
GOUWDAGzondag 3 mei 2020

GROTE SPELDAG VOOR
ALLE KABOUTERS
EN PAGADDERS!
MEER INFO OP KSA.BE

V.U KSA NOORDZEEGOUW VZW, DWARSWEG 1, 8560 GULLEGEM

INFO VOOR 
LEIDING



GOUWDAG
zondag 3 mei 2020

Beste bondsleiding en contactpersoon,
Beste Kabouter - en Pagadderleiding,

Ondertussen is het alweer anderhalf jaar geleden dat onze fantastische Gouw-
dag+ doorging in Ieper!  Toen hielpen we Moeder Aarde om te genezen van 
alle problemen die haar kinderen haar hadden aangericht . Deze keer kampt 
de fanatasiewereld opnieuw met een gigantisch probleem: de wereldvrede 
hangt namelijk aan een zijden draadje. Het is aan ons om deze te redden.

Daarom hopen we dat jullie massaal aanwezig zullen zijn met al jullie Kabou-
ters en Pagadders op zondag 3 mei 2020 in het Boudewijn Seapark in Brugge. 
Op die dag organiseert KSA Noordzeegouw opnieuw een fantastische Gouw-
dag voor alle leden tot en met 10 jaar.   

Voor degene die nog nooit een Gouwdag hebben meegemaakt of zich niet kun-
nen voorstellen wat het is: De Gouwdag is een tweejaarlijkse speldag voor alle 
Kabouters (Leeuwkes, Sloebers, ...) en Pagadders (Springers, ...) en hun leiding 
van alle bonden van KSA Noordzeegouw. Op deze dag staat verhaal, spel en 
amusement centraal. Grote spelen, fantastische attracties en een geweldige 
avontuur beleven samen met een duizendtal andere Kabouters en Pagad-
ders... dat is de Gouwdag! Voor een jonge KSA'er wordt dit zeker een dag om 
nooit meer te vergeten!



INSCHRIJVINGEN

Inschrijven verloopt in twee fases:

FASE 1: GROEPSREGISTRATIE

Vòòr 15 februari laten jullie via een mailtje naar inschrijvingen@ksanoordzeeg-
ouw.be weten of jullie bond er al dan niet bij zal zijn. Je hoeft op dat moment nog 
niet exact te laten weten wie er meegaat of met hoeveel jullie er zullen zijn. Het 
laat ons toe de grootorde in te schatten om het initiatief te organiseren. We vragen 
enkel om volgende zaken door te geven:

- Komen de Kabouters en/of de Pagadders?
- Met hoeveel zullen jullie zijn in het totaal (richtaantal leden + leiding)?

OF copy-paste deze tekst:

"Wij, KSA ........., zijn er graag bij op de Gouwdag. Wij komen met ongeveer ..... Ka-
bouters en .......... Kabouterleiding en/of ........ Pagadders én .........Pagadderleiding."

Na de groepsregistratie volgen de groepsinschrijving in DIGIT, het stappenplan 
daarvoor vind je hieronder.

FASE 2: GROEPSINSCHRIJVING

Nu is het aan jullie! Maak de leden zoveel als mogelijk warm voor deze spette-
rende dag. We bezorgden in december wat posters en flyers aan jullie contact-
persoon. Deel deze gerust uit. Heb je extra posters of flyers nodig? Stuur dan een 
mailtje naar info@ksanoordzeegouw.be.

Vanaf 15 februari worden de poorten van DIGIT geopend. De DIGIT-verantwoorde-
lijke kan vanaf dit moment de leden en leiding inschrijven voor het initiatief. Vanaf 
dit moment is de KSA'er definitief ingeschreven voor het initiatief.

mailto:%20inschrijvingen%40ksanoordzeegouw.be%20?subject=Inschrijving%20Gouwdag
mailto:%20inschrijvingen%40ksanoordzeegouw.be%20?subject=Inschrijving%20Gouwdag
mailto:inschrijvingen%40ksanoordzeegouw.be?subject=Inschrijving%20Gouwdag
mailto:inschrijvingen%40ksanoordzeegouw.be?subject=Inschrijving%20Gouwdag


Schrijf je leden in voor 15 april. Vanaf dan sluiten we de inschrijvingen en ontvangt 
de contactpersoon de laatste info en de toegangsbewijzen. Voor onze administra-
tie (schildjes, toegangstickets…) is het van het grootste belang dat de lijst volledig, 
correct en tijdig is. Lukt het niet om jullie leden via DIGIT in te geven dan kunnen 
jullie altijd terecht bij Niels via inschrijvingen@ksanoordzeegouw.be. Inschrij-
vingsvoorwaarden vind je hier.  
 
BETALING

We vragen om het geld van de leden in te zamelen via eigen rekening en het 
totaalbedrag in één keer over te schrijven voor 15 april op het rekeningsnummer 
van KSA Noordzeegouw (BE74 4675 0073 5107 met vermelding van je bond en 
Gouwdag). 

Voor leiding betalen jullie €13, voor leden €16. Hierbij is transport (vb. treinkosten)
NIET inbegrepen. 

