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Yellow 
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Voorwoordje 
 
 

Beste tjankhernieuwers, 
 

Eindelijk is het weer zo ver, de feestdagen zijn gepasseerd en dat wil 
zeggen dat we er weer invliegen met KSA. Zijn jullie klaar voor het 2e 
trimester? Wij anders wel! 

 
 

Wat we zo allemaal voor jullie in petto hebben dit trimester lees je 
uiteraard verder in dit boekje! Hier vinden jullie toch al een klein 
voorsmaakje: 

Naast de gewone activiteiten van dit trimester (een bos of stadsspelletje) 
doen we ook een supercoole Peking Expressssss! Ook hebben we onze 
eigen versie van het populaire programma “Komen Eten”. Kortom, jullie 
zullen je niet vervelen!! 

 
 

En dan is het paasvakantie, dit jaar geen gewone paasvakantie! De 
tweede week gaan we immers 4 dagen fietsen, en niet zomaar fietsen, 
we gaan de HOERA fietsen! 4 dagen lang fietsen we richting de 
mysterieuze stad X, onderweg krijgen we de tocht in codevorm (haal je 
voetje maar boven). Een echte jonghernieuwer wil deze onvergetelijke 
ervaring voor geen goud van de wereld missen! Na 4 dagen op je tanden 
te bijten en goed door te zetten kun je, aan iedereen die het horen wil, 
vertellen dat jij de volle fietstocht overleeffd hebt en stad X hebt bereikt! 
We hopen jullie dus allemaal mee te hebben. 

 
 

Zo, dit was het voorwoordje, voor de rest zullen jullie verder moeten 
kijken in dit boekje. 

 
 

Kusjes, 

Sandy, Robsy, Gigi 

xxxx 

 

 



Leidingskader 
 

 

 

Banhoofd 
 
 
Caron Sander 
 
 
Tel: 0496/73 58 50 

mail: caron.sander@gmail.com 

 

 

Bansecretaris 
 
 
Calcoen Robbe 
 
 
Tel: 0499/37 43 52 

Mail: calcoen.robbe@hotmail.com 

 

 

EHBO 
 
 
David Guillaume 
 
 
Tel: 0497/35 09 79 

Mail: Guillaumedavid9@gmail.com 



KALENDER 
11/01/2020 

14-18u 
@BOSJOENK  

 
 
 

KERSTFEEST 

 
18/01/2020 

14-18u 
@ IEPERSTRAAT 

 
 

KOMEN (VR)ETEN 

 
25/01/2020 

14-18u 
@IEPERSTRAAT 

 

 
WARMSTE DAG VAN JONGHERNIEUWERS: 
HELPEN BIJ HET VOGELOPVANGCENTRUM  

 
01/02/2020 

14-18u 
@ IEPERSTRAAT 

 

 
 

CULTUUR @ OOSTENDE 

 
08/02/2020 

14-18u 
@IEPERSTRAAT 

 

 
 

BOSSPEL 
 
 

 
 

15/02/2020 
10u30-…. 

@ IEPERSTRAAT 
 

 
 

HONGAARSE AVOND 
(zie brief) 

 
21-23/02/2020 

@Ruischaard, Alveringem 
 

 
                  JONGENSWEEKEND 

 

 
29/02/2020 

14-18u 
@BOSJOENK 

 

 
FILMNAMIDDAG 

(De week ervoor beslissen we welke film)  

07/03/2020 
14-18u 

@ IEPERSTRAAT 
 
 

 
PEKING EXPRESS  

 

 
14/03/2020 

14-18u 
@ BOSJOENK 

 
 

 
SPORT EN SPEL   



 
  

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 

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)! 



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 

of bondsleiding@ksaoostende.be 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BENEFIETAVOND BUITENLANDSKAMP HONGARIJE 2020 

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 2 verzamelplekken; Ieperstraat 23 (huis met de rode kraan) en ‘t bosjoenk 
(Zinnialaan 1)! 

 
 
 
 
 
 

Ieperstraat 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

’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 

Locatie jongensweekend 

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 
 

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 

 
90* of 95 euro 

 9400 Ninove  

 
Kwebbels 16-07 – 21/07 

’t Chiropaksken 
Appelterredorp 13A 

 
90* of 95 euro 

 9400 Ninove  

 
Ravotters + 
Vikinghorde 11/07 – 21/07 

Ter Linde 
Cremerdijk 12 

 
150* of 160 euro 

 3990 Peer  

 Het Doorntje  

Pagadders + 
Flodders 21/07 – 31/07 Hoondschootebaan 

13 
8630 Veurne 

Comblain Fairon 

150* of 160 euro 

Knapen + Trendies 02/08 – 12/08 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!



Kwebbelkamp 
1997 

Om dit archief te bezoeken surft u gewoon naar de volgende link: 
 

https:// 
 
 

www.ksameeuwennest.be/Foto-Archief 
 
 
 
 

Ravotter-Vikinghordekamp 2018 



 
 

INSCHRIJVINGSFOR 
MULIER 

KSA Oostende Meeuwennest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*: Deze gegevens zijn verplicht in te geven in Digit, het ledenadministratieplatform van KSA Nationaal. 

