
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VOORWOORD 

 
Beste Vikinghorde en ouders van KSA Oostende 

 

Eerst en vooral een Gelukkig Nieuwjaar van jullie leiders en de beste wensen en 
een goede gezondheid voor 2022! Wij hopen dat jullie er enorm veel van 
genoten hebben en veel leuke cadeautjes gekregen hebben!! Wij met de 
Vikinghordeban hebben nog meer goed nieuws voor jullie, want elke zaterdag 
is het terug KSA!!  

Natuurlijk zouden we JOU dit trimester er terug bij willen. Ook dit trimester 
hebben we weer een fantastisch thema voor de boeg staan, namelijk… 
“GRIEKSE WUVEN”. Wij zijn namelijk aangesproken door een 5tal lieftallige 
dames en ze zeiden dat ze jullie wel het ene en andere willen vertellen. Ik ben 
alvast enorm benieuwd!!!  

Door het koude weer is het natuurlijk verstandig om je goed aan te kleden bij 
elke activiteit want het kan heel frisjes worden dit seizoen van het jaar. 
Natuurlijk zouden we nog meer vriendjes ook bij onze groep willen, dus jullie 
mogen altijd vriendjes meenemen.  

PS: We hebben een whatsapp groep waarin last-minute veranderingen worden 
aangekondigd, zit u nog niet in de whatsapp groep? Twijfel zeker niet om naar 
1 van de leiders een berichtje te sturen of het te melden als u ons ziet! 

We hopen jullie snel terug te zien!!! 

 

Groetjes jullie favoriete leidingsteam!!! 

 Thibo, Noah, Sébastien, Merlijn en Menno 

 

 

 



VERHALEND KADER 
 

Tijdens de ijzige kerstperiode ligt het bosjoenk er vredig en rustig bij. Het enige 
dat er zich in deze periode voordoet is de wekelijkse vergadering van de 
Griekse godinnen. De dames van Griekse nationaliteit beschikken elk over één 
speciale kracht, een kracht die niemand van hun kan afnemen, althans, dit 
dachten ze toch… 

Op de standaard bijeenkomst zaterdagmiddag worden alle nieuwste roddels 
van de bovenwereld uitgedeeld aan elkaar en lachen ze zich samen helemaal 
krom. De godin Guanyin zag iemand moederziel alleen liggen op het veld, 
natuurlijk vraagt ze of hij zin heeft om hun te vergezellen bij de gezellige 
praatmiddag. Hij staat meteen recht, bedankt haar voor het aanbod en stelt 
zichzelf voor met de naam JUDAS… 

Maar dus zo gezegd zo gedaan, een aantal heerlijke witte wijntjes verder zegt 
JUDAS dat hij nog een lekkere fles Dom Perignon heeft thuis staan en dit deze 
middag nog zou willen benuttigen. Dit aanbod slaan de dames natuurlijk niet 
af!!!  (oei oei oei, hadden ze dit toch maar gedaan) Maar ja, niemand kon 
weten wat deze smerige schurk al maanden in zijn schild voerde… 

Iedereen nam een groot glas Dom Perignon en klinken op de komst van JUDAS, 
na dit lekker glaasje merken ze allemaal op dat ze hun speciale kracht kwijt 
zijn!!!! WAT EEN RAMP!!! Een godin zonder krachten, dit hou je toch niet voor 
mogelijk??? 

Wat een smerige streek van JUDAS, hij stak al hun krachten in zijn fles Dom 
Perignon en verdween met de noorderzon. 

 

De lieftallige dames vroegen radeloos hulp aan de slimste, stoerste en beste 
ban van de KSA, laat dit toevallig wel de onze zijn. De VIKINGHORDE, maar de 
vraag is zijn jullie wel sterk genoeg? De dames kunnen alvast niet wachten om 
jullie te ontmoeten en hopen dat ze op jullie hulp kunnen rekenen. Wij willen 
hen alvast helpen, want je weet ‘wie goed doet goed ontmoet’ 

Wij vertrouwen jullie, tot snel!! 