TRANSPORT

TREIN

Kies je ervoor om met de trein te gaan, dan wachten we jullie tot 9u30 op aan de 
achterkant van het station van Brugge. Vanaf daar gaan we samen te voet naar 
het Boudewijn Seapark. 

TIP : Wie ouder is dan 12 jaar en een geldig vervoersbewijs (treinticket, GO-pass, 
abonnement…) bezit voor de trein mag van de NMBS gratis 4 kinderen onder de 12 
jaar begeleiden. Zo kunnen jullie heel wat kosten uitsparen. 

KISS & RIDE (AUTO)

We voorzien een Kiss & Rideparking aan de parking voor de ingang van het Bou-
dewijn Seapark (Alfons De Baeckestraat 12, 8200 Sint-Michiels). Wie met de auto 
komt, verwachten we tussen 9u30 en 10u00 op de parking. 
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PRAKTISCH

Het park is die dag onze speelruimte. Naast de vaste attracties, zijn er heel wat 
KSA-activiteiten in het kader van het verhalend kader en uiteraard is het park 
ondergedompeld in het thema. 

Op de dag zelf krijgt de leiding nog wat richtlijnen en een plannetje mee 
bij de inschrijvingsstand. Zorg er ook voor dat de leden (en de leiding) een 
lunchpakket meehebben. 

TIJDSCHEMA

UUR TREIN AUTO
8u30 - 9u30 Aankomst treinstation 

Brugge + aanmelden 
aan de inschrijvings-
stand achterkant stati-
on (hier)

                    /

9u30 - 10u00 Wandelen van het 
station naar het Bou-
dewijn Seapark

Kiss & Ride parking 
aan het park + aanmel-
den aan de inschrij-
vingsstand (bij ingang 
Boudewijn Seapark)

10u00 - 10u15 Toegang  park+ binnengaan Dolfinarium
10u30 - 11u00 Startshow
11u00 - 16u00 Activiteiten in het park
16u00 - 17u00 Slotshow
17u00 - 17u30 We keren terug naar 

het treinstation
Ophalen Kiss & Ride 
parking
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NOG VRAGEN?

Heb je nog specifieke vragen over de Gouwdag (inschrijvingen, praktische 
zaken, ed)? Contacteer ons dan via:

IN SAMENWERKING MET

        KSA NOORDZEEGOUW      INFO@KSANOORDZEEGOUW.BE      WWW.KSA.BE       DWARSWEG    1

                                             056 40 48 12                                8560 GULLEGEM

BLIJF OP DE HOOGTE

Via mail naar de contactpersoon en via onze Facebookpagina houden we 
jullie op de hoogte met de laatste info over de Gouwdag.

https://www.facebook.com/noordzeegouw/
https://www.instagram.com/ksanoordzeegouw/
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GOUWDAGzondag 3 mei 2020

De Gouwdag is een tweejaarlijkse speldag voor alle Kabouters (Leeuwkes, 
Sloebers, ...) en Pagadders (Springers, ...) en hun leiding uit alle bonden van 
KSA Noordzeegouw. Op deze dag staat verhaal, spel en amusement centraal. 
Grote spelen, fantastische attracties, een geweldige avontuur beleven samen 
met een duizendtal andere Kabouters en Pagadders... dat is de Gouwdag! 

Voor onze jongste leden zeker een dag om nooit meer te vergeten!

Leiding: 13 euro
Leden: 16 euro
(excl. vervoers-

kosten)

Zondag
3 mei 2020
9u30-17u

(excl. reistijd)

Boudewijn Sea-
park Brugge

Meer info bij jouw 
leiding om je in te 

schrijven  

De bond staat 
zelf in voor het 

vervoer 

Vergeet je 
lunchpakket  

niet

Bericht aan alle Kabouters en Pagadders,

Wij zijn een groep van de planeet Aquarius. Momenteel zijn we met ons ruimte-
schip onderweg naar planeet Aarde. Jullie vragen zich wellicht af waarom we dit 
doen… We wilden al eerder contact leggen, maar nu hebben we het een aantal 
lichtjaren het niet zo makkelijk gehad. Door een meteorietenstorm is het grootste 
deel van onze planeet verwoest. Onze Koning Dolfinium zit met zijn vinnen in het 
haar. Hij heeft ons dan ook de opdracht gegeven om nieuwe planeten te verkennen 
en contact te leggen met lokale bevolkingen. We hebben vernomen dat jullie de 
coolste en dapperste inwoners zijn van planeet ‘Aarde’. Daarom kozen we dan ook 
jullie uit. We nodigen jullie graag uit op onze feestelijke landing op zondag 3 mei. 
We kijken alvast uit naar onze ontmoeting en de warme ontvangst op jullie eigen 
planeet ‘Aarde’. Hopelijk bereikt dit bericht jullie zonder problemen en zijn jullie 
talrijk aanwezig.

Dolfijne groeten & hopelijk tot binnenkort op planeet ‘Aarde’,

De Dolfijliens


	Knop 1: 


