
 

  

     FEESTDAGEN 
        Trendies trimester 3  



Voorwoord 
Beste gasten en ouders 

Dit zijn momenteel heel vreemde tijden voor ons allemaal. Wij maakten een boekje, maar we laten de 
activiteiten pas doorgaan vanaf we groen licht hebben van de federale regering. Dit is voor jou en mij 
overmacht, het Coronavrirus staat boven al onze hoofden en we moeten er steeds het beste van 
maken. We zullen via het nieuws vernemen wanneer dit is, hou toch onze Facebookpagina goed in de 
gaten hieromtrent. 

We kijken enorm uit naar het moment dat we elkaar allemaal weerzien! Tot die tijd kunnen jullue wel 
al dromen van de gedachte aan ons zomerkamp. Wij hebben allemaal goede hoop dat die wel zukllen 
doorgaan. Wij bereiden dit alvast voor en we hebben er al superveel zin in! 

Hopelijk komen jullie toch af en toe buiten en denk je dan nog eens aan alle fijne zaterdagen die we 
dit jaar wel hadden om samen activiteiten te doen! Ik denk dat we daar nu meer dan ooit zeer dankbaar 
voor zijn! Probeer (veilig!) contact te houden met elkaar, sociale media, Face Time, Skype, er zijn zo 
veel manieren om in tijden van social distancing elkaar toch ‘dichtbij’ te hebben.  

Ondertussen kennen jullie dit allemaal heus wel; volg de maatregelen allemaal goed op, blijf binnen je 
gezin en was je handen. Vergeet niet dat een frisse neus halen, op veilige afstand van anderen, 
uitermate belangrijk blijft tijdens deze tijden! 

Lieve gasten en ouders, hou jullie goed! Wij wensen jullie een blijvende goede gezondheid, geen 
verveling, uren gezelschapsspelplezier en voldoende toiletpapier toe! 

Virusvrije groetjes 
De trendieleiding 

  



Activiteitenkalender 
We verzamelen steeds om 14u in de Ieperstraat en de activiteit eindigt steeds om 17u, tenzij anders 
vermeld in de activiteiten kalender. Verkleden naar gelang de feestdag is steeds toegestaan! 

We willen nogmaals benadrukken dat de activiteiten pas doorgaan wanneer dit van KSA nationaal en 
dus de overheid mag. Hou onze Facebookpagina (KSA Oostende Meeuwennest) hier goed voor in de 
gaten. 

25 april 2020 
Allerheiligen – gebed in de kiosk 
We willen de ‘kleine’ feestdagen niet over het hoofd zien en beginnen met deze stille feestdag.  
Dit kan wel eens nodig zijn tijdens deze tijden. 

2 mei 2020 
Kerstmis – O dennenboom 
Kerstmis, een ode aan de naaldbomen, we gaan het bos in, dus doe GEEN witte schoenen aan en doe 
GEEN  kledij aan die niet vuil mag worden. Je weet nooit wat er in het bos te beleven valt. 
Vandaag was oorspronkelijk de streekbierenavond gepland. Deze gaat NIET door. 

9 mei 2020 
Pasen – Hoor de paasklokken luiden! 
Oostende, een stad met vele kerkklokken. Hoor jij elke klok luiden? Dat misschien niet, maar we 
zullen zeker en vast de stad onveilig maken. 

16 mei 2020 
Halloween – Dat is griezelen, dat is spoken! 
MUAHAHAHA, welk beest ligt vandaag op de loer? Doe kleren aan die VUIL mogen worden, want 
misschien hou je het van schrik niet droog!  

23 mei 2020 
Nationale dag van de jeugdbeweging – Our moment to shine! 
We laten onze ouders zien en proeven wat we kunnen. Je raadt het al! Wij maken eens het eten voor 
die lieve ouders van jullie en ze kunnen zitten op een zelfgemaakte tafel! Who’s in? 
De activiteit gaat door van 10u-17u op ’t Bosjoenk. Ouders zijn welkom vanaf 12u30 tot 14u voor een 
door hun kinderen gemaakte maaltijd (op een eigen vuurtje!) en een drankje. We vragen hier 12 
euro per ouder voor. We hopen dat jullie allen komen, want we sparen om een superdeluxe 
megacoole activiteit te doen op kamp. Meer info in de brief verder in het boekje. 

Wat neem je mee vandaag? 
een drinkfles met water, zonnecrème en een pet/hoedje (twee laatste indien het zonnig weer is, we 
zitten de hele dag buiten). 

30 mei 2020 
Nieuwjaar – Feestje Jipieeuw! 
Dit zegt genoeg! Zet de muziek maar klaar, wij gaan FEESTEN! 

 

 

 



FUNDRAISING TENTENKAMP 2020 

Beste ouders, 

 
We zouden voor ons kamp een fundraising willen doen. Dit heeft als hoofdreden dat de 
tentenkampen al een aantal jaar verlieslatend zijn en we de prijs voor het kamp zo laag mogelijk willen 
houden. Dit heeft echter als gevolg dat er geen budget is om een leuke, maar kostelijkere activiteit te 
doen.Door een suggestie van een ouder hebben we bij deze dus besloten om een kleine fundraiser 
te houden. Dit vindt plaats tijdens onze Sjordag op 23/05. 
 
