Voorwoord
Liefste zwervertjes
Hopelijk zijn jullie examens goed verlopen en hebben jullie genoten van de welverdiende
vakantie. Wees maar niet verdrietig omdat de vakantie voorbij is, want er is opnieuw KSA!
Joepie!!!
Zoals je waarschijnlijk vernomen hebt, is ons thema van het tweede trimester ‘Wie is de
ratte?’
Er is namelijk een ratte in KSA Oostende en jullie moeten die vinden, want die ratte
profiteert van andermans werk en is heel irritant…
Kom maar massaal af naar de activiteiten, want het zal zeker de moeite worden! (en vooral
als jullie erbij zijn J)
Vergeet niet om iedere keer met de fiets te komen. Als dat niet mogelijk is, laat dit zo snel
mogelijk weten zodat wij voor een oplossing kunnen zorgen.
Wij kunnen alleszins niet wachten om het tweede trimester te starten met jullie.
Tot dan!
XOXO De Zwerverleiding

Alvast een mopje om het hilarische trimester te starten:
Jantje: “Zeg Pietje, heb jij soms tegen Karel gezegd dat ik een gemene rat ben?”
Pietje: “Nee hoor! Dat wist hij al!”
HAHAHAHA HOHOHO HILARISCH

Activiteitenkalender
We verzamelen elke week op zaterdag in de Ieperstraat om 14u. De activiteit is afgelopen om
17u. Deze afspraken gelden, indien anders vermeld op de kalender. De extra belangrijke
data staan vet en schuin gedrukt.
12 januari: Rikolto
Deze week zetten we ons beste pootje voor! Ratjes, het heeft geen zin om te ratten! Kom
maar allemaal af! Jipiejeuw!
19 januari: RAT-atouille
Lekker chillen met de ratjes. Doe jullie meest comfy kleren aan. De Rattenkoningin staat er
alleen voor, dus breng maar een rattensnoepje mee om haar te paaien.
26 januari: Rat van fortuin
Een ideaal spelletje voor de welgestelde ratten onder ons. Maar niks is wat het lijkt. Haal je
RATio maar boven voor deze activiteit.
2 februari: Ra ra RAT
Rarara(t), wat zullen we vandaag doen? Een echt rattenmysterie. Hou onze Facebookgroep
in de gaten voor eventuele verdere informatie. We verzamelen op het Mispelplein.
9 februari: Rattyfarm + vriendinnetjesdag
Hoera! Al jullie leidstertjes weer herenigd, lieve ratjes!!! Vandaag wordt er verwend na de
zware blok. En er is dubbel feest vandaag want het is ook vriendinnetjesdag! Breng allemaal
zeker jullie niet-KSA vriendinnen mee naar de activiteit vandaag!
! vrijdag 15 februari: infoavond DIY ouders en tweedejaar zwervers
Jullie zijn allemaal welkom op onze infoavond in verband met de Do It Yourselves. Gelieve te
komen, met jullie ouder(s). Hier zal de eerste informatie over het leidster-zijn worden
meegedeeld. De infoavond gaat door om 19u aan onze lokalen in de Ieperstraat. Gelieve iets
te laten weten als je niet aanwezig kan zijn!
16 februari: Rattenplaag
De avond valt en er heerst een Rattenplaag in ons geliefde Oostende. Zwervers to the
rescue! Van 18u tot 21u aan de Ieperstraat!
! 22-24 februari: ratjesweekend
Een weekendboekje volgt nog, maar zo staat het al in jullie agenda! Hopelijk zijn we talrijk
aanwezig!
! vrijdag 1 maart: tweede infosessie DIY voor de tweedejaar zwervers
Hier hoeven de ouders niet mee te komen. Jullie worden verrijkt met kennis van
verschillende bannen. De infoavond gaat door om 19u aan onze lokalen in de Ieperstraat.
Gelieve iets te laten weten als je niet aanwezig kan zijn!

