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Voorwoord
Dag allerliefste floddertjes!
Jullie zullen allemaal ongetwijfeld een mega leuke kerstvakantie achter de rug
hebben! Sommigen onder jullie zijn dan ook nog eens in de vakantie naar
Plopsaland geweest met de KSA, natuurlijk kon de vakantie dan niet meer stuk! 😊
De vakantie zit er bijna op, maaaaaaarr niet getreurd. Dat wil ook zeggen dat er een
nieuw KSA-trimester voor de deur staat! Wij staan alvast te popelen om jullie terug
met open armen te ontvangen. Iedere zaterdag kunnen jullie bij ons terecht voor een
superleuke namiddag, toffe mopjes van de lieftallige leiding en superspannende
verhalen.
Dit trimester doen we het eens anders dan andere trimesters. Er is niet één thema,
maar het zijn er namelijk 8!! WOW! YEY! LEUK! FEEST! Op de activiteitenkalender
staat er welk thema voor welke week is.
Dit wil dus zeggen dat wij elke week in het thema zullen verkleed zijn en we zouden
het mega cool vinden als jullie dit ook zouden doen! Zo kunnen jullie je ook eens aan
ons bewijzen hoe goed jullie verkleedkunsten zijn. Wij KUNNEN ALVAST NIET
WACHTEN!
Verder is er dit trimester ook het meisjesweekend in februari gepland! Verdere
informatie in het weekendboekje. En we zullen jullie ook helemaal klaar maken voor
de zomer EN HET KAMP! We hopen dat jullie massaal zullen komen naar de
activiteiten, want hoe meer floddertjes, hoe meer vreugde! De eerste activiteit is 12
januari, SEE YOU!
We kijken er naar uit om jullie terug te zien!
Veeeeeelll kusjes en knuffels van jullie fantastische leidsters,
Anouk, Hanne, Lisa en Kayleigh

Activiteitenkalender
Zoals altijd verzamelen we om 14u aan het VTI van Oostende, Stuiverstraat, behalve
indien anders vermeld. Lees het boekje dus goed, zodat je altijd weet waar en
wanneer de activiteit doorgaat. De wintermaanden zijn volop aan de gang, kleed je
dus warm aan. Koek en drank is niet nodig, tenzij een flesje water. Praktische info:
tussen de vierkante haakjes staat het thema van de week. Haal je beste
verkleedoutfits maar boven ;).
12/01/2019: VREDESEILANDEN
Tijd om van onze warmste kant te laten zien en mee te helpen met Vredeseilanden.
PS: Wist je dat Vredeseilanden niet meer Vredeseilanden heet, maar nu Ricolto?
19/01/2019: BOSSPEL [Thema=Leger]
Wie kan er zich het beste camoufleren? En wie heeft de meeste legerskills?

26/01/2019: STADSPEL [Thema=Girls and Schopping]
Na vorige week is het nu de beurt aan de GIRLS. Haal je girly-girly outfit
maar uit je kast, time to shop till we drop!

02/02/2019: MISPELCREA/ACT MAKEN [Thema=Hollywood]
Vandaag vertoeven we in de wondere wereld van
Hollywood en krijgen we de kans om ons talent te
showen. We spreken af aan het Mispelplein om 14u!

09/02/2019: PARKSPEL [Thema=Late Kerst]

Ookal is het al februari, Kerst kan je elke moment van het jaar
gewoon nog eens opnieuw vieren! Kom verkleed in je mooiste
Kerstman Pak. Vandaag spelen we het parkspel eens met de
jongens. Zo kunnen jullie de leeftijdsgenoten ook eens leren
kennen!

16/02/2019: AVONDSPEL 18u-21u [Thema=Horror]
Jajaa, het langverwachte avondspel! Maak je klaar voor
een avond boordevol griezel en horror. Vergeet je horroroutfit niet! Verzamelen op de normale plaats (VTI) om
18u.

22-23-24/02/2019: MEISJESWEEKEND (verdere info in het weekendboekje)
02/03/2018: SCHORRESPEL [Thema=James Bond]
Een sluwe detective of eerder de ladykiller? Het is tijd om
jullie speurneuzen uit de kast te halen. We verzamelen aan
het Mispelplein om 14u.

09/03/2019: VERRASSING! [Thema=Oktoberfest, Tirol, Heidi in de bergen]
Jihoe, verrassingsactiviteit! Verkleed je in een meisje uit
Tirol, zoals Heidi of zoals op de afbeelding hiernaast. Leer
ook jodelen! We verzamelen aan het VTI om 14u.