Hoe kunnen jullie nu precies helpen? De knapen maken op deze dag normaal gezien hun eigen eten 
klaar. Dit jaar stellen we onze exclusieve keuken open voor iedereen die zin heeft om eens te 
proeven van jullie knapen hun talenten. Het menu is nog een grote verassing maar we kunnen jullie 
wel al verklappen dat er zeker 3 gangen zullen zijn! Tijdens de maaltijd zitten jullie op tafels die de 
knapen en trendies samen gesjord zullen hebben en ook het entertainment en service worden 
verzorgd door de knapen/trendies en hun leiding. De dag wordt verder volledig ingevuld door de 
gasten en hun leiding. 

 
Voor de kleine prijs van 12 euro per volwassene en 8 euro per kind bieden we een middagmaal aan. 
De drank wordt die dag ook voorzien aan schappelijke prijzen van 1eur per consumptie. Inschrijven 
doe je door onderstaande strookje ingevuld mee te geven met u knaap/trendie. 
De knapen/trendies die koken moeten uiteraard niet betalen voor hun eten. 

 
Jullie zijn welkom op 23/05 vanaf 12:30u tot en met 14u in ‘t Bosjoenk. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Ja, ik schrijf me graag in voor dit unieke concept met ……………. Volwassenen en …………… kinderen op 

 
naam van …………………………………….. (naam van u Knaap/Trendie). 

 

 
 
  



Contactgegevens leiding 
 

 

Lot Fouquet 
(banhoofd) 

 
lotfouquet@gmail.com 

 
0499 29 93 76 

“Vroeger wou ik heel 
graag rost zijn. Nu 
ben ik dat soms in 
de zomer. Never 
give up on your 

dreams.” 

 

Emma Coopman  
(co-banhoofd) 

 
emma.coopy1@gmail.com 

 
0474 19 84 20 

“Ik heb sproeten, 
maar ben niet rost, 
P!NK is mijn idool, 

Coopy is mijn 
bijnaam en ik hou 

echt van rijsttaartjes” 
 

 

Justine Vandamme 
(bansecretaris) 

 
Jus10tje10@hotmail.com 

 
0485 77 72 13 

“Mijn kat is ontploft.” 

 

Freya Vandoorne 
(banorganisator) 

 
freyavandoorne@icloud.com  

 
0475 31 95 03 

“Je moet altijd 
lachen met mijn 
moppen, anders 

lacht er niemand.” 

 
  



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 
 



 

 
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 
 

 

 



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. 

Houdt 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 

 



Verzamelplaatsen 
 

Beste ouders  

Wij zijn begin september verhuisd van het Misspelplein naar ‘t Bosjoenk (vlakbij de kazerne) waar wij 
onze werking zullen verderzetten, dit omdat het mispelplein verkocht werd. We hebben dus nog 
steeds 3 verzamelplekken; Ieperstraat 23 (huis met de rode kraan); het VTI (kleine poort) en nu ook ‘t 
bosjoenk (Zinnialaan 1)! 

 

 

 

 

 

Ieperstraat 23 

 

 

 

 

 

 

 

VTI kleine poort (stuiverstraat 84) 

 

 

 

 

 

 

’t Bosjoenk (zinnialaan 1) 

 

 

 



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 

 

 

 

  



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. 

 

 

 

  



Wist je dat … 
… wij hopen dat jullie flink en gezond in jullie kot zitten momenteel! 

… we ook hopen dat jullie nog wc-papier hebben 

… we oooook hopen dat jullie toch een beetje van de paasvakantie hebben kunnen genieten :))) 

… jullie trendieleiding extreem veel zin heeft in het laatste trimester 

… er helaas een grote kans in zit dat er een spelbreker is 

… jullie waarschijnlijk al kunnen raden wat het probleem is 

… het probleem eruit ziet als een snotje 

… het probleem de naam ‘Covid-19’ heeft 

… dit een fancy naam is voor het coronavirus 

… wij het derde trimester toch super positief gaan bekijken 

… er daarom toch elke week een fantastisch leuke activiteit gepland staat 

… het natuurlijk wel afhangt van de officiële maatregelen of deze doorgaan 

… wij als voorbeeldige jeugd hier zeker en vast rekening mee houden! 

… de leukste activiteiten op het einde van het trimester gepland staan 

… dit betekent dat er meer kans is dat deze ‘speciallekes’ zullen doorgaan, woohoooo 

… je de Facebookpagina van KSA Oostende Meeuwennest kan volgen voor interessante updates 

… we jullie 100% moeten voorbereiden op het tentenkamp dit trimester 

… we allemaal een gebedje moeten doen zodat dit kamp kan doorgaan  

… er enkele random weetjes volgen waar jullie niets aan hebben, maar wel grappig is om te lezen 

… we jullie graag doen lachen 

… mensen en bananen voor 50% hetzelfde DNA hebben 

… de Bijbel het meest gestolen boek ter wereld is 

… je niet kunt snurken én dromen tegelijkertijd 

… er in Frankrijk meer roze toiletpapier gebruikt dan wit toiletpapier 

… de zonsopgangen op Mars blauw zijn 

… anatidaephobia echt bestaat, de angst dat een eend naar je staart 

… arachibutyrofobie ook bestaat, de angst dat pindakaas aan je gehemelte blijft plakken 

… nomofobie ook (hier hebben jullie misschien wél last van), de angst dat je geen bereik meer hebt op je 
telefoon 

… we het hierbij gaan laten, hopelijk was het interessant 

… we nog een laatste iets willen zeggen: Stay Safe Girls !!  

 



 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ps: op de site van StuBru staan nog geweldige kleurplaten (Billie Eilish, Marc van Ranst en 
nog veel meer!) 


