
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TRENDIES TRIMESTER 2 
2  

IN DE SUPERMARKT 



 

Voorwoord 
Heyla!  

We zijn het nieuwe jaar in gesprongen. Hopelijk hebben jullie Kerstmis en 
Nieuwjaar goed gevierd. Jaja 2020. Dat betekent, een nieuw jaar, maar ook 
het tweede trimester!! Wat gaat de tijd rap?!. (Logisch met zulke leuke leiding!) 

We hebben fantastische activiteiten voor jullie in petto! 

Waar jullie zeker van mogen zijn is dat we jullie gemist hebben en dat er weer 
veel  leuke en spannende dingen aankomen.  

 

We spreken iedere week af naast de rode kraan in de Ieperstraat of op een 
andere plek indien vermeld in de activiteitenkalender. 

 

 
 

Zoals je ziet is ons thema van dit semester: supermarché , stormarknad , mãkeke 
nui of als je makkelijk wilt doen voor de verandering “de supermarkt”  

 

 

Wij hebben er alvast vree vele zin in, moek eerlijk zeggen 

 

 

 

XXX Lot, Emma, Justine en Freya  



 

Activiteitenkalender 

 
Elke activiteit is van 14u tot 17u, tenzij anders vermeld. 
We verzamelen steeds in de Ieperstraat, tenzij anders vermeld. 
We sporen zo veel mogelijk aan om met de fiets te komen, gemakkelijk om je te 
verplaatsen in het centrum en goed voor het milieu!  
Neem gerust een drinkfles met water mee elke week. #StayHydrated 

 

11 januari 2020 
Haal jullie mooiste intercomstem maar boven, dit zullen jullie nodig hebben! 
Een ware challenge met de zwervers, wie roept het best kerstliedjes af op de 
kerstkaraoke? 

 

18 januari 2020 
Maak je borst maar nat, we leren alle winkelaars kennen, in het bos! We 
strijden samen met de knapen, zwervers en jonghernieuwers. 

 

25 januari 2020  
De Warmste Week is een maand voorbij, maar wij zetten ons toch nog in voor 
het goede doel! Het VOC wacht op ons! Wat is het VOC? Zoek dat maar 
eens op! 

 

1 februari 2020 
In de diepvriesrayon loopt alles in het water! Letterlijk! Het ijs is aan het 
smelten, want de vriezers zijn kapot! Wat nu gedaan? Om ter eerst naar de 
diepvrieshersteller! 

Fiets verplicht! 

 

8 februari 2020 
We bevinden ons in de doe-het-zelfrayon. Wauw, hier zijn ze precies met 
stoere constructies bezig! Trendies, toon maar dat je het zelf ook kan! Jullie 
leren namelijk sjorren vandaag! We verzamelen op ’t Bosjoenk (Zinnialaan 1).  



 

15 februari 2020 
Love is in the air in de chocoladerayon! 

Vandaag is het vriendjesdag! Wie een kameraadje meeneemt, krijgt een 
beloninkje. ’s Avonds is er ook nog de Hongaarse avond, georganiseerd door 
onze eigen Zwervers en Jonghernieuwers. Wees allen welgekomen en pak 
die vriendjes maar mee! 

 

22 februari 2020 
Geen supermarkt zonder een ware winkelkarrenrace! 

Neem jullie eigen karretje/voertuig op wieltjes mee. We zullen zien wat het 
sterkst is op deze tocht. 

Alles op wieltjes mag, behalve fietsen. Dit willen we zien: tandem, skateboard, 
skeelers, winkelkar, zelfgepimpte kar… 

 

29 februari 2020 
De extra dag van het jaar en wat een eer dat die op een zaterdag valt! 

We benutten deze dag extra goed, we moeten vroeg uit de veren. 

We verzamelen om 6u20 aan het station van Oostende. We zijn pas rond 18u 
terug. Je raadt het al, we nemen eens een kijkje in ons filiaal in de Ardennen. 
Dit doen we samen met de knapen.  

 

6-8 maart 2020 
Meisjesweekend! Je vindt meer info hierover in het weekendboekje. 

 

14 maart 2020 
Na al dat hard labeur in de supermarkt, is het tijd om met de collega’s eens 
een frisse duik te nemen. We verzamelen om 14u aan het Stedelijk Zwembad 
van Oostende. 

