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Voorwoordje van de leiding 
 

Dag kabouters en ouders, 
 
Het derde trimester is na een verdiende paasvakantie eindelijk aangebroken, jammer genoeg is 

dit het laatste trimester van dit schooljaar maar niet getreurd: er staat jullie nog een super 

kamp te wachten deze zomer! 

 
Dit kamp wordt ook een van de beste ooit want er is een geweldige, verrasingsactiviteit! Voor 

deze verrasingsactiviteit te kunnen bekostigen, zullen we dit trimester pannenkoeken 

verkopen! En je hoeft deze pannenkoeken niet alleen te eten, misschien willen oma, opa, 

vrienden,… ook wel eens proeven?  

 

Maar eerst zullen we nog even dolen door het sprookjesbos dus trek jullie reuzenlaarzen maar 

aan en wij zien jullie zaterdag terug!  

 
Dieter, Teun, Lowiek en Tiebe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoe zit de werking in elkaar? 
 
KSA is onderverdeeld in 5 leeftijdsgroepen, namelijk de kabouters (1e en 2e leerjaar), 

ravotters (3e en 4e leerjaar), vikinghorde (5e en 6e leerjaar), knapen (1e en 2e middelbaar) en 

de jonghernieuwers (3e en 4e middelbaar).  

 

In elke ban (de leeftijdsgroep) zitten er ongeveer een drietal leiders, naargelang de 

hoeveelheid kinderen. Die leiders staan onder gezag van onze goede vriend Tuur en het 

voltallige bondsleidingteam, die samen kijken voor een goed verloop van de werking. De 

activiteiten lopen altijd van 14u tot 17u tenzij anders vermeldt in de activeitenkalender. De 

verzamellocaties zijn ook meegedeeld verder in het boekje.  

 

We beginnen stipt om 14u, gelieve dan ook op tijd te komen en uw kind ook tijdig af te 

komen halen. Mocht u door omstandigheden wat later komen, dan is dat geen probleem. Even 

bellen naar iemand van de leiding, dan zullen wij de plaats vermelden waar we ons bevinden 

en zien we je daar! 

 

 

 

 

 
 



Wie is de leiding? 
 

Banhoofd 
 
Dieter De Sloover 
0488/25 92 53 
 
Dieter.desloover@hotmail.nl 
 
Veerbootstraat 2,204 
8400 Oostende 

 
Bansecretaris  

(inschrijvingsfiches, medische fiches etc.) 
 
Lowiek De Meester 
0471/62 75 87 

 
 
 
Tiebe Parmentier 
 
0479/40 38 94 

 
 
 
Teun Fouquet 
 
0496/06 33 03 

 
 
U kan de leiding ook bereiken via kabouters@ksaoostende.be 

mailto:Dieter.desloover@hotmail.nl
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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  
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De activiteitenkalender 
 
 

datum spel sprookje locatie uren benodigdheden 

27/04 Feest 90/30  mispelplein 15u00 - ..  

04/05 2-daagse v. 
blankenberge 

Roodkapje station 09u00-
17u30 

Middageten,  
5 of 3 euro 

11/05 bosspel De drie 
biggetjes 

VTI 14u00-
17u00 

 

18/05 parkspel Sneeuwwitje VTI 14u00-
17u00 

 

25/05 strandspel De kleine 
zeemeermin 

VTI 14u00-
17u00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het uniform 
 
Het uniform van KSA bestaat uit een sjaaltje en een lichtblauw hemd. Het dragen van een 

sjaaltje is verplicht en kan worden aangekocht op de verzamelplaats voor de prijs van €2,50. 

Het dragen van een hemd word sterk aangeraden en kan het best worden aangekocht op de 

site van KSA nationaal. Pas wel op! Er zijn twee kleuren verkrijgbaar, wij hebben de 

lichtblauwe hemden! 

https://www.ksa.be/webshop/ksa-noordzeegouw/uniform 

 
 

Neem een vriendje mee en krijg een gratis pet!! 
 
 
Vind jij KSA ook zo tof? Natuurlijk! Neem daarom maar al je vriendjes mee!! 

Als jij en je vriendje(s) zich daarna inschrijven krijgen jullie allen een gratis pet van KSA!! 

