Ravotters
The Incredibles
2018-2019

Voorwoord
Beste ravotter(tjes)
Ook dit jaar wordt het ongetwijfeld een topjaar. Voor de meesten onder jullie is dit jullie
eerste jaar als ravotter. Je bent nu een jaartje ouder dus mag het een beetje meer zijn dit jaar.
Dus hebben wij maar één boodschap: AFKOMEN!!!!! Dit jaar is het voor de eerstejaars een
beetje anders, want we zullen niet 6 dagen op kamp gaan maar 11 dagen. WOW, wat een luxe
11 dagen KSA, 11 dagen je gewoon amuseren met je vrienden en dit gaat door van 11 tot 21
juli. Jaja ik weet het jullie verlangen er waarschijnlijk al naar, maar nog eventjes geduld. Dit
trimester zullen we supercoole activiteiten doen dus als ik jou was zou ik er geen enkele van
willen missen. Dus ga weg van dat scherm en stop met fortnite te spelen zaterdagmiddag en
kom naar KSA van 14 uur tot 17 uur! Want jullie leidertjes zullen jullie die volledige 3 uur
verwennen. Dit jaar zijn dat niemand minder dan Bert, Sebastiaan en Robby. Robby zal
overigens worden gedoopt op kamp. Ik weet niet hoe het bij jullie is maar ik verlang er al naar
dus zou ik zeggen tot de eerste activiteit (de startdag op het mispelplein op 8 september).
DAAAAAAAAAAAAG ravotters!!!!!!
Bert, Sebastiaan, Robby

Banhoofd
Sebastiaan Herpelinck
0496/28.57.38
sebastiaan@herpelinck.be

EHBO verantwoordelijke
Bert Verhoest
0499/37.59.30

Bansecretaris
Robby Vandoorne
0491/12.95.12

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

08/09
Mispel 14-17uur

15/09
Vti 14-17uur

22/09
Vti 14-17uur

29/09
Vti 14-17uur

06/10
14-17uur
Mispel

13/10
Vti 14-17uur

20/10
Geen activiteit
27/10
Vti 14-17uur

03/11
Vti 14-17uur

10/11
Vti 14-17uur

17/11

Startdag
De jaarlijkse opening van het jaar. Spelen in sprinkastelen,
kringspelen de nieuwe leiding een keer zien op sommige standen en
natuurlijk een drankje voor de ouders, de gasten mogen ook natuurlijk
iets drinken.
De groentjes
We gaan vandaag elkaar leren kennen, want de leiding zo jullie ook
graag leren kennen. Bij mooi weer nemen jullie best ook een
zwembroek en een handoek mee want wij gaan misschien op het
strand zitten
Harten draaien
We gaan ons hart een goed laten kloppen. Je denkt nu waarschijnlijk
sport en spel maar nee dat is het niet. Als je het wil weten zal je
moeten afkomen.
De molman
De mol zit graag onder de grond dus ik zo zeker jullie vuile kleren
aandoen. Je weet nooit dat we achter hem moeten graven en mollen
zijn moeilijk voor te vangen
Edna
Enda is een modeontwerpster, zij wandelt dus eens graag voor nieuwe
ideeën en kleur ideeën op te zoeken. Dus trek zeker iets steviger
schoenen aan als edna een wandeling wil maken
Aandacht: het is op twee plaatsen verzamelen. Het is ook om
17uur inschrijving dag op het mispelplein dus is zeker het
moment voor jullie in te schrijven of jullie ouders dit te laten
doen.
Ijsman
Dit moment van het jaar kan het soms al eens koud worden daarvan
gaan we de ijsman uitnodigen voor te vragen hoe hij dat heel het jaar
doet. Als je niet goed tegen de koude kan zo ik zeker af komen als ik
jouw was.
Leidersweekend
De leiding zal een weekendje weg gaan. We gaan educatief bezig zijn
rond leidinggeven en hoe je omgaat met EHBO en dergelijken.
De loper
We gaan een toertje rond Oostende lopen. Dit is natuurlijk geen waar
dat zou niet echt een volwaardig ksa activiteit als je wil weten wat het
is zeker afkomen.
Jack Jack
Dit is een dubbel naam misschien gaan we wel met een ander groep
afspreken eens kijken wie er sterker is. De ravotters gaan natuurlijk
winnen want dat is de beste en sterkste ban.
Syndrome
Het einde van het trimester is alweer in zicht maar we gaan nog eens
goed gaan ravotten in het stad. Als je dit leest weet je dus al wat we
gaan doen als je nog eens goed het stad wil onveilig maken voor dat
de examens beginnen.
De verassing.

