Willy Wonka

RAVOTTERS TRIMESTER 2 2019-2020

Voorwoord
Beste ouder, ravotter, broer, zus, grootouder of sympathisant van KSA
We zijn er weer! Hopelijk hebben jullie het nieuwe jaar goed gevierd!
De leiders hebben superveel zin in het tweede trimester, hopelijk zien
jullie het evenveel zitten! Het wordt een leuk trimester mét een
weekend erbij!
Dit trimester maken we kennis met de mysterieuze Willy Wonka! De
heer Wonka heeft ons uitgenodigd om een bezoekje te komen
brengen aan zijn fameuze chocoladefabriek! Die kans hebben nog
niet veel mensen gekregen, dus we hebben geluk!
We hopen jullie te zien op de eerste activiteit 11 januari.
Tot snel!
De Ravotterleiding
Anton, Lowiek, Sébastien en Lukas

Leidingskader
Lukas Lebegge
Banhoofd

Nr: 0497 26 26 62
Mail: lukas.lebegge@gmail.com

Bij het banhoofd kunt u
terecht met algemene
vragen over de
werking, activteiten,
problemen…

Anton Pauwels
Co-banhoofd
EHBOverantwoordelijke

Nr: 0483 03 57 37
Mail: antonpauwels@hotmail.com

Vervangend banhoofd
bij afwezigheid van het
banhoofd
Lowiek Demeester
Bansecretaris

Nr: 0470 04 93 12
Mail: lowiek2002@gmail.com

Voor inschrijvingen en
andere financiële zaken
kunt u terecht bij de
bansecretaris

Sébastien Maes
Vlinderleider
Sébastien vliegt van
ban naar ban, waar
hulp nodig is.

Wij proberen altijd zo snel mogelijk te antwoorden. Helaas zitten we overdag in de les,
waardoor we soms niet kunnen oppakken. We bellen u altijd zo snel mogelijk terug.
Vanaf dit trimester verzamelen we allemaal aan ’t Bosjoenk, dit omdat we vaak heel wat
tijd verliezen aan het wandelen naar het bos/park/chocoladefabriek. We kunnen dus
langere activiteiten geven, als we allemaal samen verzamelen!

Activiteitenkalender
Wie is Willy Wonka?
11/01

14u-17u
Bosjoenk

Een mysterieuze man wil ons ontmoeten. Het enige wat wij weten, is dat hij een vijs los heeft
en enorm van chocolade houdt. Na ons avontuur in de Minecraft wereld, is het tijd om ons te
laten onderdompelen in de wereld van Willy Wonka…

De vermiste Oempa Loempa
18/01

14u-17u
Bosjoenk

HELP!!!! Ome Loempa, de grootmoeder van alle Oempa Loempas, is vermist!!! Willy
Wonka heeft een groot probleem, sinds de Oempa Loempas nu niet meer willen werken
voor hem. Maar er is een extra kantje aan het verhaal…
Goede Doel
25/01

14u-17u
Bosjoenk

Vandaag steunen we een goed doel, kom zeker af!
Het Chocoladebeen
01/02

14u-17u
Bosjoenk

Hebben jullie al gehoord van het Chocoladebeen? Het is een vreemde vloek die vroeger
vooral bij voetballers voorkwam, maar nu komt deze vaker voor, bij verschillende
mensen. Hoe komt dit? Hopelijk kunnen we Mr. Wonka helpen!
Inbrekers in Oempa-land
08/02

14u-17u
Bosjoenk

Er zijn inbrekers langsgeweest in de fabriek! Ze hebben verschillende geheime recepten
gestolen. Aan ons om de daders te vinden, en de geheime recepten terug te pakken!
Breng-je-Oempa-meedag
15/02

14u-17u
Bosjoenk

Breng vandaag een vriendje mee, dan krijgen zowel jij als je vriend een leuke
verrassing! En…. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!
Jongensweekend
22-24/02

Meer info verder in boekje

Hoera! We vertrekken samen op weekend! Iedereen die een voorproefje wil van het
kamp, is zeker welkom!

