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Voorwoord 
 
Beste kwebbeltjessss en ouders,  
 
Dit is het derde en dus laatste trimester van dit jaar, maar niet getreurd: we maken er 
een superdupermegacool trimester van!  
 
Dit keer zullen we samen alle kwaaltjes en plaagjes onderzoeken bij de dierenarts. 
Ben jij een echte paardenliefhebber? Of hou je het toch liever bij hondjes? In ieder 
geval zal je je weer als een vis in het water kunnen voelen op onze wekelijkse 
avonturen. Wij hebben er alvast super veel zin in, jullie ook? 
 
En ook de zomer komt stilletjes aan in ons land. En dat betekent….. KSA-kamp 
natuurlijk! Zes dagen vol KSA-plezier, nieuwe activiteiten, en nog veel meer 
vriendschap en avontuur. Dat wil je toch niet missen? Onze aftelkalender is alvast 
gemaakt, en we hopen dat we met suuuuperveel kwebbels straks de bossen van 
Zele onveilig mogen maken! Meer info over dit hoogtepunt van je zomer volgt in een 
kampboekje, maar je kan je alvast inschrijven met de info in de brief verder in dit 
boekje. Wij zijn ook nog op zoek naar bereidwillige mama’s / papa’s/ andere 
sympathisanten die ons kunnen brengen of ophalen voor dit kamp. Kijk dus maar 
eens heeel lief in die mensen hun ogen, zodat wij niet te voet moeten gaan! Een 
strookje hiervoor vind je bij de kampbrief verder in het boekje, en kan je gedurende 
dit trimester aan één van ons bezorgen. 
 
Wij staan alvast te popelen om dit spannende derde trimester met jullie te beleven! 
Tot zaterdag! 
 
Groetjes van jullie enthousiaste leidsters 
 
Lara, Ellen, Aïna, Hélène, en Ninah xoxo 

 



 

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  

 



 

 

Hélène De Becker  

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

 
 
  



Activiteitenkalender 
 
We verzamelen normaal om 14u aan het VTI (Stuiverstraat 81), en om 17u 
verzamelen we daar terug, tenzij anders vermeld.  
 
21/04: Bosspel 
Vandaag trekken we er voor het eerst op uit in beestig gezelschap. Trek dus maar 
die speelkleren aan, en wees klaar voor een nieuw avontuur! 
 
28/04:Schorrespel+ Vraagjes en Kraagjes 
Onze dierenarts wacht ons deze keer op aan het Mispelplein om 14u. En het plezier 
stopt vandaag niet om 17u, want vanavond is er ook ons evenement “Vraagjes en 
Kraagjes”. Voor meer info over deze niet te missen avond, zie de brief verder in het 
boekje. 
 
1/05: Gouwdag 
Deze keer geen huisdieren, maar wel een dag vol West-Vlaamse speelbeesten zoals 
jullie! Concrete info kan je verder in het boekje vinden. 
 
5/05:Tweedaagse van Blankenberge 
Een goede dierenarts moet soms ook eens op pad gaan in de prachtige natuur, en 
waar kan dat beter dan in het mooie Blankenberge? Daar gaan we vandaag 
wandelen, neem dus maar die stapschoenen en smeer je kuiten maar in! Lees de 
brief verder in het boekje voor alle concrete informatie. 
 
12/05:Parksspel 
Ook in het parkje leven heel wat dieren. Wie zullen we vandaag ontmoeten, en wat 
steken ze nu weer uit? Kom het samen met ons ontdekken! 
 
19/05: Strandspel 
Dromedarissen, kamelen, en misschien zelfs schorpioenen! Ook de woestijndieren 
hebben af en toe wat hulp nodig. Ben jij hun redder in nood? 
 
26/05:Stadsspel 
Ooit al eens opgemerkt hoe de duiven in de stad altijd wegvliegen? Of dat er 
opvallend meer poedels rondlopen dan buiten de stad…? Hoe komt dat toch? We 
sluiten dit laatste trimester af in ons vertrouwd stadscentrum om deze geheimen en 
nog veel meer te ontsluieren. 
  



 

Tweedaagse van Blankenberge  
KSA groet u!  

Naar jaarlijkse traditie nemen we opnieuw deel aan de tweedaagse van 
Blankenberge. Met KSA Oostende wandelen we een tocht op zaterdag 5 
mei. De jongste bannen wandelen de springkastelentocht voor een dag vol 
plezier.  

We verzamelen aan het station waar we de tram nemen naar Blankenberge. 
Afspraak om 9u30 aan het station, de Knapen en Jonghernieuwers 
verzamelen al om 8u30. We zullen terug zijn omstreeks 17u30.  

Op voorhand inschrijven voor de tweedaagse is niet nodig. De 
inschrijvingsprijs wordt de dag zelf betaald en bedraagt 5 euro. Indien je een 
abonnement hebt of gratis reist met het openbaar vervoer betaal je 3 euro. 
Voor deze prijs krijg je een mooie tocht, enkele consumpties en een schildje 
voor op het hemd.  

Vergeet zeker niet: 	

• Schoenen om te wandelen  

• Een lunchpakket`	

• Een regenjas 	

Tot dan!  

 
  



Vraagjes en kraagjes       
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 vanaf 17u voor onze eerste editie van ‘Vraagjes en 
Kraagjes’.  