Vti 14-17uur

24/11
Vti 14-17uur

Vandaag is het verassing activiteit, Ik hoop dat jullie de verassing
leuk gaan vinden. Afkomen als je wil weten wat de verassing is,
zeker afkomen dus.
Violet
Als je al langer in ksa zit dan weet je zeker wat we van de week doen.
Het is natuurlijk Zwemmen. Dus vergeet jullie zwemgerief niet
anders zal dat niet leuk worden in jullie adamskostuum. Achter deze
activiteit is het gedaan voor dit jaar. We zien jullie natuurlijk graag
volgend jaar terug in 2019.
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Wist je dat dit jaar superleuk wordt
Wist je dat jullie dit jaar 3 leiders hebben
Wist je dat dit Bert, Robby en Sebastiaan zijn
Wist je dat jullie superveel vriendjes moeten meenemen naar KSA
Wist je dat dit echt super belangrijk is
Wist je dat we dit jaar 11 dagen op kamp gaan
Wist je dat dit doorgaat van 11 tot 21 juli
Wist je dat je hersens even groot zijn als 2 vuisten
Wist je dat Coca-Cola oorspronkelijk groen was
Wist je dat de Kolibrie achteruit kan vliegen
Wist je dat de Nijl de langste rivier ter wereld is
Wist je dat de oudste boom ter wereld meer dan 4700 jaar oud is
Wist je dat dieren ook humor hebben
Wist je dat de sterkst spier van het menselijk lichaam de tong is
Wist je dat dolfijnen en walvissen met één oog open slapen
Wist je dat een blinde geen hoogtevrees kan hebben
Wist je dat Club Brugge de beste ploeg van België is
Wist je dat de Rode Duivels eigenlijk wereldkampioen moesten worden
Wist je dat een giraffe net zoveel nekwervels heeft als een mens
Wist je dat een kakkerlak 9 dagen in leven kan blijven zonder zijn hoofd
Wist je dat een krokodil zijn tong niet kan uitsteken
Wist je dat een slak 3 jaar kan slapen
Wist je dat het grootste zwembad ter wereld wel 1013 meter lang is
Wist je dat heet water sneller bevriest dan koud water
Wist je dat een worm maar liefst 10 harten heeft
Wist je dat een zeester geen hersens heeft
Wist je dat een mens gemiddeld 6000 scheten per jaar laat
Wist je dat een kat meer dan 32 spieren in elk oor heeft
Wist je dat er een hamer in je oor zit
Wist je dat dit een botje is in je oor
Wist je dat dit het laatste wist je datje is
Wist je dat dit een mopje was
Wist je dat ik superveel zin heb in dit jaar
Wist je dat ik hoop dat jullie allemaal afkomen
Wist je dat ik bijna ga stoppen met wist je datjes schrijven
Wist je dat het echt heel bijna gedaan is hiermee
Wist je dat dit het laatste wist je datje is

DAAAAAAAAAAAAAAAAAAG

Moppen tappen :
-

De moeder van Jantje zet een bord soep voor hem op tafel en roept Jantje dat hij moet
eten. Ze zegt: “ik heb het tafelkleed net gewassen, dus maak het niet vies!
Als je knoeit houd ik per vlek twee euro op je zakgeld in.” vervolgens gaat ze de
keuken weer in.
Als ze terug komt ziet ze Jantje met een lepel soep uitsmeren over het laken.
Ze is woedend en schreeuwt naar Jantje: “wat ben je aan het doen ?”
Jantje zegt: “ik maak van 3 vlekken 1 vlek, dan ben ik minder zakgeld kwijt.”

-

Er lopen twee zebra’s op straat. De ene zebra zegt tegen de ander: ‘Kom, we steken
hier over.’ Zegt de ander: ‘Nee, ik wil geen zebrapad worden.’

-

Boris en Rika zitten in een restaurant. Ze kijken elkaar smoorverliefd aan. De ober
staat al een uur te wachten tot ze iets bestellen. Boris zegt tegen Rika: ‘Ik zou je wel
op kunnen eten!’ Zegt de ober: ‘Goed, mijnheer, wat wilt u erbij drinken?’

-

Er zitten twee vliegen op een drol. Dan komt er een wandelaar langs, die per ongeluk
in de poep trapt. Zegt de ene vlieg tegen de andere: ‘Gadver, iemand heeft in mijn eten
gestaan!’
De buurman vraagt aan Jantje: 'Wil je mijn klipperlicht controleren?' Jantje antwoord:
'Ja buurman, is goed!' De buurman gaat in de auto zitten en vraagt: 'Doet die het?'
Jantje antwoord: 'Ja nee ja nee ja nee!'

-

-

Twee blinde mensen zitten naast elkaar. Zegt de een tegen de andere: 'Lang niet meer
gezien!'

-

Jantje zegt tegen zijn vader: ‘Papa, ik wil later rijk worden, maar zonder bad.’ Zegt
vader: ‘Waarom dan?’ Zegt Jantje: ‘Ik wil namelijk stinkend rijk worden!’

-

Een politieagent loopt door een straat en ziet een klein meisje dat niet bij de bel kan.
Behulpzaam als hij is helpt hij haar en drukt op de bel. Waarop het meisje zegt:
"Bedankt! En nu moeten we heel hard wegrennen!""

-

Er staat een chimpansee onder de douche. Het beest zegt: ‘oeh, oeh, oeh, oeh!’ Zegt
zijn moeder: ‘Neem dan ook niet zulk heet water met te veel chimpanzeep!’

-

Het is geel en je kan het niet zien. Wat is het? Antwoord: Een banaan om de hoek.

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

Datum

Kostprijs

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

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

Ravotters &
Vikinghorde

Pagadders &
Flodders

Knapen &
Jonghernieuwers

Trendies &
Zwervers

De Wiekslag
Heesstraat 4
3545 Zelem

De Wiekslag
Heesstraat 4
3545 Zelem

RAV:
BE95 8334 2468 4858
VIK:
BE73 8334 2468 5060
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
Het jongensweekend gaat dit jaar door van 22 t.e.m. 24 februari 2019 in de Pannenhoeve ’t Vorgas
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
Zaterdag

18u30 Misviering met leidersaanstelling

29 september ‘18

19u30 Receptie

Zaal Astrid

20u00 Bedanking oud-leiding
20

Gentstraat 6

u15 Maaltijd met leid(st)ersdopen

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 = €……………

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

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.