Neem dus een handdoek, zwemkledij, shampoo en een twee-eurostuk mee. 

 

Belangrijke data 

2 augustus – 12 augustus 2020: tentenkamp 



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 

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 
 

 



VRAAGJES & KRAAGJES 
 
KSA groet u!  

Dit jaar is KSA Oostende Meeuwennest terug met 
een spetterend evenement tvv onze werking! We 
nodigen u van harte uit op zaterdag 2 mei 2020 op 
het Bosjoenk! 

 

Vanaf 17u30 beginnen we, 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.  

Daarbovenop wordt de avond vergezeld met een 
tal van animatie zoals nagelen en enkele 
spetterende workshops. 

Posters en Flyers worden komende activiteiten 
uitgedeeld voor wie interesse heeft "#$%  

 

 

Hoe schrijf ik me in?  

 ploegen van 4 personen  

 20 euro per ploeg (overschrijven naar BE76 8334 2093 4695 of betalen cash de 
avond zelf)  

 inschrijven: mailen naar bondsleiding@ksaoostende.be 

Meer informatie volgt nog! Houd zeker en vast de site en de facebookpagina in het 
oog.  

Voor al uw vragen kan u terecht bij onze 
bondsleiding:  

Tuur Fouquet  en  Kayleigh Dhiedt  

0493/15 24 10  en  0475/42 35 53  

 



BENEFIETAVOND BUITENLANDSKAMP HONGARIJE 

jó napot!  
Wij, de Zwervers en Jonghernieuwers van KSA Oostende, gaan deze zomer 
op buitenlands kamp naar Hongarije. De goulash, kürtokalács en de zon 
staan al op ons te wachten en ook wij kijken er vol ongeduld naar uit. Om dit 
te kunnen financieren organiseren wij een benefietavond vol plezier en 
genot! 
Op zaterdag 15 februari in Happy Dog Stene (Steensedijk 2, Oostende) kan u 
bij ons komen genieten van een avond vol lekker eten en drinken. Vanaf 
18u30 bent u welkom. 
Voor de prijs van 15 euro krijgt u een aperitief, hapjes, zelfgemaakte goulash 
en een heus dessertbuffet met koffie aangeboden. Voor kinderen tot 12 jaar 
vragen we 10 euro. Dit jaar werken we ook met een heus partyconcept waar 
we om de 60 minuten een nieuwe actie doorvoeren in onze bar. Twijfel dus 
zeker niet om jullie beste danspasjes mee te brengen, want we maken er nog 
een feestje van!  
Heeft u nu al ongelofelijk veel zin gekregen om een avond zoals in Hongarije 
te beleven en ons te steunen? Dan kan u zich inschrijven door een mailtje te 
sturen naar: wannes@ksaoostende.be met vermelding van het aantal 
personen. Het bedrag kunt u over schrijven op volgende rekening: BE29 8334 
2468 5464. Na het overschrijven van het bedrag zijn jullie definitief 
ingeschreven.  

Wij hopen jullie alvast talrijk aanwezig te zien. 
Hamarosan találkozunk!  



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) 

 

 

 



SAMEN OP WEEKEND IN 
HET TWEEDE TRIMESTER 
EN 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. 

 



Locatie meisjesweekend 

Weekends 
Nu iedereen weer in de goede KSA-flow zit, 
kunnen we toewerken naar een nieuw 
hoogtepunt van ons KSA-jaar: het KSA-
weekend! Tijdens dit weekend beleef je een 
fantastisch avontuur met alle ander 
leeftijdsgroepen. Zo gaan alle jongens, van 
Kabouters tot Jonghernieuwers van 21/01/20 
tot 23/02/20 de buurt onveilig maken in 
Alveringem. De meisjes daarentegen gaan 
allemaal, van Kwebbels tot Zwervers, van 
6/03/20 tot 8/03/20 het beste van zichzelf 
geven in Leisele! 

Praktische informatie: 

 Jongensweekend Meisjesweekend 
Wanneer? 21 tot 23 februari 2020 6 tot 8 maart 2020 
Waar? Beverenstraat 88, 8691 

Alveringem 
Groenestraat 76, 8691 Leisele 

 

Om uw KSA’er in te schrijven schrijft u €37 over naar de ban van uw KSA’er met als 
vermelding Weekend + naam KSA’er. (Rekeningnummers vindt u onder ‘Kampen’) 

Wat neem je mee? 

