Kwebbels’

Dag lieve kwebbeltjes en ouders,
Ik hoop dat jullie allemaal genoten hebben van de kerstvakantie en ik hoop
natuurlijk ook dat de Kerstman jullie heeeel veeeeel cadeautjes gebracht
heeft!!!
Wij zijn ondertussen al 2019, dus een gelukkig Nieuwjaar aan jullie allemaal!
12 januari is het alweer de eerste KSA-activiteit JOEPIEEEE! Zoals jullie al
gezien hebben is het thema van dit trimester Kwebbels Got Talent. Wij
kunnen niet wachten om te zien wat jullie allemaal in huis hebben! 😊
We weten zeker dat al onze kwebbeltjes een fantastisch talent hebben (misschien zelfs meerdere) dus denk maar al eens goed
na meisjes!
Jullie mogen ook zeker niet vergeten dat het in februari vriendjesdag is. Dit betekent dat jullie aan al de kindjes van je klas
mogen vertellen hoe leuk de KSA is! Jullie mogen die vriendinnetjes zelf een keer meenemen naar de activiteit en wie weet
zijn we met een paar stoere meisjes meer!
Wij hebben weer een heleboel fantastische activiteiten voor jullie klaarstaan, dus hopelijk zien wij onze kwebbeltjes elke
zaterdag weer!
Tot de volgende keer en veeeeel knuffels van ons allemaal x
Gwenny, Hélène, Ninah, Stien en Emma

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

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.
12 januari: parkspel
Tijdens de kerstvakantie hebben we een vreemd telefoontje gekregen van
Claudia Swiffer, ze wou ons eens spreken. We hebben een afspraak gemaakt in
het parkje. Wij zijn alvast nieuwsgierig, jullie ook?

19 januari: bosspel
We trekken vandaag het bos in om te bewijzen aan Claudia Swiffer dat we zeker
ook een plaatsje verdienen in haar programma. We moeten ons beste beentje
voorzetten om haar te kunnen overtuigen. Wij geloven in jullie!

26 januari: stadspel

Artiesten moeten er altijd piekfijn uitzien tijdens optredens. Aangezien wij ook
artiesten zijn, is het tijd voor een make- over! We verzamelen bij het huis naast de
rode kraan (Ieperstraat 23).

2 februari: crea- activiteit (vriendjesdag!! )
Er is iets misgelopen bij de drukker. De affiches zijn helemaal gevlekt uit de
printer gekomen. Helpen jullie mee om nieuwe affiches te maken voor ons
programma? We verzamelen aan het mispelplein. Breng een oud wit T-shirt mee

en vergeet ook geen vriendinnetje mee te nemen, want veel handen maken licht
werk!

9 februari: dagtocht
Vandaag trekken we onze stapschoenen aan en brengen we een bezoekje aan
de juryleden van Kwebbels Got Talent. We verzamelen om 10 uur aan het
mispelplein en zijn om 17 uur terug. Vergeet zeker je lunchpakket, drankje en
regenjas niet.

16 februari: avondspel
Van al dat oefenen en optreden worden zelfs de beste artiesten een beetje moe.
Wij hebben dan ook een rustige avond voorzien op het mispelplein om 17 uur tot
20 uur. Vergeet jullie slaapzak, kussentje, teddybeer en boterhammendoos niet.

23 februari: meisjesweekend!!
Deze week is er geen activiteit, maar we hebben onze echter wel talenten nodig
op meisjesweekend. Vergeet zeker niet in te schrijven, want het wordt een
weekend om nooit meer te vergeten! 😊

2 maart: parkspel
Er lijkt iets vreemd aan de hand met de kijkcijfers van Kwebbels Got talent. We

hebben een privédetective ingehuurd om het te onderzoeken, maar kunnen we
die wel vertrouwen?

9 maart: schorrespel
We gaan de strijd aan met onze medekandidaten. We moeten laten zien dat wij
het verdienen om in de finale te schitteren als 1 echte groep. We verzamelen aan
het mispelplein.

16 maart: finalespel
Vandaag zullen we de finale van Kwebbels Got Talent live meemaken. Deze gaat
door in het huis naast de rode kraan (Ieperstraat 23). Maak je klaar voor een
spannende en spetterende show. Vergeet zeker jullie galakledij niet aan te doen,
want zo’n finale maak je maar 1 keer in je leven mee!

!Belangrijke datum!
- 27 april: Streekbierenavond/ Quiz
Voor meer info, zie verder in het boekje.

… de grootste reus 2meter en 10 is ?
… de kerstman veel engeltjes heeft ?
… zwarte pieten de sinterklaasmove kunnen dansen ?
… een bij nectar haalt uit een bloem om honing te maken ?
… een detective een groot vergrootglas heeft ?
… dicht bij de computer zitten slecht is voor je ogen ?
… Assepoester 2 stoute stief zussen heeft ?
… chocolade een middel is tegen buikpijn ?
… vingers laten kraken slecht is voor je vingerspieren ?
… dat kabouterplop een bril aanheeft ?
… je begint te blozen als je iemand leuk vind ?
… paarden geen kop maar een hoofd hebben?
… de 13de van elke maand een ongeluksdag is in België ?
… Hélène altijd super blij en vrolijk is ?
… Emma heel erg bang is van kippen?
… Ninah vorig jaar ook al leidster was bij de kwebbeltjes?
… Stien een slang heeft als huisdier?
… zeesterren geen hersenen hebben?
... sommige spinnen giftig kunnen zijn ?
... de neusafdruk bij ieder hond uniek is, net zoals onze vingerafdruk ?
… chocolade je geheugen verbetert ?
… wist-je-datjes 15 en 17 eigenlijk niet waar zijn?
… je nu waarschijnlijk aan het kijken bent welke wist-je-datjes dat zijn?
… dit het laatste wist-je-datje is?
… dat ook een mopje is?
… dit echt het laatste wist-je-datje is ?

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, data 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:
BE95 8334 2468 4858
VIK:
BE73 8334 2468 5060

11 - 21 juli

150* of
160 euro

Pagadders &
Flodders

De Wiekslag
Heesstraat 4
3545 Zelem

PAG:
BE19 8334 9730 4112
FLO:
BE60 8334 2468 6070

21 - 31 juli

150* of
160 euro

Knapen &
Jonghernieuwers

Solwaster
Rue de
Géromont 1

KNA:
BE51 8334 2468 5262
JHN:
BE29 8334 2468 5464

2 - 12 aug

170* of
180 euro

Trendies &
Zwervers

Solwaster
Rue de
Géromont 1

TRE:
BE49 8334 2468 6171
ZWE:
BE38 8334 2468 6272

21 - 31 juli

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
jongenswerking is dit
verjaardag! Maar die
de meisjeswerking is
verjaardag toe!

feest!
Waarom? De
jaar toe aan hun 90ste
vieren niet alleen feest,
dit jaar aan hun 30ste

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