Modder ≠ chocolade
29/02

14u-17u
Bosjoenk

Hoewel modder de kleur heeft van chocolade, is het zeker leuk om op te eten! Willy
Wonka zal ons haarfijn uitleggen waarom!
De zoektocht naar nieuwe cacao
07/03

10u-17u
Bosjoenk

Willy Wonka wil een nieuwe soort chocolade uitbrengen, iets wat men nog nooit eerder
heeft geproefd! Daarvoor moeten we wel de gevaarlijke groentesoeprivier oversteken,
daarna het enge spruitjesdal over, om nog eens door het akelige broccolibos te gaan!
Het wordt een tocht om U tegen te zeggen, maar hopelijk vinden we op het einde van
de rit de heerlijke cacao!
WAT NEEM JE ZEKER MEE:
•

Rugzak

•

Middagmaal

•

Goede stapschoenen

•

Genoeg te drinken (1L minstens)

•

Een koekje of 2 voor onze pauzes

•

Eventueel een extra trui

•

Regenjas

De Opper-Loempa
14/03

14u-17u
Bosjoenk

Er is wat onrust in de fabriek. Verschillende Oempa-Loempa’s zijn niet tevreden met de
zware arbeid die ze moeten verrichten. Er is zelf een rebellengroep ontstaan met aan
het hoofd de Opper-Loempa. Kunnen we Mr. Wonka helpen de onrust te verhelpen?

Wist-je-dat….
• Dit het eerste wist je datje is?
• Dit het tweede trimester is?
• Wij er heel veel zin in hebben?
• Willy Wonka een vreemde, maar leuke man is?
• Kangoeroes niet achterwaarts kunnen wandelen?
• De kortste oorlog ter wereld amper 38 minuutjes duurde?
• Sommige vissen hoesten?
• Er 31,556,926 seconden in een jaar zijn
• Leider Anton dat heeft getest door een heel jaar lang te tellen
• Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwyll llantysiliogogogoch een
stad is in Wales?
• Lowiek’s oma daar woont?
• Degene die de naam van de stad kan uitspreken een koekje krijgt van
ons?
• Een krokodil zijn tong niet kan uitsteken?
• Een nijlpaard sneller kan lopen dan een mens?
• Je hart ongeveer even groot is als je vuist?
• Kikkers drinken via hun huid?
• Je niet tegelijk kan in-en uitademen?
• Je dit nu waarschijnlijk hebt geprobeerd?
• Varkens onmogelijk in de lucht kunnen kijken?
• De meeste mensen na 7 minuten in slaap vallen?
• Alle baby’s geboren worden met blauwe ogen?
• Het oog van een struisvogel groter is dan zijn brein?
• Dit het laatste wist-je-datje is?
• Dit niet waar is?
• Je niet mag liegen?
• Wij ook vinden dat je niet mag liegen?
• Dit echt het laatste wist-je-datje is?

De Bondsleiding
Voor al uw vragen in verband met de werking van KSA, kunt u terecht bij de bondsleiding,
wij helpen u graag verder! Net zoals vorig trimester staan ze voor u en KSA klaar.
Toon is er voor alle pedagogische begeleiding, Lot (oud bondsleidster) en Benoit zullen
ook hun steentje bijdragen aan het ondersteunen van de bondsleiding en de werking van
KSA Oostende Meeuwennest. Bondsproost Dirk ontfermt zich over de K in KSA (Katholieke
Studenten Actie)!

Tuur Fouquet, Bondsleider
(hoofdleiding van de
jongensvereniging)

0493/ 15 24 10
Leffingestraat 275, 8400 Oostende
tuur@ksaoostende.be

Kayleigh Dhiedt, Bondsleidster
(hoofdleiding van de
meisjesvereniging)

0475/ 42 35 53
San Cirolaan 20
Kayleigh@ksaoostende.be

Wannes Deprez, Bondssecretaris
(financieel verantwoordelijke voor
beide bonden)

0471/ 85 36 95
Nachtegalenlaan 9, 8400 Oostende
wannes@ksaoostende.be

Toon Huntjens,
Pedagogisch begeleider

toon@ksaoostende.be

Lot Fouquet,
Volwassen begeleidster

lot@ksaoostende.be

Benoit De Becker,
Volwassen begeleider

benoit@ksaoostende.be

Dirk Masschelein, Bondsproost

dirk@ksaoostende.be

Vraagjes & Kraagjes
KSA groet u!
Dit jaar is KSA Oostende Meeuwennest terug met een
spetterend evenement tvv onze werking! We nodigen u
van harte uit op zaterdag 2 mei 2020 op het Bosjoenk!