Griekse godinnen xxx 



  DE LEIDING 
 

 

 
- Thibo Guilini  
- Thibo.guilini@gmail.com  
- 0470 32 43 80 
 
- Banhoofd  
 

 

 
- Merlijn Vandevoorde 
- Merlijnvdv@outlook.com  
- 0468 13 30 47  
 
- Bansecretaris 

 

 
- Noah Coopman  
- Noah.coopy@gmail.com  
- 0479 28 13 50  
 
- Sociale media verantwoordelijke 

 

 
-Sébastien Verkouille 
-Sebastienverkouille@gmail.com 
-04 78 17 70 83 
 
-Whatsapp verantwoordelijke 

 

- Menno Schapman  
- Menno.schapman@telenet.be  
- 0493 17 28 92  
 
- EHBO verantwoordelijke 



ACTIVITEITENKALENDER 

2021-2022 

 

 
Datum Activiteit Plaats Tijdstip 
 
15/01 

We gaan het nieuwe jaar in met een lekker Bosspel (dus trek zeker 
kleren die aan die vuil mogen worden !!!) 

 
‘t Bosjoenk 

 
14u-17u 

 
22/01 

Vandaag tonen we onze Griekse vriendinnen onze geliefde stad in 
een oud en vertrouwd stadspel! 

 
‘t Bosjoenk 

 
14u-17u 

 
29/01 

Vandaag leren we elkaar beter kennen aan de hand van een 
gezellige spelletjes namiddag.  

 
‘t Bosjoenk 

 
14u-17u 

 
05/02 

 Deze week is het een beetje anders dan anders, vandaag zetten 
we ons in voor het goed doel!  

 
‘t Bosjoenk 

 
14u-17u 

 
12/02 

Een leuk, traditioneel Parkspel. Welk park maken we deze keer 
onveilig? 

 
‘t Bosjoenk 

 
14u-17u 

 
19/02 

Wat is er toch vandaag gebeurd op het bosjoenk?? Onze 
vriendinnen hebben ons een hoop te vertellen op de 

bosjoenkactiviteit! 

 
‘t Bosjoenk 

 
 14u-17u 

 
26/02 

Wohooo, vandaag doen we terug een superdagtocht!!! Kom met 
je blitste step/skeelers/kruiwagen/winkelkarretje het maakt niet 
uit, alles is welkom behalve je fiets! (geen lunchpakket vergeten) 

wie met het meest originele voertuigkomt krijgt nog een 
verassing…  

 
‘t Bosjoenk 

 
10u-17u 

 
05/03 

Halloween is al even geleden maar dit wilt niet zeggen dat er geen 
vreemde dingen meer gebeuren in de nacht… Wat hebben onze 

Griekse vriendinnen op de avondactiviteit in petto? 

 
‘t Bosjoenk 

 
  18u-21u 

 
12/03 

De Griekse schoonheden hebben vandaag een verassingsactiviteit 
gepland voor ons, ik ben alvast benieuwd!!!  

 
‘t Bosjoenk 

 
14u-17u 

 
18/03- 

 
JONGENSWEEKEND 

 
/ 

 
/ 

 



SPELLETJES 

 
Ken jij alle 
Griekse 
goden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verdorie, Merlijn heeft de lijnen van de tempel weggegumd, teken jij ze 

opnieuw? 

  



WIST-JE-DAT’JES 
 

Wist je dat… 

  

 … dit trimester nog leuker wordt dan het vorige? 

 … de leiding er heel veel zin in heeft? 

 … het thema ‘Griekse Wuven’ is? 

 … Athene de hoofdstad is van Griekenland? 

 … de leiding jullie gemist heeft? 

 … Hera de godin van de liefde is? 

 … het nu 2022 is? 

 … Griekenland een kustlijn heeft van 16000 km? 

 … de eerste Olympische Spelen in Griekenland waren? 

 … het laatste wist-je-dat’je een leugen is? 

 … de Grieken het meeste fetakaas eten? 

 … nummer 6 ook een leugen was? 

 … Griekenland meer dan 6000 eilanden heeft? 

 … Griekenland en Turkije buurlanden zijn? 

 … nummer 5 geen leugen was? 

 … er 120 000 000 olijfbomen is Griekenland staan? 

 … we bijna aan het einde van de wist-je-dat’jes zijn? 

 … er meer toeristen naar Griekenland gaan dan inwoners? 

          … er enorm veel Griekse goden/ godinnen zijn 

 … dit niet het laatste wist-je-dat’je is? 

 



. 


