
  
 
 

 
  

 



Voorwoord 
 
Heeey Zwervers!! 
 
Bij het schrijven van dit voorwoord kunnen we niet met zekerheid zeggen of de 
activiteiten van het 3e semester zullen mogen doorgaan. Wij hopen met heel ons 
hart van wel maar het moet natuurlijk ook veilig zijn. We houden jullie dan ook 
op de hoogte!!  
 
Indien de activiteiten mogen doorgaan zijn we superexcited want wat hebben 
we de KSA gemist!! Tijd om onze schade in te halen hihi!! Daarom hebben wij 
gigaleuke activiteiten voor jullie in petto, duuuuus zeker komen!! Want zoals 
jullie al konden zien op het voorblad is het thema van dit semester TIKTOK 
JEEEEEEEEEEEEEEEJ!!! 
 
Voor de tweedejaars staan er DIYs gepland, maar daarover komt later nog meer 
uitleg. 
 
Tot hopelijk heel snel! 
Veeeeel groetjes XXX 
 
Febe, Astrid, Agnes en Marie-Sophie 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Activiteitenkalender 
 

DATUM ACTIVITEIT VERZAMELPLAATS 
25/04 PAAS-TIKTOK 

Na een maand en een half elkaar te moeten 
missen, zien we elkaar (hopelijk) vandaag 
terug. Dat moet gevierd worden met een 
gigantisch Paasfeest op het Bosjoenk! Jippie!!! 
 

Bosjoenk 

02/05 SCHORRE-TIKTOK 
Vandaag gaan we gaan ravotten in de Schorre! 
Niets leuker dan een spel in en op de bunkers, 
toch? We verzamelen aan de hondenschool 
Happy Dog!  
 

Hondenschool Happy Dog 
(te Stene) 

09/05 PICKNICK- EN STRAND-TIKTOK 
Jaja, dat lezen jullie goed: vandaag gaan we 
eerst gaan picknicken op het strand om daarna 
een superleuk spel te spelen! We verzamelen 
om 11u30 aan de Ieperstraat. Voorwaarde: 
iedereen moet iets lekkers meebrengen! Meer 
info volgt later. Who’s in??? 
 

Ieperstraat (om 11u30) 
Iets lekkers! 

16/05 STAD-TIKTOK 
Jupla, vandaag gaan we nog een op schok in’t 
stad! Allen daarheen! 
 

Ieperstraat 
 

23/05 ZELFDAGTOCHT-TIKTOK 
Huh wa, zelfdagtocht? Inderdaad, jullie lezen 
het goed: vandaag mogen jullie zonder jullie 
leukste en liefste leidsters alle geheime plekjes 
van Oostende gaan ontdekken! Maar dat is 
natuurlijk niet alles… J   
 

Ieperstraat 
 

30/05 ZWEM-TIKTOK 
Aan alle mooie liedjes komt een eind, en helaas 
ook aan dit mooie KSA-jaar. Het einde van het 
trimester zwemmen we samen met de 
Jonghernieuwers tegemoet! Zeker afkomen 
dus! We verzamelen aan het zwembad om 
14u, en oh ja: vergeet je zwemgerief ook niet!  
 

Zwembad 
Zwemgerief! 
 

 
 
 
 



Contactgegevens Zwerverleiding 
 
 
 

 

 
 
 

Febe Parmentier (banhoofd) 
0468/220270 

Mariakerkelaan 245 
febe.parmentier@telenet.be 

 

 

 
 
 

Agnes Meeuwis (co-banhoofd) 
0499/111658 

Beukenlaan 44 
agnes.meeuwis@gmail.com 

 

 
 
 

Marie-Sophie Van Ingelghem 
0493/600543 

Elisabethlaan 215 
Mariesophievi@gmail.com 

 

 
 
 

Astrid Drabs 
0479/266774 

Peter Benoitstraat 15 
astrid.drabs@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 



Wist-je-dat… 
 
…ik net ontwaken ben van mijn dutje? 
…ik gewoon een dutje moest doen omdat mijn moeder naast mij lag te dutten, 
dus ik eigenlijk solidair wou zijn? 
…ik net naar Blind Getrouw heb gekeken en het wel een leuke aflevering was? 
…ik hoop dat de koppels het halen? En dat Tati e keer stopt met zo ambetant te 
doen 
…gisterenavond de Mol op televisie was? 
…ik het echt een leuke aflevering vond? 
…ik echt denk dat Christian de afvaller was? Hij deed zo nerveus en zo verdacht! 
…ik ook wel graag aan de Mol wil meedoen? 
…ik dan wel bang zou zijn voor die eliminaties? 
…ik ervoor vrees dat er niemand de wist-je-datjes gaat lezen "#$ 
…ik toch mijn best ga doen om ze tof te maken!! 
…het liedje Taking Over van Joe Goddard aan het afspelen is door mijn 
hoofdtelefoon? 
…ik wel echt aan het genieten ben van dat liedje? Zeer fijn melodietje! Een 
aanrader! 
…ik nog nooit in heel mijn leven zoveel TikToks gemaakt heb? :o  
…ik niet weet wat ik nu van mijzelf vindt? Identiteitscrisis? :s  
…ik hoop dat jullie jullie niet te veel vervelen tijdens de lockdown? 
…jullie aaaaltijd uit verveling eens mogen sturen in onze litte groepschat? 
…het liedje net gedaan is? "#$ 
…ik het wel een beetje gehad heb met schoolwerk?  
…jullie litte leidsters jullie enorm hard missen? 
…wij het heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel jammer vinden dat HOERA 
niet doorgaat? 
…wij er enorm hard naar uitkeken? 
…jullie waarschijnlijk ook wel naar uitkeken? 
…jullie niet hoeven te vrezen en dat we voor jullie paraat staan met een heleboel 
leuke activiteiten voor het derde trimester? 
…de wist-je-datjes nu gedaan zijn? Take care en veel liefdeeeeeeeeeeeee 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
 
 
 



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. 
 
 
 
 
 


