Kwebbels 2018-2019
1ste trimester

Bomma’s
avonturen
Yoooo ’t is hier de Bomma, ik wil
gewoon maar effe zeggen dat ik zin heb
om er helemaal in te vliegen PATAT!!!
Hopelijk jullie ook!
#Bomma out

Voorwoord
Dag ouders en lieve kwebbeltjes, hopelijk hebben jullie allemaal kunnen genieten van een
supermegafantastische zomervakantie!
We weten dat jullie tijdens de vakantie KSA gemist hebben, wij ook hoor en daarom staan wij
opnieuw voor jullie klaar om er een spetterend jaar van te maken.
Aan allen die vorig jaar al kwebbel waren proficiat, aan allen die nog geen kwebbel waren ook
proficiat! Jullie zullen zeker geen spijt krijgen, want het gaat een superdeluxemegafantastisch
jaar worden vol toffe activiteiten en nieuwe vriendschappen.
😊
Dit trimister zullen we de Bomma leren kennen. Zij wil ons ook
heel graag beter leren kennen en al haar fantastische avonturen
met ons delen. Dus elke zaterdag afkomen is de boodschap.
Helaas hebben de leidsters Ellen, Nikita, Aïna en Lara de
kwebbelban verlaten *snik snik*… Maar niet getreurd, want
Ninah en Hélène staan nog elke week voor jullie klaar.
Ninah en Hélène staan er natuurlijk niet helemaal alleen voor. Naast hun 2 wordt het team
aangevuld met Stien en Emma die vorig jaar ook al in de leiding stonden.
En we hebben nog meer goed nieuws:
Er is 1 nieuwe leidster die het kwebbelteam zal vergezellen. Gwenny kan niet wachten om jullie
te ontmoeten. 😊
In dit trimister zijn er veel evenementen zoals; startdag, kaas- en wijnavond, onze jaarlijkse
uitstap naar Plopsaland en nog veel meer! Meer informatie vinden jullie verder in het boekje.
Wij zien het alvast zitten, jullie ook?
Veel liefde en knuffels van het hele kwebbelteam!
Gwenny, Stien, Emma, Ninah en Hélène

Contactgegevens
Hélène De Becker (Banhoofd)
Klaprozenlaan 34
8400 Oostende
0486/680351
debeckerhelene@gmail.com

Ninah Guilini
Spalaan 15
8400 Oostende
04 70203903
ninah.guilini@telenet.be

Gwenny Willeput
Molenhoekstraat 8
04 71 08 60 28
willeput.gwenny@telenet.be

Emma Coopman
Stokkellaan 24
8400 Oostende
0474 / 19 84 20
emma.coopy1@gmail.com

Stien Demyttenaere
Salvialaan 9
8400 Oostende
0494/ 75 13 88
Demyttenaere.stien@gmail.com

Voorstelling van de leiding
Hallo zotte kwebbeltjes!
Ik ben Hélène en ik ben 17 jaar oud. Ik zit in het
6de middelbaar en ik volg Sociale en technische
wetenschappen. Mijn hobby’s zijn liedjes zingen,
eten en natuurlijk ook KSA. 😊
Het is mijn tweede jaar als leidster en we gaan er
een superfantastischleuk jaar van maken!

Dag lieve kwebbeltjesss,
Ik ben Ninah, opnieuw jullie leidster dit jaar! Ik
zit nu in het 6de middelbaar en ik studeer LatijnWiskunde. Mijn favoriete hobby is natuurlijk KSA
(maar stiekem is ‘chocolade eten’ ook 1 van mijn
hobby’s).
Ik zie het nieuwe jaar al volledig zitten! Hopelijk
jullie ook?

Dag lieve en leuke kwebbeltjesss,
Ik ben Gwenny ben een nieuwe leidster dit jaar!
Ik zit nu in het 5de middelbaar en ik studeer
voeding verzorging. Mijn favoriete hobby zijn
KSA, paardrijden en dansen.
Ik zie het nieuwe jaar al volledig zitten! Hopelijk
jullie ook?

Heylaa,
Ik ben Emma en ik ben 17 jaar.
Ik geef nu mijn 2de jaar leiding en zie het volledig
zitten! Ik hoop dat ik veel nieuwe kwebbeltjes
mag ontmoeten! Ik woon in Mariakerke en ga
naar het Sint-Andreas. Ik zit in het 6de
middelbaar en volg wiskunde-wetenschappen. Ik
ga suuuuper graag naar KSA en in mijn vrije tijd
help ik met mama of kijk ik wel eens een film.
Tot zaterdag lieve kwebbeltjes!!

