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Voorwoordje van de leiding 
 
Dag kabouters en ouders, 
 
 Een hartelijk welkom (terug) bij de kabouterban van de KSA. Er zullen jammer genoeg terug enkele 
activiteiten wegvallen door corona, maar de leiding hoopt dat we het jaar nog spetterend gaan kunnen 
eindigen. De leiding hoopt dat het zomerkamp zal kunnen doorgaan want het zal weer super leuk worden! 
Zolang de huidige maatregelen doorgaan, zullen er natuurlijk geen activiteiten doorgaan. Dit betekent 
echter niet dat KSA volledig verdwenen is! Hou onze facebook- en instagrampagina in de gaten voor enkele 
leuke challenges en berichtjes. Mocht u  twijfelen over welke activiteiten zullen doorgaan en welke niet 
aarzel dan niet om iemand van de leiding te bereiken!  
 
Dit trimester gaan we samen met hamstertjes hamsteren! Ze zijn namelijk een paar dingen kwijt en 
natuurlijk helpen wij de lieve hamstertjes hun spullen terug te hamsteren! Onze activiteiten zijn van 14 uur 
tot 17 uur verzamelen telkens aan het Bosjoenk. Wij spelen telkens verschillende leuke spelletjes, maar 
doen hiertussen geen koek en drank. Daarom mag er wel water meegenomen, maar gelieve geen koekjes 
of andere mee te doen. Ook wordt er door de leiding water meegenomen dus in principe is het uniform 
het enige dat je nodig hebt, tenzij anders aangeduid. 
 
Hopelijk tot niet lang meer, 
 
Dieter, Teun, Noah 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! 
 

 
 
Zie foto’s zoals deze en meer op https://www.facebook.com/KSAOostendeMeeuwennest/  
of https://www.instagram.com/ksaoostendemeeuwennest/  
 
Hier worden ook elke week nog eens de juiste tijdstippen en plaats gepost en ben je op de hoogte van al 
onze activiteiten! 
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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.) 
 
Noah Coopman 
 
0479/28 13 50 

 

 
 
 
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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Het kamp 
 
Vorig jaar hadden wij een super leuk kamp met het thema Star Wars! Hierbij moesten we Darth Vader 
verslaan samen met Kenobi, Chewbacca en alle andere helden! Het thema voor het kamp van dit jaar is 
nog een geheim, maar wat geen geheim is dat het super fantastisch, cool, leuk, spannend zal zijn! Je kunt 
hiervoor je nu al inschrijven!  
 
Het kamp is 5 dagen van 11 tot 16 juli vol van KSA. Dit is de leukste activiteit en hier wordt afscheid 
genomen van de leiding. De leiding is al volop het kamp aan het voorbereiden vanaf het tweede trimester 
dus mis het niet! Alles van het kamp is in de prijs inbegrepen, het eten, de activiteiten, eventuele andere 
uitgaven. Wij logeren meestal in een heem, het gebouw waar we slapen. Pas vanaf bij de knapen wordt er 
ook in tenten geslapen, maar dat is nog een eindje af. Het kamp is leuker als we met meer zijn dus vraag 
zeker eens aan je vrienden of zij niet ook meegaan op het kamp! 
Hieronder nog een paar foto’s van het heem van dit jaar dat in het verre Ninove is, samen met nog een 
paar sfeerfoto’s van vorig jaar.  
 

 



 

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. Wel opletten dat 
wij een lichtblauw hemd dragen bij de aankoop van een hemd! 
 
https://www.ksa.be/webshop/ksa-noordzeegouw/uniform 
 
 
 
 
 
 

 

De verzamelplaats 
‘T Bosjoenk 

Zinnialaan 1, 8400 Oostende 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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


 

De activiteitenkalender 
 
 

Datum De hamstertjes 
hebben deze week: 

Locatie Uren Benodigdheden 

09/05/2020 Melk bosjoenk 14-17 uur  

16/05/2020 Wc-papier bosjoenk 14-17 uur  

23/05/2020 Pasta bosjoenk 14-17 uur  

30/05/2020 Bloem bosjoenk 14-17 uur  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wist-je-dat… 
 
…dit het eerste wist-je-datje is? 
 
…dit het tweede wist-je-datje is? 
 
…ik niet gewoon ga tellen tot het einde? 
 
…de leiders momenteel ook heel erg uitkijken tot we terug naar ksa kunnen? 
 
…zodra de kust veilig is we er weer volledig voor zullen gaan? 
 
…leider Noah al 3 minecraft mods uitgespeeld zijn? 
 
…leider Tiebe liever minecraft zonder mods speelt? 
 
…we hopen dat de paashaas veel chocolade gebracht heeft! 
 
…dit het negende wist-je-datje is? 
 
…het vorige wist-je-ditje fout was? 
 
…je nu hebt zitten tellen? 
 
…je nu weet dat het stiekem het achtste in plaats van negende wist-je-datje was? 
 
…ik zo nog wel even kan doorgaan met mopjes? 
 
…ik nu een echt interessant wist-je-datje zal vertellen? 
 
…er 5 soorten hamsters zijn die als huisdier gehouden kunnen worden? 
 
…waarvan er 1 grotere soort is en de rest dwerghamsters zijn? 
 
…de grotere de goudhamster noemt? 
 
…je in dierenwinkels de goudhamster niet vaak vindt? 
 
…mijn wist-je-datjes niet van wikipedia komen? 
 
…dat een goede site is als je zelf leuke wist-je-datjes zoekt? 
 
…ons thema hamsters is? 
 
…je dit waarschijnlijk wel al wist? 
 
…dit het laatste wist-je-datje is? 
 
…dit een mopje was (opnieuw)? 
 
…dit een klassieke wist-je-datjes mop is? 
 
…ik deze dus zeker niet kon laten liggen? 
 
…het kamp dichterbij komt? 
 
…het kabouterkamp zeker de moeite is!!!! 



…jullie je zeker hiervoor moeten inschrijven!!! 
 
…ik nu echt bijna op het einde ben? 
 
…ik jullie een heel vrolijk Pasen wens!! 

 
Kleurplaten 

 
 
 
 
 



 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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
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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 

 

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


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 

 

 

 
  

mailto:bondsleiding@ksaoostende.be


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

