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Hoi hoi kwebbeltjes en ouders, 

Ik hoop dat jullie allemaal genoten hebben van de paasvakantie en ik hoop natuurlijk ook dat de paashaas jullie 

suuuuuuuuuuuuuuuuuuuper lekkere chocolade eitjes heeft gebracht (hopelijk hebben jullie ze allemaal gevonden)!!! 

Wij zijn ondertussen al het laatste trimester ☹, maar niet getreurd er staat jullie een supermegafantastischleuk trimester te 

wachten met spetterende activiteiten! 

We starten het nieuwe trimester niet zomaar, want op 27 april is het streekbierenavond en quiz. Er zijn talloze activiteiten te 

beleven voor jong en oud! Misschien zijn jullie het al een beetje vergeten , maar  jullie talentenshow van vorig trimester zal 

dan ook op groot scherm te zien zijn. Allemaal komen kijken hé, jullie leidstertjes zullen er ook zijn! 

Loop jullie wandelschoenen maar alvast in, want op 4 mei trekken we met z’n allen naar Blankenberge. Laat een gek kapsel in 

je haar maken of spring je liever op een springkasteel? Het kan allemaal! 

 Ik denk dat jullie al een beetje doorhebben dat het 3de trimester een beetje specialer is dan de andere. Dit trimester zullen 

ook de oudste leden van KSA (de zwervers) eens meelopen met onze activiteiten, want volgend jaar worden zij ook leidsters. 

Misschien maken jullie wel kennis met een leidster die jullie volgend jaar ook zullen hebben?   

 

 Zijn jullie klaar om weer in een spannend avontuur te duiken?? 

Tot snel en veeeeel groetjes van ons allemaal x 

Gwenny, Hélène, Ninah, Stien en Emma 

   

  

Voorwoord 



 

 

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 

                   Contactgegevens 
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Stien Demyttenaere Salvialaan 9 

8400 Oostende 
 

0494/ 75 13 88 
 

Demyttenaere.stien@gmail.com 
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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. 

27 april: streekbierenavond en quiz 

Het is streekbierenavond vandaag! Jullie zijn allemaal welkom vanaf 15 uur op het mispelplein. 

Neem zeker je mama, papa, broer, zus, tante, nonkel, kat en hond mee, want iedereen is welkom! Er 

zijn tal van kleine activiteitjes te doen en natuurlijk zoals altijd, de gekende streekbiertjes voor de 

papa’s en Co tot ‘s avonds laat. Er zullen foto’s en video’s van alle KSA’ers getoond worden en je kunt 

ook deelnemen aan een grote quiz om 19 uur als je dat wilt! Hopelijk zien we jullie zaterdag allemaal 

terug!  

 

4 mei: tweedaagse van Blankenberge 

Vandaag gaan we op zoektocht door de onderwaterwereld. De onderwaterwereld is natuurlijk wel 

heeeeeel groot, dus we zullen hier een hele dag voor nodig hebben! De Tweedaagse van 

Blankenberge zal ons daarbij helpen. We verzamelen om 9uur aan het station in Oostende. We zijn 

terug tegen 17u30. Zorg zeker dat jullie een lunchpakket, een tussendoortje en een drankje bij 

hebben, goede stapschoenen zullen ook van paskomen! Als het een regenachtige dag wordt, zorg 

dan voor een regenjasje. Als de zon schijnt, kunnen jullie je zonnecrème en petje bovenhalen! (Laten 

we hopen dat de zon even komt piepen). Vergeet ook geen 5 euro mee te brengen, indien 

tramabonnement 3 euro. 

 

11 mei: geheime activiteit… 

Kom zeker af zaterdag, want je komt de geheimen van de onderwaterwereld te weten. Dit zou je 

echt niet willen missen!!!!!  

 

18 mei: (modder)bosspel  

Vandaag maken we kennis met een andere kant van de onderwaterwereld. Het is hiervoor 

noodzakelijk om kledij aan te doen die vuil mag worden! Je kan misschien een extra outfitje 

meenemen in je rugzakje als je dat wilt. Hopelijk tot dan als jullie het nog zien zitten!  

 

25 mei: parkspel 

Het is een kort derde trimester dit jaar, want dit is alweer de laatste activiteit. ☹ ☹  

Maar niet getreurd lieve kwebbeltjes, wij hebben zoals altijd een leuke activiteit voor jullie! Onze 

lieve vis wil ook nog eens afscheid nemen van jullie. Tot zaterdag, aan het VTI! 