Hallo kwebbeltjes
Ik ben Stien en ik ben 17 jaar.
Ik geef nu mijn 2de jaar leiding en dit jaar sta ik
bij jullie joepieeeeee!
Mijn hobby’s zijn dansen en KSA .
Ik zie het helemaal zitten om dit jaar jullie leiding
te zijn. 😊

Activiteitenkalender
Gelieve uw kind altijd van kleren te voorzien die vuil mogen worden! Activiteiten gaan meestal door van
14u tot 17 u. We verzamelen vanaf dit jaar elke week aan het VTI (Stuiverstraat 81), tenzij anders
vermeld.
8 september: Startdag KSA !!
Hoeraaaa het nieuwe KSA-jaar kan weer van start gaan! Wij verwachten jullie allemaal op het
mispelplein waar van alles te doen zal zijn voor jullie. Je mag natuurlijk ook een vriendje of vriendinnetje
meenemen zodat zij ook kennis kunnen maken met KSA. Tot dan!
15 september: strandspel
Dit is de eerste echte activiteit van dit jaar. We gaan naar het strand om elkaar en Oma uit het rusthuis te
leren kennen. Vergeet je klein handdoekje niet zodat je met propere voetjes kan thuiskomen.
22 september: bosspel
Nu oma jullie allemaal heeft leren kennen zal ze een beetje meer vertellen over haan eigen avonturen.
Net zoals die keer dat ze een wedstrijd paardrijden gewonnen had terwijl ze dat nog nooit gedaan had…
Ze wilt kijken of ze nog even goed is hierin en wie weet kunnen jullie haar verslaan!
29 september: stadsspel + kaas-en wijnavond
Oma heeft heel haar kleerkast in het rusthuis eens geschommeld en nu heeft ze nieuwe kleren nodig,
daarvoor moeten we naar het stad om te gaan shoppen! Willen jullie helpen om oma een nieuwe look te
geven??
6 oktober: schorrespel + inschrijvingsdag
Vandaag is het de laatste kans om je in te schrijven in KSA. Dit kan van 13u30 tot 14uur op het
mispelplein. Daar verzamelen we ook vandaag. Wist je dat oma haar huisdieren vroeger smurfen waren?
Ze had er wel 100 in haar huisje.

13 oktober: zwemmen!
Oma is wel oud en zit in een rusthuis, maar dat betekent niet dat ze niet sportief is, ze houd wel van een
frisse duik in het zwembad, wie gaat er mee? Vergeet je zwemzak met handdoek, badpak en verse kleren
niet hé! We verzamelen om 14u aan het Stedelijk Zwembad van Oostende (Koningin Astridlaan 1)
20 oktober: geen activiteit
:((( Er is deze week helaas geen activiteit, hopelijk zien we jullie volgende week terug!

27 oktober: parkspel plus kleine verrassing
Breng vandaag zeker een centje mee (€5) want oma heeft een speciale verassing voor jullie, als jullie
haar kunnen helpen met haar speelgoed van vroeger terug te vinden en vermaken.
3 november: crea-activiteit
Vandaag verzamelen we op het mispelplein. Oma haar kamer in het rusthuis is maar een beetje saai. Ze
heeft besloten om die te versieren, maar ze kan dat natuurlijk niet alleen hé. Al jullie kleine handjes
kunnen haar goed helpen!
10 november: stadsspel
Oma heeft oude klasfoto’s terug gevonden in haar kast. Ze wilt te weten komen wie er allemaal opstond
maar haar geheugen werkt niet altijd mee. Misschien kunnen wij helpen door ja-nee vragen te stellen,
we kunnen meer te weten komen over oma haar schooltijd!
17 november: avondspel
We verzamelen deze week in de Ieperstraat 23 ( het huis naast de rode kraan) om 17:00. De activiteit zal
duren tot 20:00 ,want oma zou graag eens een beetje relaxen met de kwebbels omdat jullie haar al
zoveel geholpen hebben. Breng zeker jullie kussen mee!
24 november: kerstfeest/koken
Het is alweer de laatste activiteit en om oma te verassen zullen we een klein kerstfeestje geven met wat
eten natuurlijk. We willen niet dat oma Kerstmis alleen zou moeten vieren he!!! Hopelijk zien we jullie
allemaal vandaag voor de laatste keer met Oma erbij! We verzamelen aan het huis naast de rode kraan
(Ieperstraat 23).
28/12: Plopsaland
Voor meer info, zie verder in het boekje.

