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Voorwoordje van de leiding
Dag kabouters en ouders, een hartelijk welkom (terug) bij de kabouterban van de KSA. Dit jaar
is onze leiding weer helemaal klaar voor de tofste dagen van het jaar te beleven. Samen met de
bondsleiding hebben we alweer de vaste planning zoals jongensweekend, kaas- en wijnavond en
uiteraard, als kers op de taart, het leukste zomerkamp ooit voor jullie uitgestippeld.
In dit boekje vindt u o.a. informatie over de activiteiten, een inschrijvingsfiche en de
contactinformatie van de leiding terug. Voor onze kabouters hebben we uiteraard weer een heel
resem aan avonturen in petto. Zo zullen we kennismaken met onze nieuwe vriend Roger en
samen met hem, spelend en ravottend vreemde landen gaan ontdekken.
Wij zien het alvast zitten!!!
Dieter, Teun, Lowiek en Tiebe

Hoe zit de werking in elkaar?
KSA is onderverdeeld in 5 leeftijdsgroepen, namelijk de kabouters (1e en 2e leerjaar), ravotters
(3e en 4e leerjaar), vikinghorde (5e en 6e leerjaar), knapen (1e en 2e middelbaar) en de
jonghernieuwers (3e en 4e middelbaar).
In elke ban (de leeftijdsgroep) zitten er ongeveer een drietal leiders, naargelang de hoeveelheid
kinderen. Die leiders staan onder gezag van onze goede vriend Tuur en het voltallige
bondsleidingteam, die samen kijken voor een goed verloop van de werking. De activiteiten lopen
altijd van 14u tot 17u tenzij anders vermeldt in de activeitenkalender. De verzamellocaties zijn
ook meegedeeld verder in het boekje.
We beginnen stipt om 14u, gelieve dan ook op tijd te komen en uw kind ook tijdig af te komen
halen. Mocht u door omstandigheden wat later komen, dan is dat geen probleem. Even bellen
naar iemand van de leiding, dan zullen wij de plaats vermelden waar we ons bevinden en zien we
je daar!

Wie is de leiding?
Banhoofd
Dieter De Sloover
0488/25 92 53
Dieter.desloover@hotmail.nl
Veerbootstraat 2,204
8400 Oostende

Bansecretaris
(inschrijvingsfiches, medische fiches etc.)
Lowiek De Meester
0471/62 75 87

Tiebe Parmentier
0479/40 38 94

Teun Fouquet
0496/06 33 03

U kan de leiding ook bereiken via kabouters@ksaoostende.be

De activiteitenkalender
datum
08/09
15/09
22/09
29/09
06/10
13/10
20/10
27/10
03/11
10/11

17/11
24/11

spel
startdag
strandspel
bosspel

Missie
startdag
De Zandbunker
Doorsteek door
het Woud
pleinspel
Veldslag I
schorrespel
Kamp van
Schorringe
Sport en spel
Nieuwe
Rekruten
leidingsweekend
/
pleinspel
Veldslag II
dagtocht
De vlucht
speelpleintjestocht Verdeel en
Heers
mispelspel
zwemmen

Veldslag III
Overzwemmen

locatie
mispelplein
VTI
VTI

uren
14u-17u
14u-17u
14u-17u

VTI
mispelplein

14u-17u
14u-17u

VTI

14u-17u

/
VTI
VTI
Afzetten:
VTI
Ophalen:
mispelplein
mispelplein
VTI

/
14u-17u
10u-17u
14u-17u

14u-17u
14u-17u

benodigdheden

Eten, drinken

zwemgerief

Het uniform
Het uniform van KSA bestaat uit een sjaaltje en een lichtblauw hemd. Het dragen van een
sjaaltje is verplicht en kan worden aangekocht op de verzamelplaats voor de prijs van €2,50. Het
dragen van een hemd word sterk aangeraden en kan het best worden aangekocht op de site van
KSA nationaal.
https://www.ksa.be/webshop/ksa-noordzeegouw/uniform

Neem een vriendje mee en krijg een gratis pet!!
Vind jij KSA ook zo tof? Natuurlijk! Neem daarom maar al je vriendjes mee!!
Als jij en je vriendje(s) zich daarna inschrijven krijgen jullie allen een gratis pet van KSA!!

De verzamelplaatsen
Vti
Stuiverstraat 80, 8400 Oostende

Mispelplein

Mispelplein, 8400 oostende

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 (Kaasen 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.

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

Wist-je-datjes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•

Wist je dat de vakantie gedaan is
Wist je dat je weer iedere zaterdag naar de ksa mag komen
Wist je dat jullie lieve leiders ook vakantie hadden
Wist je dat Tiebe en Dieter weer jullie leiders zijn
Wist je dat Lowiek echt veel zin heeft om jullie leider te zijn
Wist je dat we een nieuwe bondsleider hebben
Wist je dat onze nieuwe bondsleider Tuur is
Wist je dat onze bondsleider de grote broer is van Teun
Wist je dat ons thema sergeant Roger is
Wist je dat sergeant Roger in het leger zit
Wist je dat we met vier leiders zijn
Wist je dat we allemaal super veel zin hebben om jullie leiders te zijn
Wist je dat we weer op jongensweekend gaan
Wist je dat dit met alle jongens van KSA Oostende is
Wist je dat het super leuk gaat worden
Wist je dat we ook weer op kamp gaan
Wist je dat het kamp super ultra leuk zal zijn
Wist je dat we het leuk zouden vinden als jullie allemaal mee gaan op kamp
Wist je dat dit het laatste wist je datje is
Wist je dat het vorige wist je datje een leugen was
Wist je dat dit nu echt het laatste wist je datje is ! dadaaaaaa!!

kleurplaat

