
 

Pagadders 2de trimester 2018-2019 



Voorwoord
Dag allerliefste pagaddertjes, ouders, sympathisanten … 

Gelukkig nieuwjaar, de beste wensen voor 2019! 

Het is EINDELIJK weer zover, tijd voor het tweede KSA-trimester van dit 
werkjaar, hoera!! 

Hopelijk hebben jullie allen genoten van een welverdiende vakantie. Veel 
cadeautjes gekregen, veel lekkers gegeten, veel tijd doorgebracht met 
familie en vrienden … het was ongetwijfeld fantastisch! Nu is het helaas 
weer tijd voor school… gelukkig dat jullie nu weer elke week kunnen 
uitkijken naar een zaterdag vol plezier, vriendschap, ravotten en spelen. 

Tijdens het vorige trimester gingen we terug naar het verleden, naar 
1914-1918 en brachten op die manier een mooie ode aan alle dappere 
soldaten die zo’n 100 jaar geleden alles gaven voor hun land. Dit trimester 
is het tijd voor iets helemaal anders! We trekken de dierenwereld in! Of 
wacht…? Zijn het wel degelijk allemaal dieren die we ontmoeten? Hebben 
jullie ooit al het verhaal gehoord over de ‘jongen’ Mowgli? Uit het Jungle 
Book? Wel, wat als wij je nu zouden vertellen dat dat misschien niet 
zomaar een verhaal is? Dat het misschien wel degelijk gebeurd is? De dag 
van vandaag kan bijna alles… Kom dus zeker af elke zaterdag vanaf 12 
januari, en kom zo alles te weten … Spannend! 

Jullie mogen er zeker van zijn dat het weer een super trimester zal 
worden met hele leuke activiteiten. O ja, het belangrijkste zou ik nog 
vergeten vertellen: van 22 tot 24 februari gaan we weer op 
meisjesweekend! Schrijf je dus snel in, want het zal niet te missen zijn!! 

We hopen jullie allemaal terug te zien op 12 januari voor de eerste 
activiteit!! 

Wij zien het alvast helemaal zitten 😊 

Awoeeeeeee-oeeeeee-oeeeee 

Veel liefs, 

De leukste leidsters op deze aardbol, 

Sofie, Annabel, Charlotte, Fran en Lies  

X X X 

  



Contactgegevens 
Sofie Baert (banhoofd) 
0471/496653 
sofie.baert96@gmail.com 

Annabel Lebegge (co-banhoofd) 
0473/186314 
annabel.lebegge@telenet.be 
 

Charlotte David 
0474/ 45 65 40 
davidcharlotte5@gmail.com 
 

 
Fran Albert 
0498/126363 
fran.albert2000@hotmail.com 

 
Lies Van Laere 
0477/137869 
Van.laere.lies@gmail.com 
 

Indien u ergens vragen over 
heeft, contacteer ons gerust 
telefonisch of via ons e-mailadres 
pagadders@ksaoostende.be 
 

 

 

Activiteitenkalender 
 

 

 

 

12/01 Ricolto 

Een nieuw jaar starten we steeds met goede voornemens. En bij een goed voornemen hoort 
natuurlijk iets doen voor een goed doel. Daarom gaan wij vandaag spullen verkopen voor Ricolto. 
Nog nooit van deze naam gehoord? Dit is de nieuwe naam voor de organisatie Vredeseilanden. Breng 
maar jullie schattigste glimlach mee zodat we veel centjes kunnen verzamelen voor dit goede doel. 

19/01 Bosspel 

Vandaag gaan we ravotten in het bosje. Zouden er bij ons in het bosje ook wolven zitten? Dit zoeken 
wij vandaag uit! Gelukkig kennen wij een wolvenexpert die ons alle knoopjes van het vak leert. Doe 
kleren aan die vuil mogen worden en ga samen met ons op zoek naar wolfjes. 

26/01 Pleinenspel 

Vorige week leerden we enkele wolfjes kennen, waaronder Wannie. Natuurlijk kunnen wij niet 
zomaar met wolven communiceren. Wannie zegt alleen maar ‘aoeeeeeeee’. Wil je ook wat meer 
leren over de wolventaal en de wolvencultuur? Dan is vandaag de dag! 

02/02 Schorrespel 

In het dierenrijk komen er uiteraard meer dieren voor dan alleen wolven. Spotten we daar een vijand 
van de wolven?! Oh ow! Zin in een spelletje ‘survival of the fittest’? Kom dan om 14 u naar het 
mispelplein en we zullen daar ook om 17 u terug zijn. 

 

De activiteiten gaan door van 14u tot 17u, waarbij we verzamelen aan het VTI. Als 
we op andere uren of plaatsen verzamelen, staat dit steeds vermeld bij de 
activiteit. 

mailto:annabel.lebegge@telenet.be
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09/02 Stadspel 

Wij kennen ondertussen de wolfjes Wannie en Kennie al heel goed, maar niet voor alle mensen is dit 
zo normaal. Alle mensen staren naar de wolfjes… Ken jij tips zodat ze minder zouden opvallen? Alle 
tips zijn welkom in het stadspel dat we vandaag zullen spelen. 
Vandaag is het ook vriendjesdag. Dat wil zeggen dat je allemaal zoveel mogelijk vriendinnetjes mag 
meenemen en je wordt hier uiteraard ook voor beloond. Want hoe meer zielen, hoe meer vreugd! 

16/02 Avondspel! 