Wist je dat …???
… een krokodil zijn tong niet kan uitsteken?
... er meer dan 200 verschillende soorten uilen bestaan?
… een kat meer dan 32 spieren in elk oor heeft?
… mensen met rood haar minder pijn voelen?
… een zeester geen hersens heeft?
… vrouwen bijna twee keer zoveel met hun ogen knipperen dan mannen?
… vrijdag de 17e een ongeluksdag is in Italië?
… net zoals de vingerafdruk ook de tongafdruk bij ieder mens uniek is?
… een blinde geen hoogtevrees kan hebben?
… chocolade dodelijk kan zijn voor honden en paarden?
… een winter bij 9 maanden oud kan worden?
… chocolade je geheugen verbetert?
… mannentjes muggen overleven van de nectar van bloemen?
… als je te hard niest, je een rib kunt breken?
… coca cola ooit bedacht is als middel tegen hoofdpijn
… rechtshandigen gemiddeld 9 jaar langer leven dan linkshandigen?
… hoe meer je over iemand praat, hoe verliefder je wordt op degene?
… de kerstman in Lapland woont?
… ijsberen linkspotig zijn?
… een mens gemiddeld 6000 scheten per jaar laat?
… dieren ook humor hebben?
… de appel is het meeste populaire stukje fruit is?
… je honing kan je 300 jaar bewaren?
… de neusafdruk bij ieder hond uniek is, net zoals onze vingerafdruk?
… dit het laatste wist je datje is?

Spelletjessss

Voorstelling van de bondsleiding
Bij al uw vragen over de werking van KSA Oostende kunt u bij ons terecht.
Tuur Fouquet: Bondsleider

0493/ 15 24 10
Leffingestraat 275, 8400 Oostende
tuurfouquet@gmail.com

Helene Herpelinck: Bondsleidster

0495/ 49 80 44
Prinsenlaan 2, 8400 Oostende
helene.herpelinck@gmail.com

Wannes Deprez: Bondssecretaris

0471/ 85 36 95
Nachtegalenlaan 9, 8400 Oostende
wannes.d@hotmail.com

Startdag
Beste ouder/voogd/sympathisanten
Zoals elk jaar start ons werkjaar met een
spetterende startdag voor jong en oud, ouders en
kinderen! Daarom nodigen we u ook dit jaar van
harte uit op onze startdag.
Er is voor elk wat wils, voor de kleineren zullen er
springkastelen, een grimestand, suikerspinnen en
nog veel meer zijn en voor de ouderen zal een
sjorinitiatie, een baren een diamontage van de
voorbije kampen zijn.
De startdag zal een doorlopende activiteit zijn.
WAAR?

Mispelplein

WANNEER?

Vanaf 14.00 tot 17.00

Inschrijvingsmomenten
Naast al het leuks wat KSA te bieden heeft, moet er spijtig genoeg ook nog wat papierwerk ingevuld
worden: inschrijven. Om dit klusje makkelijker te maken organiseren we twee grote
inschrijvingsmomenten waar wij voor u klaarstaan om alle inschrijvingen in orde te brengen. Een eerste
datum is onze Startdag op zaterdag 8 september. Het volgende inschrijvingsmoment is meteen ook
de uiterste datum om in te schrijven: zaterdag 6 oktober. Op dit laatste inschrijvingsmoment staan
wij gedurende de hele activiteit paraat, dat wil zeggen tussen 13u30 en 17u.
Verhoging inschrijvingsgeld en kampinschrijving
Al een hele tijd is het inschrijvingsgeld bij KSA Oostende 25 euro en 23 voor broertjes en zussen in KSA.
Met dit lidgeld wordt uw kind verzekerd tegen lichamelijke ongevallen, krijgt hij/zij een lidkaart met
mouwschildje en alle KSA-plezier!
Om al deze dingen te blijven garanderen moeten wij spijtig genoeg ons lidgeld verhogen naar 30 euro
voor KSA’ers zonder broer of zus in KSA en 28 euro voor KSA’ers met broer of zus in KSA.
Eveneens merken wij dat de kosten om onze kampen te onderhouden steeds stijgen. Om onze KSA’ers al hun
plezier tijdens de kampen te blijven garanderen moeten wij ook hier een verhoging doorvoeren. Zo zullen
heemkampen (kab/kwe, rav/pag, vik/flo) €160 kosten zonder broer of zus in KSA en €150 met broer of zus in
KSA. Tentenkampen zullen €180 kosten zonder broer of zus in KSA en €170 met broer of zus in KSA.

