VOORWOORD
Heeey allerliefste trendies!!
Hopelijk hebben jullie een warme kerstvakantie achter de rug met veel plezier en cadeautjes en warme
chocolademelk en dekentjes en kerstman en schaatsen en nog veeeeeeel meeer. Wij wensen jullie alvast
veel kerstwensen toe en natuurlijk een

Superduperdemegagelukkig

nieuwjaaaaar!!!
We beginnen 2019 natuurlijk ook met een nieuw trimester vol litte KSA activiteiten. Zo zal er een
kampdag zijn waar we zullen leren sjorren en tenten opzetten ->>>> dus zeker komen, heel belangrijk.
Verder staat ook het KSA meisjesweekend te wachten, VERGEET JULLIE NIET IN TE SCHRIJVEN!!!!! Verdere
informatie kun je hier natuurlijk in het boekje vinden omtrent de inschrijving.
Het thema van dit trimester is “De ark van KENJI”. Wil je weten wie Kenji is, wat hem drijft, hoe zijn ark er
zal uitzien, kom dan zeker naar de activiteiten.
Heeeeel veel kerstgroetjes en nieuwjaargroetjes
Astrid, Charlotte, Agnes en Marie-Sophie 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊

GELUKKIG 2019 TRENDIES !!!!

LEIDING
Banhoofd
Astrid Drabs
0479 26 67 74

Co-banhoofd
Marie-Sophie Van Ingelghem
0493 60 05 43

Agnes Meeuwis
0499 11 16 58

Charlotte Dezutter
0476 20 52 32

ACTIVITEITENKALENDER
DATUM
12/1

WAAR VERZAMELEN
Ieperstraat

26/1

SPEL
Vredeseilanden
Vandaag helpen we het goede doel
Vredeseilanden (Rikolto) en zetten we ons beste
beentje voor de boeren in het zuiden.
Zwemmen
Vandaag gaan we gaan zwemmen!
Vergeet jullie zwemgerief niet!
Stadsspel

2/2

Bosspel

Ieperstraat

9/2

Mispelspel

Mispelplein

16/2

Baractiviteit

Ieperstraat

23/2

Meisjesweekend
Joepie, meisjesweekend! Alle informatie over het
weekend vinden jullie in het weekendboekje
Kampspel
Belangrijke activiteit vandaag en zeker voor de
eerstejaars! Samen met de zwervers, knapen en
jonghernieuwers bereiden we jullie voor op het
spetterende kamp van deze zomer!
Dagtocht
Vergeet jullie lunchpakket en goeie schoenen niet!
Strandspel
Laatste activiteit, snif. Maar niet getreurd! Na de
vakantie staan we weer voor jullie klaar 😊

/

19/1

2/3

9/3
16/3

Ieperstraat

Ieperstraat

Mispelplein

Ieperstraat
Ieperstraat

WIST JE DAT…
…we dit trimester op stap gaan met de Kenji?
…Kenji echt een toffe pé blijkt te zijn?
…Kenji in Marie-Sophie haar klas zit?
…hij nog eens knap is ook?
…hij vroeger heel mager was, maar nu wat is bijgekomen?
…Kenji de kleinzoon is van Jean-Marie Pfaff?
…Jean-Marie vroeger een heel bekende keeper was?
…deze keeper enorm goed Duits kon?
…Duits best goed lijkt op Nederlands?
…Duits daarvoor niet gemakkelijk is?
…Astrid zeer goed Duits kan?
…het 29 mei Leg-Je-Kussen-Op-Je-Koelkast-Dag is?
…dit echt geen grapje is?
…je dit zelf kan opzoeken op internet?
…deze dag is ontstaan om onze kussens waar we elke nacht op slapen meer erkenning te geven?
…sommigen deze dag best belachelijk vinden?
…ik dit een fantastische dag vind.
…ik vind dat we deze dag ook in KSA moeten vieren?
…de meeste leidsters tijdens de kerstvakantie moesten studeren?
…we in de maand januari een paar extra leidsters zullen tegenkomen?
…deze leidsters bij de meeste van jullie bekend zullen voorkomen?
…wij hopen dat jullie een zalige Kerst hebben gehad?
…wij jullie ook natuurlijk een gelukkig Nieuwjaar wensen?
…het soms moeilijk kan zijn om wist-je-datjes te schrijven
…na verloop van tijd je inspiratie op is?
…dit nu ook een beetje het geval is?

…het me spijt dat de vorige drie wist-je-datjes niet zo fantastisch waren?
…het me ook spijt dat het vorige wist-je-datje niet zo spetterend was?
…ik al zeer trots ben dat je tot hier de wist-je-datjes gelezen hebt?
…de allerduurste smartphone bijna 32 000 euro kost?
…dit echt ongelooflijk duur is?
…deze smartphone niet eens van apple is?
…het nu wel stilletjes gedaan is met al die zever?
…ik jullie terug zie op de eerste activiteit?

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

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 en
0493/ 15 24 10

Febe Parmentier
0468/ 22 02 70

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