 
 
 
 
 
 

https://www.ksa.be/webshop/ksa-noordzeegouw/uniform


De verzamelplaatsen 
 
 

Vti      
Stuiverstraat 80, 8400 Oostende 

 
 



 
 

Mispelplein 
Mispelplein, 8400 oostende 
 

 

 
 
 



Wist je datjes… 
 

…dit het eerste wist je datje is? 

 

…het thema dit trimester sprookjes is? 

 

…het een superleuk trimester gaat worden? 

 

…3x3 7 is? 

 

…het vorige wist je datje een leugen was hihihi? 

 

…jullie dat waarschijnlijk wel wisten? 

 

…jullie super slim zijn? 

 

…dit het laatste wist je datje is? 

 

…leider Dieter kan vliegen? 

 

…dat super cool is? 

 

…3 wist je datjes geleden een leugentje was? 

 

…ik veel leugentjes maak? 

 

…het thema sprookjes is? 

 

…jullie dat als wisten want ik had dat al verteld? 

 

…er echte kaboutertjes in het bos leven 

 

…ik bijna ga stoppen met de wist je datjes? 

 

…het bijna het laatste datje is? 

 

…leider Teun een super coole en leuke leider is? 

 

…het vorige wist je datje nu eens geen leugen was? 

 

…het het laatste wist je datje is? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Spelletje  
 
Kun jij Grietje bij Hans brengen? 
 

 
 
 
 
 

Sprookjes 
 
 
De kleine zeemeermin 
 

Er was eens een zeemeerman-koning die woonde op de bodem van de zee. Zijn 

vrouw was overleden, maar hij had zes prachtige zeemeermin-dochters.  

Het jongste prinsesje was het mooist en ze kon prachtig zingen. Zij droomde 

ervan op een dag bij de mensen te zijn. Toen ze 15 was mocht ze boven water 

kijken. Er kwam een zeilschip langs en ze hoorde stemmen. Voorzichtig zwom 

ze dichterbij en daar zag ze voor het eerst mensen.  

 

Eentje was een prins en ze werd meteen verliefd. Opeens stak er een zware 

storm op en de prins sloeg overboord. De kleine zeemeermin dook de prins 

achterna en bracht hem veilig aan land. Daarna moest ze snel weer weg. Ze kon 

haar prins niet vergeten en wenste nog meer dan ooit dat ze mens kon zijn.  



 

 

 

Op een nacht sloop ze stiekem naar de oude zeeheks. Deze zei: “Ik kan je mens 

maken, maar in ruil daarvoor wil ik je stem.” En zo geschiedde. De kleine 

zeemeermin kreeg benen en ontmoette opnieuw haar prins. Helaas kon ze hem 

niet vertellen hoeveel ze van hem hield. Op een dag zou de prins gaan trouwen. 

Groot was het verdriet van de zeemeermin. “Als ik niet met een prinses hoefde 

trouwen, trouwde ik met jou”, zei de prins’.  

 

De bruiloft werd gevierd op een groot schip. Toen de zeemeermin over de reling 

keek, zag ze haar zeemeermin zussen. “Wij hebben een dolk bij ons, van de 

heks, wanneer je daarmee de prins in het hart steekt krijg je je staart terug en 

kun je met ons mee.” Maar de liefde van de zeemeermin voor haar prins was te 

groot. Zouden ze ooit nog samen zijn…? 
 
Roodkapje 
 

Er leefde eens een meisje met haar moeder aan de rand van het bos. Het meisje 

droeg elke dag een rood doekje om haar hoofd. Daarom noemde men haar 

Roodkapje.  

 

Aan de andere kant van het bos woonde de grootmoeder van Roodkapje. “Wil jij 

vandaag naar grootmoeder gaan, Roodkapje?” vroeg moeder. “Grootmoeder is 

ziek, ze kan deze mand met eten wel gebruiken. Maar blijf goed op het pad, er is 

een wolf in het bos.” Roodkapje was helemaal niet bang voor wolven en vrolijk 

ging ze op pad. Na een tijdje sprong er opeens een groot harig beest voor haar 

voeten. Oei, het was de wolf! De gemenerik vroeg wat Roodkapje ging doen. 

Toch wel geschrokken gaf Roodkapje antwoord.  