Kampen
Deze zomer gaan er opnieuw fantastische KSA-kampen door. Inschrijven kan nu al. Vergeet niet op
tijd in te schrijven, want wie dat doet na 1 mei 2019 moet 10 euro extra betalen. Vermeld bij de
betaling “Kamp” + de naam van uw kind.
Ban

Adres

Rekeningnummer

Kabouters

’t Wikhof
Poperingseweg 32
8900 Ieper

BE44 8334 2468 3545

11 - 16 juli

90* of 95 euro

Kwebbels

’t Wikhof
Poperingseweg 32
8900 Ieper

BE18 8334 2468 5565 16 – 21 juli

90* of 95 euro

Ravotters &
Vikinghorde

Pagadders &
Flodders

Knapen &
Jonghernieuwers

Trendies &
Zwervers

De Wiekslag
Heesstraat 4
3545 Zelem

De Wiekslag
Heesstraat 4
3545 Zelem

Datum

Kostprijs

RAV:
BE95 8334 2468 4858
VIK:
BE73 8334 2468 5060

11 – 21 juli

150* of 160 euro

21 -31 juli

150* of 160 euro

21 -31 juli

170* of 180 euro

21 – 31 juli

170* of 180 euro

PAG:
BE19 8334 9730 4112
FLO:
BE60 8334 2468 6070
KNA:
BE51 8334 2468 5262

Solwaster
JHN:
BE29 8334 2468 5464
TRE:
BE49 8334 2468 6171
Solwaster
ZWE:
BE38 8334 2468 6272

Weekend
Hetjongensweekendgaatdit jaardoorvan22t.e.m.24 februari2019 indePannenhoeve’tVorgas
te Leisele.
Het meisjesweekend gaat dit jaar tegelijk door met de jongens d.w.z. 22 t.e.m. 24 februari 2019 in de
Bivakhuis Hoge Duin te Nieuwpoort.
Inschrijven doet u door €37 over te schrijven naar het rekeningnummer van uw KSA’er.
Geld terug!

Goed nieuws! U kan uw geld, tot €20, terugkrijgen op uw inschrijving op 2 verschillende manieren:
*Via Stad Oostende
https://www.oostende.be/product.aspx?id=16582 dit
print je af vul je in laat je vervolgens
Wanneer u die dan ingediend heeft bij de Dienst Jeugd op het Bosjoenk, krijgt u €10 terug op uw
inschrijvingsgeld.
*Via de mutualiteiten
De meeste mutualiteiten betalen een deel van het inschrijvingsgeld terug. De formulieren van de
mutualiteiten breng je mee naar ksa wij vullen dan het deel van de leiding in.

Na 1 oktober kunt u nog het formulier in een envelop met bijgevoegde postzegel in de bus steken op
het volgend adres: Steensedijk 35

Kaas – en wijnavond
18u30 Misviering met leidersaanstelling
19u30 Receptie

Zaterdag

20u00 Bedanking oud-leiding

29 september ‘18

20u15 Maaltijd met leid(st)ersdopen

Zaal Astrid
Gentstraat 6

Ook dit jaar verwennen we jong en oud met een spetterende kaas - en wijnavond. We beginnen om
18u30 met een bezinnend moment en de officiële voorstelling van de nieuwe leiders en leidsters.
Vooraleer we aan tafel gaan, drinken we een glaasje ‘op het nieuwe werkjaar’ en nemen we dankbaar
afscheid van de oud-leiding. Tenslotte beginnen we aan de maaltijd en kunt u de hele avond genieten
van lekkere kazen, verfrissende drankjes en sfeervolle muziek. Een ideale gelegenheid voor een
gezellige babbel met oude bekenden, en dé plaats om oude (KSA-) herinneringen boven te halen.
In de loop van de avond wordt ook de nieuwe leiding gedoopt, en zij zorgen op die manier voor de
nodige entertainment. Net als vorig jaar halen we onze kazen bij de Kaashoeve. Dit is een
Oostendse boerderij die een assortiment kazen vervaardigt met eigen, verse hoevemelk. Maar dit
jaar vullen we de lijst ook aan met enkele klassieke zachte kazen.

Zijn er nog vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met iemand van de bondsleiding:
Helene Herpelinck ☎ 0495/ 49 80 44 Tuur Fouquet ☎ 0493/15 24 10. Inschrijven kan door
een mail te sturen naarwannes@ksaoostende.be en het gepaste bedrag over te schrijven op
volgend rekeningnummer BE76 8334 2093 4695, of door op een van de activiteiten het geld cash
te betalen en samen met het ingevulde strookje af te geven. De prijs bedraagt €12/persoon voor
een kaasschotel. Voor kinderen zijn er pannenkoeken verkrijgbaar aan €5 (kinderaperitief, 2
pannenkoeken en een drankje inbegrepen).