16/03/2019: PARKSPEL [Thema=Nerds]
Wie is de slimste mens ter wereld? Peter Vandeveire!
Alhoewel, misschien zijn jullie wel slimmer? Breng je beste
nerd-outfit maar mee! Dit is alweer de laatste activiteit :(
Allemaal komen=de boodschap!!

Opmerking: Het is niet de bedoeling dat je voor elk thema grote kosten maakt aan je outfit.
Leen iets van een vriend/vriendin/neef/nicht, knutsel zelf iets in elkaar of grabbel eens in je
verkleedkoffer! Wees origineel :)

Spelletjes

De bondsleiding
Voor al uw vragen i.v.m. de werking van KSA, kunt u terecht bij de bondsleiding.
Bondsleidster Helene gaat een semester op Erasmus naar Poitiers (Frankrijk). Febe
en Anouk nemen de taak van bondsleidster over in het tweede en derde trimester
Febe Parmentier (bondsleidster)

0468/ 22 02 70
Mariakerkelaan 245, 8400 Oostende
febe.parmentier@telenet.be

Anouk Lebegge

0470/ 04 93 12
Steensedijk 671, 8400 Oostende
anouk.lebegge@gmail.com

Tuur Fouquet (bondsleider)

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

Wannes Deprez (bondssecretaris)

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

SAMEN OP WEEKEND IN HET TWEEDE TRIMESTER EN IN JULI OP
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.
In het tweede trimester wordt er ook op weekend gegaan met de voltallige groep.
Meer info op de volgende pagina.

De kampen
Kun je niet genoeg krijgen van KSA dat je zelfs meerdere dagen met je leiders op
tocht wil? Dan hebben wij goed nieuws voor jou! Voor iedere groep wordt een kamp
georganiseerd waar je je 6 of 11 dagen kan uitleven! Hoe vroeger je inschrijft, hoe
beter, dan kan de leiding zich het best voorbereiden.
Schrijf je echter in na 1 mei 2019, dan kost het €10 extra. Snel inschrijven is de
boodschap!
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

Ravotters &
Vikinghorde

De Wiekslag
Heesstraat 4
3545 Zelem

RAV:
11 - 21 juli
BE95 8334 2468 4858
VIK:
BE73 8334 2468 5060

150* of
160 euro

Pagadders &
Flodders

De Wiekslag
Heesstraat 4
3545 Zelem

PAG:
21 - 31 juli
BE19 8334 9730 4112
FLO:
BE60 8334 2468 6070

150* of
160 euro

Knapen &
Jonghernieuwers

Solwaster
Rue de
Géromont 1

KNA:
2 - 12 aug
BE51 8334 2468 5262
JHN:
BE29 8334 2468 5464

170* of
180 euro

Trendies &
Zwervers

Solwaster
Rue de
Géromont 1

TRE:
21 - 31 juli
BE49 8334 2468 6171
ZWE:
BE38 8334 2468 6272

170* of
180 euro

Het 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
KSAe’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. 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 meegeven met de leiding

Online Fotoarchief
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!

Vraagjes en Kraagjes: Jubileumeditie
KSA groet u!
Dit jaar is KSA Oostende Meeuwennest terug met een spetterend
evenement. We nodigen u van harte uit op zaterdag 27 april 2019
op het Mispelplein.
Dit jaar is het feest! Waarom? De jongenswerking is dit jaar toe
aan hun 90ste verjaardag! Maar die vieren niet alleen feest, de
meisjeswerking is dit jaar aan hun 30ste verjaardag toe!
Om dit alles te vieren nodigen we u uit vanaf 15u op het
mispelplein voor ons festijn! Er zullen Workshops, taartbuffet en
tal van andere activiteiten zijn!
Vanaf 17u beginnen we dan, net zoals vorig jaar met onze
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 een frituurhapje.
Vanaf 19u starten wij met onze quiz voor wie al graag een uitdaging aangaat of de
kennis met vrienden en familie wilt 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.
Hoe schrijf ik me in?
-> ploegen van 4 personen
-> 16 euro per ploeg (betalen cash de avond zelf)
-> inschrijven: mailen naar bondsleiding@ksaoostende.be
Wist u trouwens dat met onze 90 jaar dit ons de oudste KSA van Vlaanderen maakt?
Dat moet gevierd worden!
Meer informatie omtrent het inschrijven volgt nog! Houd zeker en vast de site en de
facebookpagina in het oog.
Voor al uw vragen kan u terecht bij onze bondsleiding:
Tuur Fouquet
0493/ 15 24 10

en

Febe Parmentier
0468/ 22 02 70

tuurfouquet@gmail.com, febe.parmentier@telenet.be of
bondsleiding@ksaoostende.be