 

Snel bedacht de wolf een list. “Zou je niet wat bloemen plukken voor je oma, 

dat vindt ze vast heel leuk.” Roodkapje deed wat de wolf had gezegd. 

Ondertussen spoedde de wolf zich naar het huisje van grootmoeder. “Wie is 

daar.” “Ik ben het Roodkapje”, zei de sluwe wolf. “Kom dan maar binnen”, zei 

grootmoeder. Dat had ze beter niet kunnen doen. Met een grote hap at de wolf 

haar op. Daarna ging hij in bed liggen en wachtte op Roodkapje… 
 
Sneeuwwitje 
 

Er was eens een lieve koningin die graag een dochtertje wilde. Op een dag ging 

haar wens in vervulling. Het meisje was zo blank als sneeuw. Daarom noemde 

men haar Sneeuwwitje.  

 

 



 

 

Een paar jaar later overleed de lieve koningin. De koning besloot te hertrouwen. 

Maar deze keer was het geen lieve koningin. De nieuwe koningin was heel ijdel 

en stond elke dag voor de spiegel. “Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is 

het schoonste van heel het land?” Dan antwoordde de spiegel: “Majesteit, 

gelooft u mij. De schoonste van het land zijt gij.” Sneeuwwitje groeide op tot 

een mooi meisje.  

 

Op een dag antwoordde de spiegel van de koningin dan ook: “Majesteit, u bent 

een schone bloem gelijk. Toch is Sneeuwwitje nu de schoonste van het rijk.” De 

koningin was woedend. Ze ontbood een jager. “Breng Sneeuwwitje zo diep het 

bos in, dat ze nooit meer terugkomt.” De jager wilde niet, maar naar de koningin 

moest hij wel luisteren. Diep in het bos vond Sneeuwwitje een huisje. Het was 

het huisje van de zeven dwergen. Toen de dwergen Sneeuwwitjes verhaal 

hoorden, besloten ze dat Sneeuwwitje net zo lang bij hen mocht blijven als ze 

wilde.  

 

Op een dag vertelde de spiegel aan de koningin dat Sneeuwwitje nog leefde en 

bij de zeven dwergen woonde. “Wat!”, raasde ze boos. Ze nam een appel en 

doopte deze in het gif. Ze verkleedde zich als koopvrouw en ging naar het huisje 

van de zeven dwergen. “Wil je niet zo’n lekkere appel, meisje?” drong de 

koningin, verkleed als koopvrouw, aan. Sneeuwwitje nam een hapje en… Viel 

bewusteloos op de vloer. De koningin maakte zich snel uit de voeten. Wat 

zouden de dwergen nu moeten zonder Sneeuwwitje? 
 
De drie biggetjes 
 

Op een dag zegt moeder varken tegen haar drie biggetjes dat het tijd wordt dat 

ze voor zichzelf gaan zorgen en hun eigen huisje moeten bouwen. vol goede 

moed en met een knapzak vol met eten gaan ze op pad. Ze bouwen hun huisjes 

aan de rand van het bos. Het eerste biggetje is nogal gemakzuchtig en bouwt 

even snel een huisje van wat takken en stro. Daarna gaat hij lekker zwemmen en 

spelen. 

 

Hij wil graag dat de andere twee biggetjes ook komen spelen, maar die zijn nog 

bezig hun huisjes te maken. Het tweede biggetje maakt een huisje van hout. Het 

ziet er mooi uit, maar zou het stevig genoeg zijn om hem te beschermen tegen de 

wolf. Hij vindt het echter wel prima en gaat ook liever spelen. Het derde 

biggetje is het meest verstandig en maakt een huisje van steen, met stevige 

ramen en deuren. 
 



Pas als de eerste 2 biggetjes al lang gespeeld hebben is het derde biggetje klaar. 

Maar dan horen ze gebulder en zien ze de grote boze wolf aankomen. Snel 

vluchten ze naar hun huisjes. Als de wolf ook bij de huisjes is aangekomen staat 

hij eerst voor het huisje van het eerste biggetje. Met grote kracht blaast hij het 

huisje omver. Het biggetje kan nog niet ontsnappen en rent het huisje van zijn 

broertje binnen. Dit is het broertje met het houten huisje. Ze denken hier veilig 

te zijn. Maar als de wolf voor hun deur staat worden ze toch wat zenuwachtig. 

