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KUISVROUW 

GEZOCHT! 



Voorwoord 

Dag allerliefste pagaddertjes! 

 

Het is alweer tijd voor het derde trimester! Dit betekent 

superveel zon, de bloemetjes die beginnen te bloeien en 

uitkijken naar een keivetcool kamp in de zomer! 

Woehoeee ! 

 

Ben je nog niet ingeschreven, vergeet dit dan zeker niet 

te doen want het wordt superleuk hihi        →  Hoe meer 

pagaddertjes, hoe beter! 

 

Dit trimester gaan we op zoek naar de beeeeeste 

kuisvrouw van het land. Misschien kunnen jullie wel een 

handje helpen? We kunnen alle hulp gebruiken!        

Zijn jullie klaar voor een geweldig trimester vol leuke 

activiteiten??? 

We kijken er naar uit om jullie allemaal terug te zien op 

de eerste activiteit! 

 

Veel groetjes en knuffels van de beste leiding ooit!  

-xxxxxxxxxxxxxxxxx   KUSJES    xxxxxxxxxxxxxxx- 

Sofie, Charlotte, Charlotte, Lies, Liselot, Fran 

  



Contactgegevens 

Sofie Baert (banhoofd) 
0471/49 66 53 
sofie.baert96@gmail.com 

Charlotte David 
0474/ 45 65 40 
davidcharlotte5@gmail.com 
 

Charlotte Dezutter 
0476/20 52 32 
charlotte.dezutter@hotmail.com 

Lies Van Laere 
0477/13 78 69 
Van.laere.lies@gmail.com 
 

Liselot Valcke  
0478/56 52 96 
liselot.valcke@gmail.com 
 

Fran Plyson  
0486/05 57 67 
franplyson@gmail.com 
 

Indien u ergens vragen over heeft, contacteer ons gerust telefonisch of via ons e-mailadres 

pagadders@ksaoostende.be 

Fotohoekje  
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Activiteitenkalender 

 

 

 

 

25/04 Parkspel 

We leren vandaag het gezin van Marie-Rose en Bart kennen. Zij zijn dringend op zoek naar een 

nieuwe kuisvrouw. Zij hebben het momenteel heeeeeel druk dus hebben uiteraard de hulp van de 

pagadders nodig. Kom je helpen? 

02/05 Stadspel 

De sollicitaties om een nieuwe kuisvrouw vinden, gaan nog steeds door. Iedereen zet zijn beste 

beentje voor, maar is dat wel genoeg voor het strenge oog van Marie-Rose? 

09/05 De grote kuisvrouwchallenge 

Vandaag is de allerlaatste dag waarin de kandidaten hun beste beentje kunnen voorzetten. Lukt het 

hen om Marie-Rose en Bart te overtuigen van hun talenten? Kom zeker af om deze spannende battle 

van dichtbij mee te maken! 

16/05 Pleinenspel 

De allereerste werkdag van de nieuwe kuisvrouw staat vandaag op de planning. Maar er gebeurt iets 

vreemd! Ben jij ook benieuwd wat? Kom vandaag dan zeker af! 

23/05 Bosspel 

De nieuwe kuisvrouw verklapt iets over haar identiteit. Bart en Marie-Rose geloven er niets van. Heb 

jij een idee wat het grote geheim is? Vanmiddag kom je het allemaal te weten! 

30/05 Strandspel 

Net als ieder gezin beleven Bart en Marie-Rose ook graag eens een rustig dagje aan het strand. En 

wie beter om hen te vergezellen dan wij? Juist ja, niemand is hier beter voor dan wij! 

Niet getreurd dat het vandaag onze allerlaatste activiteit is. Op kamp deze zomer kun je nog eens 10 

dagen boordevol plezier beleven samen met ons! 

 

 

 

 

  

We verzamelen we met z’n allen aan het bosjoenk (Zinnialaan 1). 

De activiteiten gaan door van 14u tot 17u. Als we op andere uren of plaatsen 

verzamelen, staat dit steeds vermeld bij de activiteit. 

BELANGRIJKE DATA!!! 

21 – 31/07   Pagadder-flodderkamp  



Wist-je-datjes 

WIST JE DAT… 

… alle leidsters er weer mega veel zin in hebben? 

… we jullie allemaal gemist hebben?  

… we er allemaal naar uit kijken om jullie terug zin? 

… ons thema iets is dat jullie allemaal niet zo graag doen? 

… jullie ouders wel blij zouden zijn als jullie dit wel waren? 

… wij dit misschien ook wel willen als we met jullie op kamp gaan? 

… het nog 105 dagen tot het kamp? 

… of 15 weken? 

… of 3,47 maanden? 

… of 0,29 jaren? 

… dit niet meer zal kloppen wanneer jullie dit lezen? 

… wij het kampthema al weten? 

… dit voor jullie nog een geheim blijft tot de vakantie begint? 

… dat ik geen wist je datjes meer weet? 

… jullie er waarschijnlijk nog wel een paar weten? 

… ik het jullie nu natuurlijk niet kan vragen? 

… Ik dit bijna het laatste wist je datje is? 

… dit toch niet helemaal waar is en dat er nog een paar te gaan is? 

… het er nog een viertal zijn? 

… ik er eigenlijk geen idee van heb hoeveel wist je datjes we nog te gaan hebben? 

… jullie binnenkort te weten komen dat dit het voorlaatste wist je datjes is? 

… dit het laatste wist je datjes is? 

… dit laatste wist je datjes niet waar was? 

  



Spelletjes 

Onze kuisvrouw is verloren gelopen in het huis, kan jij haar helpen de 

weg terug te vinden? 

 

 

 



Voor we een kuisvrouw zoeken moeten we eerst de woorden 

terugvinden, kan jij ons helpen? 