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. Deelnemen kan in ploegen van 
maximaal 4 personen. De deelnameprijs bedraagt 12 euro per ploeg, te 
betalen de avond zelf. De quiz gaat van start om 19u30. Inschrijven 
kan door een e-mail te sturen naar tom@ksaoostende.be .  

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 
andere versnaperingen.  

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. Naast 
de escaperoom wordt er ook kinderanimatie voorzien voor alle 
leeftijden.  

Voor meer informatie kan u de facebook pagina van het evenement 
bezoeken via www.facebook.com/KSAOostendeMeeuwennest .  

Indien u nog met vragen zit, aarzel dan niet om contact op te nemen 
met de bondsleiding:  

Willem Verhoest, willem@ksaoostende.be , 0470/04 74 00 Helene 
Herpelinck, helene.herpelinck@gmail.com, 0495/49 80 44 of 
bondsleiding@ksaoostende.be Tot binnenkort!  

  



 
CERA steunt KSA Oostende: nieuwe kokstent  
Al sinds jaar en dag gebruiken we dezelfde kokstent voor onze 
tentenkampen in de zomer. Door al deze jaren gebruik was onze tent 
dringend toe aan vervanging, maar dit is een ferme investering.  

Dankzij de steun van CERA, een coöperatie die nauw contact staat 
met de KBC, hebben we een nieuwe kokstent gekocht. Dit kadert in 
de steun van CERA aan lokale initiatieven in het jeugdwerk.  

Bedankt!  

Praktische informatie voor Gouwdag+  
Voor iedereen die zich ingeschreven had voor Gouwdag+, vindt u hier 
alle extra praktische informatie!  

We verzamelen om 07u45 aan het Station te Oostende, waar onze bus 
om 08u00 stipt zal vertrekken naar Ieper. Daarna begint de Gouwdag 
om 10u00 met het groots spelmoment per ban. Deze activiteit duurt tot 
ongeveer 15u00. Daarna begint de slotshow om 15u30. Rond 17u00 
vertrekken we terug uit Ieper om ongeveer om 18u30 terug aan te 
komen.  

Belangrijk is dat je je lunchpakket en de 13 euro voor de bus niet 
vergeet!  

 
 
 



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/FotoArchief  

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. 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.  

 



  
 



Mee op kamp! 

 Op kamp gaan is een must! Het is het einde, maar ook 
het spetterend hoogtepunt van alweer een jaar vol KSA. 
De strafste verhalen beginnen op kamp. Samen 
kamperen, samen spelen, samen ontdekken. 
Vriendschappen voor het leven worden er gesmeed, en 
zoete herinneringen om te blijven koesteren. Ga mee op 
kamp, zing liedjes rond het kampvuur en kijk samen naar 
de sterrenhemel, die oranje-blauw kleurt.  
  
 

Met de kwebbels trekken we er dit jaar op uit naar “Den 
Bookhamer, Galghoekstraat 10 9240 Zele”, van 16 tot en 
met 21 juli. Inschrijven kan door 90 euro (of 85 indien er 
nog een broer of zus in KSA Oostende zit) over te schrijven 
naar het rekeningnumer BE44 8334 2468 3545. We zijn 
overigens ook nog op zoek naar mensen die ons kunnen 
(terug)brengen, dus als u op 16 of 21 juli beschikbaar bent 
om te rijden, gelieve dan zeker onderstaand strookje in te 
vullen. Alvast bedankt! 

 

 

Ik, ………………………., ouder van ……………………….. kan op 16 / 21 
juli (schrappen indien iets niet past) rijden en ……… kinderen (eigen kind 
meegerekend)  meenemen. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 
 
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, zelfgemaakte paella 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 ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Wist je dat…??? 

 
… alle leidsters hopen dat jullie een leuke vakantie gehad hebben? 
… jullie waarschijnlijk veel paaseieren hebben geraapt? 
… er nog super coole dingen gaan gebeuren in het derde trimester? 
… we op 1 mei op Gouwdag gaan? 
… dat we daar altijd heel leuke dingen doen? 
… we op kamp gaan in Zele in de zomervakantie? 
… jullie leidsters het kamp helemaal zien zitten? 
… je je zeker moet inschrijven voor het kamp? 
… de kaka van een wombats vierkant is? 
… jullie waarschijnlijk niet weten wat een wombat is? 
… ik dat eigenlijk ook niet weet? 
… een wombat een heel schattig dier is (zie foto)?  
… jullie nu iets bijgeleerd hebben? 
… vlinders niet proeven met hun mond, maar met hun voeten?  
… pinguïns een 'aanzoek’ doen bij hun liefje met een zorgvuldig 
uitgekozen kiezelsteen? 
… oesters van geslacht kunnen veranderen? 
… eten heel lekker is? 
… sommige leeuwen wel meer dan 50 keer per dag eten?  
… dat wil zeggen dat ze om het halfuur eten? 
… zee-egels al leefden in de tijd van de dinosaurussen? 
… dat geen mopje is? 
… dit het laatste wist-je-datje is? 
… dit wel een mopje is? 
… ik al 25 wist-je-datjes heb opgeschreven? 
… dat niet waar is? 
… dit het laatste wist-je-datje is? 
  



Spelletjes!!!! 
 

1. Kleur deze kleurplaat heel mooi in en breng hem mee op 21 april. Wie de mooiste tekening 
krijgt een verrassing… 

 
 
 
  



 
 

2. Zoek de verschillen! 

 
3. Verbinden maar!!  

 
 

 
 
 
 
 


