Voorwoord
Beste ouder, Viking, familielid of sympathisant van KSA Oostende

Hopelijk hebben jullie volop kunnen genieten van jullie verdiende paasvakantie. Jullie
hebben ons ongetwijfeld enorm gemist, maar wij jullie ook. Dus grijp maar naar de kast,
neem je sjaaltje en smeer je borstkas maar in, want ik heb gehoord dat er een
kwaadaardig persoon aankomt…
Wij zien het enorm zitten, ook al is het dit trimester een beetje korter dan normaal. Dus
zoveel mogelijk afkomen is de boodschap! We zullen lange tochten afleggen, gevaarlijke
giﬀen moeten brouwen en toekomstige leiders een moeilijke tijd geven. Na dit trimester is
er natuurlijk ons langverwachte kamp, meer info daarover, verder in het boekje.
Ook is onze KSA dit jaar 90 jaar oud, daarom geven we de eerste week een groot feest
waar iedereen op uitgenodigd is! Er is een leuke quiz, randanimatie en heerlijke
streekbieren. Dus zeker afkomen!
Zonder er nog veel woorden aan vuil te maken, tot snel!

Veel groetjes van jullie lievelingsleiders

Gerben, Bert, Tobias en Lukas

Leidingskader
Lukas Lebegge
(Banhoofd)

Adres: Steensedijk 671, 8400
Oostende
Nr: 0497 26 26 62
Mail: lukas.lebegge@gmail.com

Gerben Pister

Adres: Longchamplaan 1, 8400
Oostende

(co-banhoofd)

Nr: 0497 77 91 73
Mail: gerbenpister@gmail.com
Adres: Meeuwenlaan 34, 8400
Oostende
Tobias Hungwe
(Bansecretaris)

Nr: 0486 62 60 25
Mail:
Tobiashungwe@gmail.com

Bert Hamers

(EHBO-verantwoordelijke)

Adres: Vanderstichelenstraat
26, 8400 Oostende
Nr: 0472 08 36 74
Mail:
Bert.hamers98@gmail.com

Activiteitenkalender
27/04 Streekbierenavond + Quiz

Vanaf 15u

MISPELPLEIN

Feest!! Onze KSA is 90 jaar oud en dus vieren we feest op het mispelplein. Er is geen activiteit zelf
gepland, maar er zijn verschillende workshops en andere randanimatie. Ouders en vriendjes ook
welkom!

04/05 Dagtocht Blankenberge

9u-17.30u

STATION OOSTENDE

Traditiegetrouw vertrekken we dit jaar ook op dagtocht in Blankenberge. We verzamelen aan het
station van Oostende om 9u. Daar nemen we de tram en beginnen we de tocht. Op voorhand
inschrijven is niet nodig, neem wel 5 euro mee als je geen tramabonnement hebt, 3 euro als je
wel gratis met de tram rijdt. Neem zeker een lunchpakket en een regenjas mee!

11/05 Nezguegeez

14-17u

VTI

Wie is Nezguegeez? Wat wil hij van ons? Is hij goed of slecht? Hopelijk komen we het snel te
weten en kunnen we hem eventueel helpen. Ziet er wel een brede kerel uit…
18/05 De Bijl van Nezguegeez

14u-17u

VTI

Hola, Nezguegeez heeft onze hulp nodig. Zijn bijl is kapot en wij moeten hem helpen… Makkelijk
toch? Maar er ligt gevaar op de loer…
25/05 Verrassingsactiviteit

14u-17u

STATION OOSTENDE

Om het prachtige jaar af te sluiten hebben we nog een superdupertoﬀe activiteit voorzien. We
verzamelen aan het station van Oostende en vragen om 5 euro mee te brengen.

Kraak je brein en lach je rein

En eentje voor de echte knappe kopjes!!
Ramses komt elke dag van zijn werk bij de piramide om 17u met het konvooi
aan op de verzamelplek. Zijn vrouw zorgt er steeds voor, dat ze stipt op dat
moment met de kamelen bij de verzamelplek arriveert. Ramses stapt dan op
de kameel en ze rijden huiswaarts. Op zekere dag komt Ramses om 16u30
met het konvooi aan, waarvan zijn vrouw niet op de hoogte is. Hij besluit
naar huis te wandelen. Na enige tijd komt hij zijn vrouw tegen, die op weg is
naar de verzamelplek. Ramses stapt op de kameel en ze rijden naar huis. Nu
blijkt dat ze 10 minuten eerder thuis zijn dan gewoonlijk. Hoe lang heeft
Ramses gelopen?

Wie ons de eerstvolgende activiteit het antwoord kan
voorschotelen (zonder de nodige hulp van de oudjes)
krijgt een verassing die minstens even slim is als de
persoon die hem zal krijgen, doe jullie best!

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

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
0493/ 15 24 10

en

Febe Parmentier
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).
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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

11 – 21 juli

150* of 160 euro

21 -31 juli

150* of 160 euro

2-12 aug

170* of 180 euro

21 – 31 juli

170* of 180 euro

Ravotters &
Vikinghorde

De Wiekslag
Heesstraat 4
3545 Zelem

Pagadders &
Flodders

De Wiekslag
Heesstraat 4
3545 Zelem

Knapen &
Jonghernieuwers

Trendies &
Zwervers

Solwaster
Rue de Géromont 1

Solwaster
Rue de Géromont 1

RAV:
BE95 8334 2468 4858
VIK:
BE73 8334 2468 5060
PAG:
BE19 8334 9730 4112
FLO:
BE60 8334 2468 6070
KNA:
BE51 8334 2468 5262
JHN:
BE29 8334 2468 5464
TRE:
BE49 8334 2468 6171
ZWE:
BE38 8334 2468 6272

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 jonste 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.