!Belangrijke datum! 

Kamp: 16/07- 21/07 

  

Activiteitenkalender 



Wist je dat…? 

… het al het 3de trimester is? 

… jullie niet getreurd moeten zijn, want er staat jullie een supercool thema te wachten! 

… het thema de ONDERWATERWERELD is!!!??? 

…  dolfijnen en walvissen met 1 oog open slapen? 

… een krokodil z’n tong niet kan uitsteken? 

… een zeester geen hersenen heeft? 

… ijsberen linkspotig zijn? 

… een giraf net zoveel nekwervels heeft als de mens? 

… deze dieren allemaal voorkomen in de zee? 

… dit laatste wist-je-datje niet waar is? 

… een giraf helemaal niet leeft onder water? 

… we trouwens maar 5 activiteiten meer hebben? 

… je dus na al die superleuke zaterdagen, gewoon de zaterdagmiddag thuis zal moeten 

blijven? 

… je dat niet alleen jullie ongetwijfeld, maar zeker ook jullie leidsters dat super jammer    

vinden? 

… wij nu elke zaterdag zonder coole kwebbels moeten doorbrengen? 

… we jullie suuuuuuuuuuuper hard zullen missen? 

… wij heel erg uitkijken naar het kamp? 

… we hopen dat jullie allemaal meegaan? 

… jullie een paar kokjes die meegaan op kamp al kennen? 

… we jullie de namen van de kokjes nog niet gaan verklappen? 

… we superlekker gaan eten? 

… dit het laatste wist-je-datje is? 

… dit een mopje was? 

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

Wist-je-datjes 



 

Vind de weg zodat de zeemeermin bij haar schelp geraakt! 

 

Zoek de 5 verschillen: 

 

Spelletjes… 



Kleur deze tekening in: 

 

  



De bondsleiding  

 

Voor al uw vragen in verband met de werking van KSA, kunt u terecht bij de bondsleiding, wij helpen 

u graag verder! Bondsleidster Helene verreikt haar horizon door een semester op Erasmus te gaan in 

het roemrijke Poitiers, Frankrijk! Niet getreurd, niemand minder dan Febe en Anouk nemen haar taken 

voor het derde trimester over! 
 

 

Febe Parmentier, bondsleidster  

   

  

0468/ 22 02 70  

Mariakerkelaan 245, 8400 Oostende  

febe@ksaoostende.be 

  

 

 

Tuur Fouquet, bondsleider  

  

 

0493/ 15 24 10  

Leffingestraat 275, 8400 Oostende 
tuur@ksaoostende.be  

  

 

 

Anouk Lebegge, bondsorganisator  

  

  

0470/ 04 93 12  

Steensedijk 671, 8400 Oostende 
anouk@ksaoostende.be  

 

 

 

Wannes Deprez, bondssecretaris  

  

  

0471/ 85 36 95  

Nachtegalenlaan 9, 8400 Oostende 
wannes@ksaoostende.be  

  

mailto:febe@ksaoostende.be


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   

  

Volg zeker de facebookpagina van KSA Oostende en het evenement op facebook 

voor verdere updates! 

 

Voor al uw vragen kan u terecht bij onze bondsleiding:  

  

Tuur Fouquet   en    Febe Parmentier  

  

0493/ 15 24 10      0468/ 22 02 70  

  

tuur@ksaoostende.be, febe@ksaoostende.be of 

bondsleiding@ksaoostende.be   
  



Op kamp met KSA! 

 

Zoals elk jaar wordt ook dit KSA-jaar in schoonheid afgesloten met een spetterend kamp! 

Voor de jongsten (Kwebbels en Kabouters) staat een kamp van 5 dagen klaar, voor de andere 

bannen is dit 10 dagen.  

Waarom is KSA-kamp dé tijd van het jaar?! 

Wel, ten eerste ben je 5/10 dagen samen met je vriendjes en vriendinnetjes! Je beleeft er de 

gekste avonturen en dit het hele kamp lang! Daarnaast kan je genieten van het (hopelijke) 

mooie weer en van de lekkerste gerechtjes, gemaakt door de superleuke koks! En jaja, WAP 

zit er zeker tussen 😉. (Voor diegenen die nog steeds niet weten wat WAP betekent: Worst 

Appelmoes en Patatten). 

Kortom, KSA-kamp is een must in je leven! Voor jong en oud!  

Overtuigd? Schrijf je dan snel in en je zal de tijd van je leven gegarandeerd beleven! 