Vanaf 17u30 beginnen we, 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.
Daarbovenop wordt de avond vergezeld met een tal
van animatie zoals nagelen en enkele spetterende
workshops.
Posters en Flyers worden komende activiteiten
uitgedeeld voor wie interesse heeft 😊

Hoe schrijf ik me in?
ploegen van 4 personen
20 euro per ploeg (overschrijven naar BE76 8334 2093 4695 of betalen cash de
avond zelf)
inschrijven: mailen naar bondsleiding@ksaoostende.be

Meer informatie 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

Kayleigh Dhiedt

0493/15 24 10

en

0475/42 35 53

of bondsleiding@ksaoostende.be

BENEFIETAVOND BUITENLANDSKAMP HONGARIJE 2020
jó napot!
Wij, de Zwervers en Jonghernieuwers van KSA Oostende, gaan deze zomer op
buitenlands kamp naar Hongarije. De goulash, kürtokalács en de zon staan al op
ons te wachten en ook wij kijken er vol ongeduld naar uit. Om dit te kunnen
financieren organiseren wij een benefietavond vol plezier en genot!
Op zaterdag 15 februari in Happy Dog Stene (Steensedijk 2, Oostende) kan u bij
ons komen genieten van een avond vol lekker eten en drinken. Vanaf 18u30 bent
u welkom.
Voor de prijs van 15 euro krijgt u een aperitief, hapjes, zelfgemaakte goulash en
een heus dessertbuffet met koffie aangeboden. Voor kinderen tot 12 jaar vragen
we 10 euro. Dit jaar werken we ook met een heus partyconcept waar we om de
60 minuten een nieuwe actie doorvoeren in onze bar. Twijfel dus zeker niet om jullie
beste danspasjes mee te brengen, want we maken er nog een feestje van!
Heeft u nu al ongelofelijk veel zin gekregen om een avond zoals in Hongarije te
beleven en ons te steunen? Dan kan u zich inschrijven door een mailtje te sturen
naar: wannes@ksaoostende.be met vermelding van het aantal personen. Het
bedrag kunt u over schrijven op volgende rekening: BE29 8334 2468 5464. Na het
overschrijven van het bedrag zijn jullie definitief ingeschreven.
Wij hopen jullie alvast talrijk aanwezig te zien.
Hamarosan találkozunk!

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.

Weekends
Nu iedereen weer in de goede KSA-flow zit, kunnen we toewerken naar een nieuw
hoogtepunt van ons KSA-jaar: het KSA-weekend!
Tijdens dit weekend beleef je een fantastisch avontuur
met alle ander leeftijdsgroepen. Zo gaan alle jongens,
van Kabouters tot Jonghernieuwers van 21/01/20 tot
23/02/20 de buurt onveilig maken in Alveringem. De
meisjes daarentegen gaan allemaal, van Kwebbels tot
Zwervers, van 6/03/20 tot 8/03/20 het beste van
zichzelf geven in Leisele!
Praktische informatie:

Jongensweekend

Meisjesweekend

Wanneer?

21 tot 23 februari 2020

6 tot 8 maart 2020

Waar?

Beverenstraat 88, 8691
Alveringem

Groenestraat 76, 8691 Leisele

Om uw KSA’er in te schrijven schrijft u €37 over naar de
ban van uw KSA’er met als vermelding Weekend +
naam KSA’er. (Rekeningnummers vindt u onder
‘Kampen’)
Wat neem je mee?
•

KSA-hemd en/of sjaaltje

•

Kleren voor 3 dagen (T-shirts, truien, broeken,
kuisen, ondergoed…)

•

Regenkledij

•

Toiletgerief (tandenborstel, tandpasta,
washandje, zeep, zonnecrème…)

•

Slaapzak en hoofdkussen

•

Bedovertrek

•

Pyjama

•

Stevige schoenen, pantoffels/slippers om
binnen mee te wandelen

•

2 genaammerkte keukenhanddoeken

•

Je goed humeur!