• KSA-hemd en/of sjaaltje 
• Kleren voor 3 dagen (T-shirts, truien, 

broeken, kuisen, ondergoed…) 
• Regenkledij 
• Toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, 

washandje, zeep, zonnecrème…) 
• Slaapzak en hoofdkussen 
• Bedovertrek 
• Pyjama 
• Stevige schoenen, pantoffels/slippers 

om 
binnen mee te wandelen 

• 2 genaammerkte keukenhanddoeken 
• Je goed humeur! 

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

(Gelieve strookje af te geven aan de leiding) 

Ik ………………………………………………. (naam ouder) voorzie vervoer voor 
……………………… (naam zoon /dochter) en andere KSA’ers naar het 
jongens/meisjesweekend. 

………. personen in de HEENREIS (eigen KSA’er inbegrepen) 

………. personen in de TERUGREIS (eigen KSA’er inbegrepen)  Handtekening
   

Locatie jongensweekend 



Kampen 
 

Voor sommigen lijkt het misschien alsof we nog maar net teruggekeerd zijn van 
kamp, voor anderen kan het niet snel genoeg weer opnieuw beginnen! Vandaar 
worden hieronder alle gegevens van de kampen en weekends voorgesteld. Wilt u 
uw KSA’er inschrijven voor een kamp? Dan schrijft u het gepaste bedrag over naar 
de rekening van de ban waarin uw KSA’er zit met als vermelding Kamp + naam 
KSA’er en klaar is kees! Let wel op, na 1 mei kost het 10 euro meer om in te schrijven! 

Dit jaar gaan de oudste bannen (Jonghernieuwers en Zwervers) op Buitenlands 
kamp! Er wordt momenteel hard gewerkt om alles vast te leggen en concrete 
informatie te kunnen geven. We schatten dat het kamp eind juli tot begin augustus 
zou vallen en dat de totale kostprijs rond de €500 zou liggen. Van zodra de planning 
duidelijk wordt, zal u die informatie krijgen via de leiding van uw KSA’er! 

 

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 
150* of 160 euro 

Pagadders + 
Flodders 21/07 – 31/07 

Het Doorntje 
Hoondschootebaan 

13 
8630 Veurne 

150* of 160 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 

  



 

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. 

 

 

 



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 



Wist je dat … 
… we alweer het tweede trimester zijn? 

… het dus 2020 is? 

… wij jullie een gelukkig nieuwjaar wensen!!  

… wij hopen dat jullie rapport goed is? 

… als dat niet zo is, je nog veeeel kansen hebt om het recht te zetten? 

… wij honderdduizend procent geloven in jullie? 

… wij het tweede KSA-trimester weer volledig zien zitten? 

… jullie Justine en Emma nog een paar activiteiten zullen moeten missen? 

… zij helaas nog examens hebben in januari? 

… wij hopen dat jullie genoten hebben van jullie vakantie en de feestdagen? 

… het thema van dit trimester ‘Supermarkten’ is? 

… dit super tof is? (snap je hem) 

… er een nieuwe supermarkt in Oostende is? 

… dit de Albert Hein is? 

… we deze supermarkt van onze Nederlandse buren hebben? 

… de Colruyt eigenlijk echt tof is? 

… dit is omdat er overal proevertjes liggen? 

… wij weten dat dit de reden is waarom je meegaat met mama naar de Colruyt? 

… mama dit ook weet? 

… ze jullie daarom niet moet verplichten om mee te gaan naar de winkel, maar jullie 
vrijwillig meegaan? 

… dit eigenlijk heel slim is van mama? 

… onze favoriete afdeling die van de koekjes is? 

… we hier ook vaak komen voor jullie? 

… liefde eigenlijk door de maag gaat? 

… wij hiermee vaak onze liefde verklaren aan jullie? 

… de aperitief afdeling ook wel tof is? 

… wij dit vinden omdat er daar veel chips liggen? 

… wij hopen dat jullie allemaal komen dit trimester? 

… er een Hongaarse avond is? 

… dit 15 februari is? 

… jullie allemaal moeten komen!!!! 



Kleurplaten 
Kleur deze winkelkar zo origineel mogelijk!!! 

 

 

 

 



 

 

 

 