De familie …………………………………………………………………….……………………………………………….. bestelt hierbij:

……...…… Kaarten voor KAAS aan 12 EURO per stuk

= € ………...…

…………... Kaarten voor PANNENKOEKEN & DRANKJE aan 5 EURO per stuk= €
……………

—————————----------------------------------------------------------------------------------------TOTAAL = €……………

Inschrijvingsfiche KSA Oostende Meeuwennest
2018-2019
Deze fiche dient om uw kind in te schrijven in KSA Oostende. Vul deze fiche zo correct mogelijk in en
geef hem terug af aan de leiding van zijn of haar groep. Invullen in DRUKLETTERS en geen afkortingen
gebruiken a.u.b. Vergeet ook de ommezijde niet in te vullen.
Gegevens kind
familienaam:

school:

voornaam:

leerjaar:

straat:

nummer:

postcode:

gemeente:

telefoonnummer:

leeftijdsgroep:

(thuistelefoon)

Kabouters / Ravotters / Vikinghorde / Knapen /
Jonghernieuwers

bus:

Kwebbels / Pagadders / Flodders / Trendies /
Zwervers / Leiding geboortedatum:

geboortestad:

e-mail ouders:

e-mail adres lid:

geslacht: man / vrouw

verzamelplaats: Westdiep / Kaaistraat /
Ieperstraat

broer of zus in KSA: ja / nee = € 28/ € 30

Contactgegeven s

Vader

Moeder

Huisarts

familienaam:

voornaam:

beroep:

/

adres: (het deel ‘vader’ en
‘moeder’ enkel
invullen indien
verschillend van elkaar)

gsm-nummer:

GEDEELTE VOORBEHOUDEN VOOR DE LEIDING
datum inschrijving en betaling: …..… / …..… / ……… datum inschrijving in DIGIT: …..… / …..… / ………
Opmerking: vergeet de ommezijde niet in te vullen!

Betaling- en inschrijvingsbewijs (goed bewaren)
Hierbij verklaar ik, ……………………………… (leid(st)er) dat er € 28 / € 30 (schrappen wat niet past)
betaald werd om zo ………………………………... (naam lid) in te schrijven in KSA Oostende Meeuwennest
voor het werkjaar 2018-2019.
Handtekening leid(st)er

Individuele medische fiche
KSA Oostende Meeuwennest
Deze medische fiche moet door de ouders en/of arts IN DRUKLETTERS ingevuld worden. Hierdoor
beschikken de leiders over de nodige informatie om uw kind een zorgeloos werkjaar, weekend en
kamp te bezorgen.
Deze informatie is strikt vertrouwelijk en wordt enkel verspreid bij de leiding van uw kind. Opmerking
voor de leiding: contactgegevens van de ouders en algemene gegevens van het kind staan op de
ommezijde.
Medische gegevens
Zijn er activiteiten waaraan uw kind niet kan deelnemen (dagtocht, zwemmen, …)?
………………………………………………………………………………………………………………………
Heeft uw kind ziektes gehad of heelkundige ingrepen waarvan de leiding op de hoogte moet zijn?
………………………………………………………………………………………………………………………
Heeft uw kind een ziekte of een fysieke of mentale beperking (suikerziekte, astma, autisme, …)?
………………………………………………………………………………………………………………………
Is uw kind allergisch voor geneesmiddelen, bepaalde stoffen, dieren of levensmiddelen?
………………………………………………………………………………………………………………………
Moet uw kind een speciaal dieet volgen (lactosevrij, geen varkensvlees, vegetarisch)?
………………………………………………………………………………………………………………………
Zijn er andere punten waar de leiding rekening mee moet houden (bedwateren, slaapwandelen,…)?
………………………………………………………………………………………………………………………
Is uw kind gevaccineerd voor tetanus? Ja / neen Zo ja, in welk jaar? …………………..
Moet uw kind tijdens het werkjaar, weekend of kamp bepaalde geneesmiddelen nemen? Indien wel,
vul dan hieronder in welke.
Naam geneesmiddel

Wanneer?

Hoeveelheid

Zijn er nog andere inlichtingen of opmerkingen die u aan de leiding wil meedelen?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Handtekening ouder(s):
De ondergetekende verklaart kennis genomen te hebben van dit formulier en bevestigt de juistheid van
de hierboven gegeven informatie.
Kleef hier twee stickers van de mutualiteit aan een hoekje vast. Hieronder niets
schrijven a.u.b.