Klaar om te bibberen en beven in jullie eerste echte avondspel? Wij zien het 
alvast volledig zitten! Wolven zijn nachtdieren, dus kunnen we wel niet anders 
dan eens ’s avonds op stap te gaan met de roedel wolven. 
Voor dit avontuur verzamelen we om 17 u 30 aan de bar (het huis naast de 
rode kraan in de Ieperstraat) en zijn daar om 20 u 30 terug. Zorg ervoor dat je 
warme kleren aan hebt. 

22/02-24/02 Meisjesweekend 

Woehoeeeeeee, joepieeeeee, een weekend boordevol KSA! Wil je mee op dit fantastische weekend? 
Natuurlijk, wil je dat! Meer info over het weekend en hoe je kunt inschrijven, vind je in het 
weekendboekje. 

02/03 Wannie the musical 

Jullie weten uiteraard al dat jullie leidsters enorm veel houden van musicals, en dan zeker de musical 
‘de drie biggetjes’ van K3. Wel, toevallig gaat deze musical ook over wolven. Geen paniek, we zullen 
niet nog eens kijken naar deze musical… We gaan zelf een musical maken met liedjes en dansjes. Als 
je dit hebt, neem dan een oude, effen diadeem mee die je niet meer nodig hebt. 
Bij een musical hoort er natuurlijk ook altijd publiek. Hoe lossen we dat op? Al je vrienden en 
familieleden kunnen op 27/04 komen kijken naar dit fantastische optreden van jullie. 

09/03 Verjaardagstocht 

Zoals iedereen verjaart ook een wolf. En niemand minder dan Wannie is vandaag jarig. Dit vraagt 
natuurlijk om een feestje, die een hele dag zal duren. Er staat een verrassing gepland waar wij 
naartoe wandelen. Ik hoor nu iedereen denken ‘Wat is die verrassing?’, wel dat zeggen wij niet. 

Wat neem je mee voor deze coole dag? Een lunchpakket, koek/fruit, drankjes, goede stapschoenen, 
5 euro en verse sokken of antislipsokken als je dit hebt. We verzamelen om 10 u aan het VTI en zijn 
daar om 17 u terug. 

16/03 Zwemmen 

Vandaag is helaas onze laatste activiteit van dit trimester al. ☹ Om in schoonheid af te sluiten, gaan 
we zwemmen, deze keer echt! We verzamelen zoals gebruikelijk om 14 u aan het VTI en zijn daar om 
17 u terug. Vergeet jullie zwemgerief niet! 

 

 

  

BELANGRIJKE DATA 

22 - 24/02  Meisjesweekend 

27/04   Vraagjes en kraagjes jubileumeditie 

21 – 31/07   Pagadder-flodderkamp 



Wist-je-datjes 
wist je dat... 

… ons tweede trimester alweer van start gaat? 

… het nog cooler wordt dan ons eerste trimester? 

… je je waarschijnlijk afvraagt als het wel nog cooler kan? 

… we dit trimester op ons spectaculaire meisjesweekend gaan? 

… jullie allemaal mee moeten met ons? 

… we in Plopsaland allemaal megabekende acteurs hebben ontmoet? 

… je deze foto’s kan vinden op ons facebookpagina? 

… we dit trimester een wolfje Wannie leren kennen? 

… dit eigenlijk niet helemaal een wolfje is? 

… een wolf 20 jaar oud kan worden? 

… een wolf 50 km per uur kan rennen? 

… jullie leidsters ook zo snel kunnen rennen? 

… een moeilijk woord voor wolf ‘canis lupus’ is? 

… wolven met blauwe ogen geboren worden, maar die daarna van kleur 
veranderen? 

… leidster Fran en Charlotte examens hebben in januari? 

… zij dus een paar weken niet kunnen komen? 

… wij dus een paar weten moeten huilen? A-oeeeee. 

… jullie gelukkig nog de andere supercoole leidsters hebben? 

… wij in 2019 nog meer ons best zullen doen om coole activiteiten te maken? 

… dit het laatste wist-je-datje is? 

… dit eigenlijk maar een mopje was? 

… dit echt het laatste wist-je-datje is? 

 

  



Spelletjes 
In deze tekening zitten 10 verschillen verstopt. Kun jij ze vinden? 

In het donker kun je de wolven niet zo goed zien. Welke schaduw zou 
deze wolf hebben?  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjGqvXGvMPfAhXCJ1AKHezUBbQQjRx6BAgBEAU&url=https://nl.depositphotos.com/132617306/stockillustratie-educatief-spel-zoek-de-juiste.html&psig=AOvVaw24T3cqZgr8O4CsZUrlR-Af&ust=1546119024080701
https://st2.depositphotos.com/3627983/7182/v/950/depositphotos_71821675-stock-illustration-find-differences-wolf-and-background.jpg


Kleurplaat 
Maak van deze tekening een prachtig kunstwerk en geef de kleurplaat 

af aan de leidsters. De mooiste kleurplaat wint een geweldige prijs! 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiC3uSIuMPfAhXOUlAKHeBIDj0QjRx6BAgBEAU&url=http://iisiliving.info/father-coloring-pages/father-coloring-pages-free-printable-fathers-day-coloring-page-like-a-boss-parents-day-coloring-pages/&psig=AOvVaw2popn0qb12zbIBfYIE0Xcm&ust=1546117730834513


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:  
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  

  

* = prijs met broer of zus in KSA 

  

  



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 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. 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!  

  

https://www.oostende.be/product.aspx?id=16582
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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?  
  
Î ploegen van 4 personen  
Î 16 euro per ploeg (betalen cash de avond zelf)  
Î 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 en Febe Parmentier  

0493/ 15 24 10     0468/ 22 02 70  

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