2 maart: Sjorren met de ratjes, of in ’t kort “Sjratten”
Sjorplezier op het Mispelplein. Kom allemaal af, lieve vrouwelijke ratjes! Er zullen heel wat
mannelijke ratjes aanwezig zijn die versteld zullen staan van onze “sjratkunsten”.
! vrijdag 8 maart: derde infosessie DIY
Dit is opnieuw een infosessie voor de tweedejaar zwervers en de jonghernieuwers. De
infoavond gaat door om 19u aan onze lokalen in de Ieperstraat. Gelieve iets te laten weten
als je niet aanwezig kan zijn!
9 maart: Wie is de rattenkoningin?
Wij vermoeden het antwoord al, maar nu moeten jullie met de harde bewijzen komen. WIE
IS DE RATTENKONINGIN??
! vrijdag 15 maart: vierde en laatste infosessie DIY
Dit is opnieuw een infosessie voor de tweedejaar zwervers en de jonghernieuwers. De
infoavond gaat door om 19u aan onze lokalen in de Ieperstraat. Gelieve iets te laten weten
als je niet aanwezig kan zijn!
16 maart: Rattentocht
Deze tocht is niet voor bange ratjes. Het wordt zwoegen. Who’s up for the task? Jullie
rattenkoningin denkt jullie allemaal!
We verzamelen om 6u15 aan het station van Oostende. Dit is geen mop. Zorg dat je er bent,
voor een rattastische dag. We zijn rond 19u terug in Oostende.

Belangrijke data
22 februari – 24 februari Meisjesweekend
7 april – 13 april
Paascursus animator (enkel voor
tweedejaars)
16 – 19 april

Joepie (vierdaagse wandeltocht)

27 april
21 juli – 31 juli

Streekbierenavond + quiz (30/90)
Tentenkamp

Info: zie weekendboekje
Er wordt hier nog een
infomoment voor
voorzien
Er wordt hier nog een
infomoment voor
voorzien
Info: zie brief

Contactgegevens
Zwerver leiding
Febe Parmentier (banhoofd)
Mariakerkelaan 245
8400 Oostende
febe.parmentier@telenet.be
0468 22 02 70

Justine Vandamme (bansecretaris)
Kruishofstraat 1
8400 Oostende
jus10tje10@hotmail.com
0485 77 72 13

Lot Fouquet (co-banhoofd)
Leffingestraat 275
8400 Oostende
lotfouquet@gmail.com
0499 29 93 76

Wist je, ratjes?
Wist je dat…
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het skelet van een rat opvouwbaar is, waardoor ratten zich in allerlei bochten kunnen
wringen?
ratten overal doorheen kunnen bijten? Hout, ijzer, steen, geen probleem.
een rat een val overleeft van 15 meter?
ratten ongeveer drie minuten hun adem kunnen inhouden?
een rattenkoppel tot wel 15 000 jongen krijgt per jaar?
de gemiddelde bruine rat zelfs tot 50 cm lang kan worden?
ratten een hoge pieptoon produceren die mensen niet kunnen horen?
ratten deze toon enkel gebruiken als ze mensen of andere dieren willen uitlachen?
het lievelingseten van een rat echt ratatouille is?
er dus gewoon echt iets is aan de combinatie van die groenten samen waar ratten
niet van kunnen blijven.
ratatouille daarom dus ratatouille noemt?
ratatouille een recept is van de overleden Jacques Vicomt?
Jacques een kok was en een rattenplaag in zijn restaurant had?
hij daardoor failliet ging?
hij daarna beloofd had de ratten te wreken?
hij zo op het idee kwam om een onweerstaanbaar recept voor ratten uit te vinden?
hij hier 200976 ratten mee vermoordde?
hij zo lang aan het recept bezig was en zo bezeten was door ratten dat hij gek werd?
hij volledig deran was?
hij in het gekkenhuis ‘Ratspoetin’ genoemd werd?
zijn laatste woorden op zijn sterfbed ‘Aha ratatouille!’ waren?
hij dus tot op het einde geen naam had gegeven aan zijn recept?
de verplegers van het gekkenhuis het recept dan als eerbied voor de man
‘Ratatouille’ hebben genoemd?
ze dit serveerden op zijn begrafenis?
deze man nooit heeft bestaan?
veel van wat hier staat zever is?
dit niet allemaal zever is?
een goede leugen gebaseerd is op de waarheid?
ratten kernrampen overleven?
ratten hun staart als vijfde hand gebruiken?
tumoren de belangrijkste doodoorzaak van ratten is?
de tranen van een rat rood zijn?
rat van fortiun verkeerd geschreven is?
het eigenlijk rat van fortUIn is?
jullie de leukste ratjes van de wereld zijn?
Justine de ratte-koningin is?
ik niet weet wat ratsmodee wil zeggen?

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
’t Wikhof
Poperingseweg
32
8900 Ieper
’t Wikhof
Poperingseweg
32
8900 Ieper

Rekeningnummer

Datum

Kostprijs

BE44 8334 2468 3545

11 - 16 juli

90* of 95
euro

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

Kabouters

Kwebbels

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

