
 

KSA Oostende Meeuwennest 

Vikinghorde 



Voorwoord 
 
 

Beste viking, ouder, sympathisant … 
 
Het is weer zover, een nieuw trimester voor de deur! Hopelijk 
hebben jullie een leuke vakantie achter de rug, en om ervoor te 
zorgen dat jullie die niet teveel gaan missen, hebben we weer heel 
wat in petto voor jullie! 
 
 
Allereerst is er zaterdag 22 april onze Streekbierenavond & 
Voetbaltoernooi! Wegens groot succes de voorbije jaren organiseert 
KSA Oostende weer een gezellige avond met genoeg te doen voor 
iedereen. Allen daarheen is de boodschap! 
 
 
 
Verder doen we als KSA ook weer mee aan de Tweedaagse van 
Blankenberge! Maak je geen zorgen, die duurt geen weekend, wij 
doen alleen maar één dag daar aan mee. Info over het verzamelen en 
dergelijke vind je verder in dit boekje. 
 
 
 
Verder hopen we jullie nog elke zaterdag vanaf 22 april te zien in 
jullie blauwe hemden en oranje sjaaltjes (te bestellen via 
https://www.ksa.be/winkel/239). Indien jullie vragen, opmerkingen, 
verzuchtingen hebben, kunnen jullie altijd terecht op de banmail: 
vikinghorde@ksaoostende.be. 
 
 
Tot dan! 
De vikinghordeleiding 
Bavo, Noah, Bert, Fabian en Thijmen

https://www.ksa.be/winkel/239


Leidersadressen 
 
 

 

Bavo Deprez  
Nachtegalenlaan 9  
8400 Oostende  
GSM: 04 72 85 79 09 

 

Banhoofd 
 

 

Noah Vandamme  
Bosduiflaan 9  
8400 Oostende  
GSM: 04 97 53 32 65 
 
 
 
 
 

 

Bert Hamers  
Vanderstichelenstraat 26 

8400 Oostende 

GSM: 04 75 21 82 64 
 
 
 

 

Fabian Lowyck 

Rozemarijnstraat 16 

8400 Oostende 

GSM: 04 91 19 38 79 

 

Bansecretaris 
 
 

 

Thijmen Persyn 

Stokkellaan 92 

8400 Oostende 

GSM: 04 91 52 08 38 



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


 

 

Activiteitenkalender 

 

22/04  Schorrespel    Mispelplein   14u – 17u 

Voor de eerste activiteit van het derde trimester trekken we naar de Schorre. Benieuwd wat 

ons daar allemaal te wachten staat… 

 

29/04  Bosspel    SLO/Kaaistraat  14u – 17u 

Vandaag trekken we naar het bos. Een ideale gelegenheid om de fauna en flora te 

onderzoeken. Of heeft het bos andere dingen voor ons? Afkomen is de boodschap! 

 

06/05  Tweedaagse van Blankenberge  Station  9u – 18u 

Trek je beste wandelschoenen maar aan en zet je beste beentje voor, want vandaag is het de 

fameuze Tweedaagse van Blankenberge! Meer info is te vinden verder in het boekje. 

 

13/05  Sport & Spel    SLO/Kaaistraat  14u – 17u 

Eens zien hoe het met de conditie is gesteld van onze liefste vikings! Een pittige activiteit 

waar je kunt bewijzen dat je een echte sporter bent. Vergeet geen kleren aan te doen die vuil 

mogen worden. 

 

20/05  Strandspel    SLO/Kaaistraat  14u – 17u 

Op een mooie lentedag is er niets leuker dan een dagje naar het strand gaan! Maar wie weet 

zijn er ook gevaren op het strand. Twijfel niet en kom ons helpen die gevaren uit te 

schakelen! 

 

27/05  Zwemmen    SLO/Kaaistraat  14u – 17u 

De laatste activiteit van het trimester is zwemmen. Dit wordt zeker een spetterende 



Wist je dat… 

… dit het aller eerste wist-je-datje is. 
… we dit jaar met 1 eerste jaar leider zijn. 
… hij Thijmen  heet 
… dat het kamp met KSA super TOF gaat zijn!! 
… dat het weer school is na de paasvakantie  
… het elke zaterdag KSA is. ☺ 
… we de 2daagse van Blankenberge gaan stappen . 
… we maar 1 dag van de 2 daagse gaan mee wandelen. 
… wanneer je een vriendje meeneemt naar KSA een twix krijgt. 
… we nu in het derde trimester zitten. 
… het derde  trimester super leuk gaat worden. 
… we dit jaar met 5 leiders zijn. 
… deze Bavo, Fabian, Noah, Thijmen  en Bert heten. 
… de kleuren van KSA Oostende licht blauw en oranje zijn. 
… jullie braaf moeten zijn! 
… je kan verzamelen aan de kaaistraat en SLO. 
… het 20de wist-je-datje is. 
… KSA de max is!  
… ik geen inspiratie meer heb. 
… dit het voorlaatste wist-je-datje is 
…dit het laatste wist-je-datje is. 
…het vorige wist je datje  toch geen waar is. 
… dit het 25ste wist je datje is. 
… dat het vorige wist je datje fout is. 
… het thema Black ops is. 
… dit nu wel echt het laatste wist je datje is. 
 

 

Mopje 

 
Het leger 
In het leger komt de kolonel de recruten inspecteren. 

Zodus de soldaten moeten goed gekleed zijn en netjes in rijen staan. Zo begint de kolonel iedere 

soldaat te controleren, hij gaat de 2e rij in en neemt zijn stokje en slaat zo hard op een soldaat zijn 

rug. Zegt de kolonel, "soldaat doet dat pijn?" "Neen", zegt de soldaat. "En waarom niet" zegt de 

kolonel. "Omdat ik black ops ben" zegt de soldaat.  

De kolonel stapt verder en een paar rijen verder neemt hij terug zijn stokje en hij slaat op een 

soldaat zijn knieen, en zegt: "soldaat doen dat pijn? "Neen" zegt de soldaat. "En waarom niet" zegt 

de kolonel. "Omdat ik black ops ben" zegt de soldaat.  

Terug stapt de kolonel verder in de voorlaatste rij gekomen neemt hij weer zijn stokje en slaat hard 

op een soldaat zijn geslachtdeel en zegt soldaat doet dat pijn? "Neen" zegt de soldaat. "En waarom 

niet" zegt de kolonel, "wel omdat het van de soldaat is achter mij." 



spelletjes 

 
 



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 

De Schutterij  
Weg naar Dorne 15  
3660 Opglabbeek 
 

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. 
 

Tweedaagse van Blankenberge 
Ook dit jaar doen we mee aan de Tweedaagse van Blankenberge. Wij doen één dag mee, namelijk 
zaterdag 6 mei. De activiteit begint ‘s ochtends om 9 uur aan het station in Oostende. Daar nemen 
we de tram naar Blankenberge waar onze dagtocht kan beginnen. We komen terug aan op het 
stationsplein in Oostende rond 18 uur. 
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. 
 

mailto:tom@ksaoostende.be