En terecht, want met een grote klap met zijn staart beukt de wolf het huisje 

omver. 

 

Geschrokken rennen de twee biggetjes naar hun slimste broer. In het stenen 

huisje schuilen ze voor de wolf. Met alle kracht die hij in zich heeft probeert de 

wolf om het huisje omver te gooien. Echter dit lukt niet. Hoe hij ook probeert, 

het huisje blijft stevig staan. De drie biggetjes zijn eindelijk veilig. Totdat de 

wolf bedenkt dat hij ook door de schoorsteen kan. Hij klimt op het dak en laat 

zich door de schoorsteen naar binnen vallen. Maar het slimste biggetje was daar 

ook op voorbereid. 

 

Hij had een pan met kokend water onder de schoorsteen gehangen. De wolf viel 

erin en werd gekookt. De drie biggetjes hadden toen heerlijke soep. De twee luie 

biggetje waren zo geschrokken dat ze hun nieuwe huisjes heel erg stevig 

maakten, net als hun slimste broer. En van de wolf hadden ze geen last meer. En 

ze leefden nog lang en gelukkig. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pannenkoeken voor kabouterkamp 
 
 
Zoals u ongetwijfeld wel weet gaan de kabouters dit jaar weer op een 
onvergetelijk kamp, dit jaar gaat het door van 11 tot 16 juli in de buurt van 
Ieper. Als hoogtepunt van dit ksa jaar is de leiding hier al enkele maanden mee 
bezig om dit allemaal in goeie banen te leiden en zo 5 dagen vol fenomenaal  KSA plezier te 
organiseren. Om dit allemaal nog nog nog (3 maal nog!!) leuker te maken zouden we graag 
een pannenkoekenverkoop organiseren. Dit om hiermee enkele superdeluxe activiteiten voor 
uw zoon mee te organiseren en hem een ongelofelijke ervaring te bezorgen. Wat dit 
momenteel nog allemaal is houden we als een grote verrassing maar u zal alles achteraf in 
geuren en kleuren van uw zoon te horen kunnen krijgen (en uiteraard ook op het 

beeldmateriaal achteraf kunnen zien 😊). 
 
Om deze verkoop allemaal in goeie banen te leiden zouden we graag hebben dat u uw 
bestellingen ofwel aan leider Tiebe doorgeeft, dit kan op: tiebe.parmentier@telenet.be of op 
0479/40 38 94 en uiteraard ook op elke activiteit. Dit liefst tegen 5 mei, hierna kunnen we uw 
bestelling jammer genoeg niet meer garanderen.  
Een pakje overheerlijke beauvoordse pannenkoeken verkopen wij aan 6 euro voor 500 gram. 
Hiervoor krijgt u niet alleen heerlijke pannenkoeken in ruil maar steunt u ook ons 
kabouterkamp die we dankzij uw steun nog formidabeler zullen kunnen maken.  

 
De leiding en kabouters danken u alvast ten gronde voor uw steun!! 

Heel hartelijk bedankt 😊  
 
 
 

mailto:tiebe.parmentier@telenet.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   en    Febe Parmentier  

  

0493/ 15 24 10      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). 
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 

Ravotters & 
Vikinghorde 

De Wiekslag 
Heesstraat 4 
3545 Zelem 

RAV: 
BE95 8334 2468 

4858 
 

VIK: 
BE73 8334 2468 

5060 

11 – 21 juli 
150* of 160 

euro 

Pagadders & 
Flodders 

De Wiekslag 
Heesstraat 4 
3545 Zelem 

PAG: 
BE19 8334 9730 

4112 
 

FLO: 
BE60 8334 2468 

6070 

21 -31 juli 
150* of 160 

euro 

Knapen & 
Jonghernieuwers 

Solwaster 
Rue de Géromont 

1 

KNA: 
BE51 8334 2468 

5262 
 

JHN: 
BE29 8334 2468 

5464 

21 -31 juli 
170* of 180 

euro 

Trendies & 
Zwervers 

Solwaster 
Rue de Géromont 

1 

TRE: 
BE49 8334 2468 

6171 
 

ZWE: 
BE38 8334 2468 

6272 

21 – 31 juli 
170* of 180 

euro 

 

 

 

 

 



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. 
 

http://www.oostende.be/
http://www.ksaoostende.be/

