn al bijna op het einde van onze tocht, maar we moeten 
toch enkele proeven doorstaan om onze tocht met glans te beëindigen… We verzamelen aan het 
gebouw naast het huis met de rode kraan (Ieperstraat 23 Oostende) 
 
17/03: Future-spel 
Wie wil er nu niet graag weten hoe je er binnen 10 jaar zult uitzien, waar je zult wonen, hoeveel 
kinderen je zult krijgen en met wie je zal trouwen?! Samen ontdekken we de toekomst in dit 
Future-spel!		
	
	 	



Tokshop	
	
Bestellen	
Als	u	door	het	jaar	heen	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	huis.	Zo	vermijden	we	een	
aantal	tussenpersonen.	Hoe	minder	tussenpersonen,	hoe	sneller	de	bestelling	geleverd	wordt!	:D		
Bestellingen	kunnen	via	KSA	Oostende	enkel	gemaakt	worden	op	dagen	van	speciale	evenementen!	Op	die	
dagen	is	er	een	tokshop	aanwezig	(onze	winkel	op	wielen).		
Evenementen:			

• startdag		
• kaas-	en	wijnavond	
• streekbierenavond	

	

	
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	het	sjaaltje	kopen.		
	
Vroeger																																																																																																																							Nu		

	
				
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	



Memorabele momenten 
	
	
	

	
	

	 	



Wist je dat…??? 
 
… alle leidsters jullie een prettige Kerst en een gelukkig nieuwjaar wensen? 
 
… we hopen dat jullie even enthousiast zullen zijn tijdens de activiteiten? 
 
… we met de KSA naar Plopsaland zijn geweest? 
 
… de Kerstman ook in Plopsaland was? 
 
… Nona daar haar handschoen kwijt was? 
 
… het bleek dat haar handschoen gewoon in haar kap zat? 
 
… het daar superleuk was? 
 
… alleen vrouwelijke muggen steken? 
 
… als je een goudvis in een donkere kamer opsluit, hij wit wordt? 
 
… net zoals de vingerafdruk ook bij iedere mens de tongafdruk uniek is? 
 
… Donald Duck strips verboden waren in Finland, omdat hij geen broek draagt? 
 
… een mens gemiddeld 6000 scheetjes per jaar laat? 
 
… je dan 16 scheetjes per dag ongeveer zou moeten laten? 
 
… er minimum 9 miljoen mensen jarig zijn op dezelfde dag als jij? 
 
… je geen chocomelk meer mag drinken in België vanaf maart? 
 
… kwallen geen hart en geen hersenen hebben? 
 
…  je in de ochtend 1 cm groter bent dan in de avond? 
 
… je honing wel meer dan 3000 jaar kan bewaren? 
 
… bananen krom zijn omdat ze in de richting van het licht groeien? 
 
… Ninah geen frisdrank lust behalve Ice Tea? 
 
… we allemaal samen moeten duimen voor Ellen en Nikita, omdat ze nu examens hebben? 
 
… Aïna heel snel namen kan onthouden? 
 
… Wist-je-datje 15 niet waar was? 
 
… jullie waarschijnlijk blij zijn dat je toch nog chocomelk mag drinken? 
 
… dit het laatste wist-je-datje is? 

	 	



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 ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



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.  

 

Kamp 

Kwebbels  

Adres: Den Bookhamer, Galghoekstraat 10 9240 Zele  

Rekeningnummer: BE18 8334 2468 5565  

Datum: 16-21 juli  

Kostprijs: 85* of 90 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.  

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! 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 oud- leiding 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.  



  
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 Oostende Meeuwennest presenteert:  

   
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: Willem 
Verhoest willem@ksaoostende.be 0470/04 74 00 of 
bondsleiding@ksaoostende.be  

  

  


