
 

 

 



Voorwoordje 

Beste knapen 
Wij wensen jullie allemaal een fijn Pasen toe! 

Hopelijk hebben jullie genoten van de vakantie en staan jullie te 

popelen om terug naar de KSA te komen. (Dit geldt ook voor de 

leiders)      . 

Zoals jullie zien is dit een wat ander thema dan normaal: Oostende. 

Doorheen dit trimester zullen we kijken wat jullie allemaal weten 

over Oostende en hoe goed jullie zich kunnen oriënteren in deze 

mooie stad! 

We garanderen dat iedereen zich na dit trimester zal voelen als een 

echte Oostendenaar en aan niets anders meer kan denken dan 

gernoazen jassen just neffens den vistrap. 

Tot binnenkort! 

Groetjes, 

Jullie Leiders Stan, Maarten en Johannes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Leidingskader 

 

 
Johannes Monbaliu 

Banhoofd 

 
0468 34 83 77 

 
Plantenstraat 25 
8400 Oostende 

 

 
Maarten Vanhoorne 

Bansecretaris 

 
0471 08 63 35 

 
Anjelierenstraat 7 
8460 Oudenburg 

 

 
Stan Zanders 

EHBO-verantwoordelijke 

 
0488 27 60 48 

 
Wateringstraat 38 

8450 Bredene 

Wil je contact met ons opnemen? Bel/SMS naar de leiding of stuur een mail naar 
knapen@ksaoostende.be! 

mailto:knapen@ksaoostende.be


 



 



Activiteiten Kalender 3de trimester 

Datum Activiteit Commentaar Uur  Locatie 

23/04/2022 Groot Spel 
+ Vraagjes en 
Kraagjes! 

Aan de hand van dit spel 
weten we of jullie wel 
echte Oostendenaars zijn! 
+ kom gerust achter de 
activiteit nog een drankje 
drinken op de 
streekbierenavond! 

14:00 
tot  
17:00 

College 

30/04/2022 Bosspel Je zie gie zeker Grootn 
Dustens zeune 

14:00 
tot  
17:00 

Rode kraan 

07/05/2022 Avondspel  Branden de lichten wel 
goed genoeg in Oostende? 

18:00 
tot  
21:00 

Rode kraan 

14/05/2022 Parkspel Heel Oostende droag ik in 
men herte 
Van den dijk tot an het sas 
Van de mijboom tot an 
Mariakerke 
Van den pollen nat ozegras! 

14:00 
tot 
17:00 

Rode kraan 

21/05/2022 Dagtocht We zullen eens de hoeken 
van Oostende gaan 
verkennen! 
→ lunchpakket, water en 
een koekje meebrengen 
voor onderweg! 

10:00 
tot  
17:00 

Rode Kraan 

28/05/2022 Verassingsspel Zwembroek en handdoek 
meebrengen! 

14:00 
tot  
17:00 

Rode Kraan 

 

 

 

 



Wist je dat… 

 
De afstand tussen Oostende en Rome in vogelvlucht 1 267km bedraagt? 

De afstand tussen Oostende en Rome 1 574km is met de auto? 

Je hiervoor door België, Luxemburg, Frankrijk, Roemenië en Italië moet gaan? 

Je eigenlijk totaal niet door Roemenië moet rijden? 

Je wel door Zwitserland moet rijden? 

Je 16u en 8min met de auto onderweg zou zijn? 

Je 320u te voet onderweg zou zijn? 

Dit gelijk is aan 13 dagen en 8 uur non-stop wandelen? 

Dit super lang is? 

Jullie leiding wel nog zin heeft om deze tocht te doen? 

Ze jullie gaan meenemen? 

Jullie de zakken van de leiding gaan dragen? 

Leider Stan expres 5 kilo worsten in zijn zak zal steken? 

We deze worsten pas op dag 14 zullen opeten? 

Jullie denken dat dit een grap is? 

Dit totaal geen grap is? 

Jullie nog steeds niet overtuigd zijn? 

De leiding echt niet aan het lachen is? 

De leiding gekwetst is dat jullie ze niet geloven? 

Jullie nu elk een extra 5 kilo worsten meekrijgen? 

We een heus worstenfestijn gaan houden in Rome? 

Jullie de leiding nog altijd niet geloven? 

De leiding nu heel gekwetst is? 

De leiding echt zin had in deze tocht? 

Jullie geslaagd zijn voor de test? 

De test controleerde hoe goedgelovig jullie zijn? 

We dus toch niet naar Rome gaan? 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 



 