Hoe schrijf je je in voor een fantastisch KSA kamp? Wel, dat is zelfs niet zo moeilijk! Als je het 

correcte bedrag op het rekeningnummer van jouw ban stort met als vermelding ‘Kamp ban X 

– Naam Lid’ dan ben je ingeschreven en mag je meegenieten van een geweldig avontuur!  

Opgelet! Als je inschrijft na 1 mei 2019 kost het €10 meer om mee te gaan op kamp. 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 

 

Soubry pasta op kamp 

Wij sparen mee voor gratis pasta op ons kamp en jullie kunnen ons daarbij helpen! Hoe kan je 

ons helpen? Heel simpel. Verzamel de barcodes die je vindt op de Soubry pastaverpakking en 

bezorg deze barcodes aan de leiding voor eind mei. In ruil hiervoor kunnen wij genieten van 

overheerlijke pasta op kamp. 

Alvast bedankt en sparen maar!  

 

  



Tweedaagse van Blankenberge 
           
Naar jaarlijkse traditie nemen we opnieuw deel aan de tweedaagse van Blankenberge. Met 
KSA Oostende wandelen we een tocht op zaterdag 4 mei. De jongste bannen wandelen de 
springkastelen tocht voor een dag vol plezier. 
      
We verzamelen aan het station van Oostende waar we de tram nemen naar Blankenberge. 
Afspraak om 9u00 aan het station voor de drie jongste bannen, de twee oudste bannen 
verzamelen al om 8u30. De drie jongste bannen zullen terug zijn omstreeks 17u30, de twee 
oudste bannen omstreeks 17u45. 
      
Op voorhand inschrijven voor de tweedaagse is niet nodig. De inschrijvingsprijs wordt de dag 
zelf betaald en bedraagt 5 euro. Indien je een abonnement hebt of gratis reist met het 
openbaar vervoer, betaal je 3 euro. Voor deze prijs krijg je een mooie tocht, enkele 
consumpties en een schildje voor op het hemd! 
      
Vergeet zeker niet: 
 
• Goede schoenen om te wandelen 
• Een lunchpakket voor ‘s middags 
• Een drankje en enkele versnaperingen voor onderweg 
• Een regenjas bij slecht weer 
• Zonnecrème bij mooi weer 
 
Tot dan! 
De leiding 

  



Lidgeld terug van Stad Oostende 

Het Stadsbestuur wil de drempels voor deelname aan het vrijetijdsgebeuren verlagen en geeft 

daarom de leden van de erkende Oostendse jeugdbewegingen een duwtje in de rug. Het 

betaalt een deel van het lidgeld terug aan alle Oostendse jongeren tot en met 18 jaar die 

aangesloten zijn bij een erkende Oostendse jeugdvereniging.  

De subsidie bedraagt maximum 10 euro en wordt eenmalig toegekend per werkjaar.  

Hoe kan je dit geld terug krijgen? 

1. Surf naar www.oostende.be en geef in de zoekbalk ‘terugbetaling lidgeld 

jeugdvereniging’ in. 

2. Druk het document ‘terugbetaling lidgeld’ af en vul het in. 

3. Geef dit ingevuld document af aan de leiding. 

4. Volgend activiteit krijgt u het gestempeld formulier terug. 

5. Lever dit af bij dienst Jeugd in ’t Bosjoenk, Zinnialaan 1 bus 1, 8400 Oostende. 

En klaar is kees! 

 

Beknopte privacyverklaring  
KSA Oostende Meeuwennest 

Je persoonsgegevens en die van je kind worden verwerkt door KSA Oostende Meeuwennest, gevestigd 
te Ieperstraat 23, 8400 Oostende te bereiken via bondsleiding@ksaoostende.be. We gebruiken die 
gegevens voor ons ledenbeheer en om je op de hoogte te houden van onze activiteiten en werking. 
Meer info over ons beleid rond gegevensverwerking en hoe je je rechten kan uitoefenen vind je via 
www.ksaoostende.be  

Lid worden van KSA Oostende Meeuwennest betekent automatisch ook lid worden van KSA Nationaal 
vzw. In het kader van ledenbeheer, verzekering en het verzenden van het leden-en leidingstijdschrift 
geven wij identificatie- en contactgegevens door aan KSA Nationaal vzw, Vooruitgangstraat 225, 1030 
Schaarbeek, info@ksa.be. Meer info vindt u op www.ksa.be/privacyverklaring. 
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