Locatie meisjesweekend

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Gelieve strookje af te geven aan de leiding)
Ik ………………………………………………. (naam ouder) voorzie vervoer voor ………………………
(naam zoon /dochter) en andere KSA’ers naar het jongens/meisjesweekend.
………. personen in de HEENREIS

(eigen KSA’er inbegrepen)

………. personen in de TERUGREIS (eigen KSA’er inbegrepen)

Handtekening

Kampen
Voor sommigen lijkt het misschien alsof we nog maar net teruggekeerd zijn van kamp,
voor anderen kan het niet snel genoeg weer opnieuw beginnen! Vandaar worden
hieronder alle gegevens van de kampen en weekends voorgesteld. Wilt u uw KSA’er
inschrijven voor een kamp? Dan schrijft u het gepaste bedrag over naar de rekening van
de ban waarin uw KSA’er zit met als vermelding Kamp + naam KSA’er en klaar is kees! Let
wel op, na 1 mei kost het 10 euro meer om in te schrijven!
Dit jaar gaan de oudste bannen (Jonghernieuwers en Zwervers) op Buitenlands kamp! Er
wordt momenteel hard gewerkt om alles vast te leggen en concrete informatie te kunnen
geven. We schatten dat het kamp eind juli tot begin augustus zou vallen en dat de totale
kostprijs rond de €500 zou liggen. Van zodra de planning duidelijk wordt, zal u die
informatie krijgen via de leiding van uw KSA’er!

Ban

Datum

Locatie

Prijs

Kabouters

11/07 – 16/07

’t Chiropaksken
Appelterredorp 13A
9400 Ninove

90* of 95 euro

Kwebbels

16-07 – 21/07

’t Chiropaksken
Appelterredorp 13A
9400 Ninove

90* of 95 euro

Ravotters +
Vikinghorde

11/07 – 21/07

Ter Linde
Cremerdijk 12
3990 Peer

150* of 160 euro

21/07 – 31/07

Het Doorntje
Hoondschootebaan
13
8630 Veurne

150* of 160 euro

02/08 – 12/08

Comblain Fairon
Route de Géromont
1
4180 Fairon (Hamoir)

170* of 180 euro

Pagadders +
Flodders

Knapen + Trendies

Jonghernieuwers +
Zwervers

28/07 – 08/08

Hongarije

500 euro

*Zoon of dochter met nog een broer of zus in KSA

Terugbetaling lidgeld + Terugbetaling kamp
Het geld dat u aan KSA is natuurlijk fantastisch besteed, maar u kunt daar ook een deel
van terug vragen. Er zijn drie plaatsen waar u eventueel geld kan terug krijgen.
1. De eerste is Stad Oostende. Vroeger moest u een blad invullen en door ons laten
invullen. Nu kan u die volledige papierwinkel digitaal invullen! Via de site van Stad
Oostende (https://www.oostende.be/terugbetalinglidgeldjeugdwerk) kan u €10
terug krijgen van het lidgeld. Let wel op! De digitale versie is enkel in te vullen tot 31
oktober!
2. Een tweede mogelijkheid is via de mutualiteit. Hier kan u afhankelijk van de
mutualiteit voor zowel lidgeld, weekend en kamp geld terugkrijgen. Als u de nodige
papieren meegeeft, vullen wij die met veel plezier in! Ga dus eens na welke
voordelen uw mutualiteit geeft!
3. Ten slotte kan u ook voor kinderen tot 12 jaar het afgelegde kamp inbrengen in uw
belastingen! Er kan voor ieder kind een attest aangemaakt worden als bewijs voor
deelname aan het kamp.
Zijn er vragen omtrent de terugbetaling, dan kan u altijd terecht bij de bondssecretaris
Wannes Deprez via wannes@ksaoostende.be.

Beknopte privacyverklaring KSA Oostende
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.