 

 

 

  



Kleurplaat 

Help ik zoek een mooie kuisvrouw . 

Kleur deze tekening en maak er een prachtig kunstwerk van.  

Geef de kleurplaat af aan de leidsters.  

De mooiste kleurplaat wint een geweldige prijs! 

 

 

 

 



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, 8400 Oostende 

kayleigh@ksaoostende.be 

 

 

 

Wannes Deprez, Bondssecretaris 

 

(financieel verantwoordelijke voor beide 

bonden) 

 

 

0471/ 85 36 95 

Nachtegalenlaan 9, 8400 Oostende 

wannes@ksaoostende.be 
 

mailto:kayleigh@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 

 

 

 

mailto:toon@ksaoostende.be
mailto:lot@ksaoostende.be
mailto:benoit@ksaoostende.be
mailto:dirk@ksaoostende.be


Het Coronavirus 
 

We kunnen er niet meer omheen, het coronavirus heeft de wereld in zijn ban. Of het 

nu thuis les volgen is, een meeting via videochat of afstand houden in de winkel, 

iedereen doet zijn uiterste best om de maatregelen te volgen. 

KSA is helaas de laatste week van het 2e trimester moeten stopgezet worden, alsook 

onze Vraagjes en Kraagjes en tal van andere activiteiten (vanuit KSA 

Noordzeegouw). 

Wij hopen toch nog zo snel mogelijk onze werking te kunnen hervatten, mits mogelijk. 

Of het derde trimester direct van start kan gaan weten we niet, we kunnen enkel 

afwachten tot het terug veilig is onze werking te hervatten. 

Houd zeker onze facebookpagina in de gaten voor mogelijke updates! Hou het 

veilig, hou afstand en zorg voor elkaar.      

 

 

Online Fotoarchief  
 

Even nostalgisch? Geen probleem! KSA Oostende 

heeft een heus fotoarchief tot zijn beschikking 

gekregen dankzij het werk van Wim Verleene. Je 

kunt er sfeerfotos en kampkiekjes teruikijken tot in het 

jaar 1948!! 

Om dit archief te bezoeken surft u gewoon naar de 

volgende link:  

https://www.ksameeuwennest.be/Foto-Archief 

  

 

  

Ravotter-Vikinghordekamp 2018 

Kwebbelkamp 

1997 

 

https://www.ksameeuwennest.be/Foto-Archief


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. 

 



Hoe schrijf ik mijn KSA’er in? Schrijf het gepaste bedrag over naar het rekeningnummer 

van de ban waar uw KSA’er tot behoort, met de vermelding ‘Kamp + Naam KSA’er’. 

Let op! Na 1 mei betaal je 10 euro meer voor het kamp! 

 

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 

170* of 180 euro 

Pagadders + 

Flodders 
21/07 – 31/07 

Het Doorntje 

Hondschootebaan 

13 

8630 Veurne 

170* of 180 euro 

Knapen + Trendies 02/08 – 12/08 

Comblain Fairon 

Route de 

Géromont 1 

4180 Fairon 

(Hamoir) 

170* of 180 euro 

Jonghernieuwers + 

Zwervers 
28/07 – 08/08 Hongarije 500 euro 

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

 

 

Rekeningnummers 
Kabouters 

BE44 8334 2468 3545 

Kwebbels 
BE18 8334 2468 5565 

Ravotters 

BE95 8334 2468 4858 

Pagadders 
BE 19 8334 9730 4112 

Vikinghorde 

BE73 8334 2468 5060 

Flodders 

BE60 8334 2468 6070 

Knapen 

BE51 8334 2468 5262 

Trendies 

BE49 8334 2468 6171 

JHN’ers 

BE29 8334 2468 5464 

Zwervers 
BE38 8334 2468 6272 

 



Wat sfeerbeeldjes van op kamp… 

  



Soubry 

Beste ouders en KSA-leden 

Ook wij doen dit jaar weer mee aan de pasta-actie! 

Een lekkere spaghetti kan namelijk niet ontbreken op kamp en wat een luxe als dit 

Soubry-spaghetti zou zijn. 

Voor elke 10 barcodes kunnen we een pak lekkere spaghetti krijgen en als het ons 

lukt om 50 barcodes te sparen krijgen we er een Mikado-XL spel bovenop 

Je barcodes kan je afgeven aan de leiding van jouw ban. 

Dat wordt smullen op kamp. Wij kunnen alvast niet wachten. 

Bedankt voor het sparen! (Dat beloven delicieuze maanden te worden tot het 

kamp!) 



Streekbier KSA Oostende 
Beste KSA'ers, ouders, fervente quizgangers en 

sympathisanten 

Met spijt in het hart hebben wij Vraagjes & Kraagjes dit jaar 

moeten afschaffen. Hoe goed er ook gequizt wordt of hoe 

gezellig de sfeer nadien ook moge zijn, het samenbrengen 

van allemaal fantastische mensen is iets wat door het 

coronavirus niet meer aan de orde is… 

 

Wees niet getreurd want ondanks dat we Vraagjes en 

Kraagjes moeten afschaffen komen we met een mooi 

alternatief! 

 

KSA Oostende is volop bezig met het brouwen van een eigen streekbier!!! 

 “Meeuwenbier” is vanaf dit moment te bestellen via een mail naar 

bondsleiding@ksaoostende.be  met uw bestellingsgegevens. De betaling kan vooraf 

of tijdens het leveren. 

Wees snel, er is maar een beperkte oplage!! 

 

Vanaf juni kunnen we alles leveren   

1 flesje = 2,5 euro  

6-pack  = 14 euro  

1 bak (24 biertjes) = 40 euro 
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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. 

 

 

 

 

http://www.ksa.be/privacyverklaring