Identiteitsgegevens 
Naam lid*: ..................................................... Voornaam lid*: 

........... 
Geboorte- 
datum*: 

 
.................. Geslacht*: M / V / X Geboorteplaats:  

........... 
Groep: Kabouters / Ravotters / Vikinghorde / Knapen / Jonghernieu 

Kwebbels / Pagadders / Flodders / Trendies / Zwervers 
Inschrijvingsgeld €30, KSA’er zonder broer/zus in KSA 

€28, KSA’er met broer/zus in KSA 
Naam 
(ouder/voogd): 

 
.................................................... 

Voornaam 
(ouder/voogd): 

 

........... 
Straat + 
huisnummer*: 

 
 

............................................................................................................ 
Postcode*: .................... Gemeente*: 

................................................. 
Gsm: .................................................... Telefoon/Gsm 2: 

........... 
E-mail*: ................................................................................................. 

Eventuele tweede verblijfplaats 
Naam 
(ouder/voogd): 

 

..................................................... 
Voornaam 
(ouder/voogd): 

 

........... 
Straat + 
huisnummer: 

 
............................................................................................................ 

 
Postcode: 

 
....................... 

 
Gemeente: 

 
................................................. 

Gsm: .................................................... Telefoon/Gsm 2: ........... 
E-mail: ................................................................................................. 

 



 
Ik, ................................................................................................ geef toestemming dat er beeldmateriaal 
van mij/mijn kind gemaakt wordt gedurende het komende KSA-jaar (2019-2020) en geef toestemming dat 
deze foto’s of ander beeldmateriaal door KSA Oostende Meeuwennest, de provinciale werkkringen en KSA 
Nationaal vzw gebruikt kunnen worden voor organisatiedoeleinden (cf. sociale media, website, leden- en 
leidingstijdschrift, publicaties …). 

JA: o NEE: o 
 

Voor het maken en publiceren van sfeerbeelden of niet-gerichte foto’s is toestemming niet vereist. Verschijnt 
er achteraf toch een foto of filmpje waar je niet tevreden over bent, neem dan contact op met Wannes 
Deprez, 0471 85 36 95 of via wannes@ksaoostende.be 

Toestemming beeldmateriaal 

Andere informatie 
Zijn er andere punten waar de leiding rekening mee moet houden? (Vlug moe, bedwateren, slaapwandelen). Zijn er nog 
andere inlichtingen of opmerkingen die u aan de leiding wil meedelen? 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

 
 
 

De persoonsgegevens hierboven ingevuld worden bewaard en verwerkt door KSA Oostende Meeuwennest. De 
gegevens gebruiken we om je te contacteren en op de hoogte te houden van onze werking en activiteiten. 
Bovendien geven we de gegevens door aan KSA Nationaal vzw via het digitaal ledenbestand (Digit) voor de 
aansluiting bij KSA Nationaal vzw, voor het afsluiten van de nodige verzekeringen en het versturen van de 
leden- en leidingstijdschriften. Meer informatie over ons beleid rond gegevensverwerking en je rechten 
omtrent je gegevens vind je in onze privacyverklaring op www.ksaoostende.be/privacy 

 
Ondergetekende verklaart dat de ingevulde gegevens volledig en correct zijn, en geeft de uitdrukkelijke 
toestemming met de verwerking ervan. 

Datum: 
 
 
 

Handtekening: 



 

 
 

Naam: ………………………………………………. Telefoon: ……………………………………….. 
 

Heeft uw kind een ziekte of beperkingen? (suikerziekte, huidaandoeningen,                    
Nee epilepsie, astma …)  Ja 
........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
Moet uw kind tijdens het kamp bepaalde geneesmiddelen nemen?                   Nee 

Ja 
Welke? ............................................................................................................................................... 
Hoe vaak? ............................................................................................................................................... 
Hoeveel? ............................................................................................................................................... 

Is uw kind gevaccineerd tegen tetanus?                   Nee 
Ja 

Wanneer voor het laatst? ....................................... 

Is uw kind allergisch voor bepaalde geneesmiddelen, levensmiddelen of                    
Nee andere stoffen?  Ja 
........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

Volgt uw kind een speciaal dieet (lactosevrij, geen varkensvlees, allergieën …)?                   Nee 
Ja 

........................................................................................................................................................................... 
Mag uw kind deelnemen aan normale activiteiten, aangepast aan de leeftijd? 

- Sport 
- Spel Ja  
- Staptochten Ja Nee 
- Zwemmen Ja Nee 
- Andere: ............................................................................................... Nee Ja 

Nee 

De informatie over de gezondheidstoestand van het kind wordt niet doorgegeven, tenzij aan (medische) 
hulpverleners en wordt bijgehouden door een verantwoordelijke binnen de leidingsploeg. De leiding 
heeft afspraken gemaakt om vertrouwelijk om te gaan met de gegeven informatie. De dieetvoorkeur en 
allergieën worden uiteraard doorgegeven aan de kookploeg. 

Ondergetekende verklaart dat de ingevulde gegevens volledig en correct zijn, en geeft de uitdrukkelijke 
toestemming met de verwerking ervan. Meer info over ons privacybeleid vindt u in onze 
privacyverklaring op www.ksa.be/privacy. 

 
 

Datum: 

Handtekening: 

 
 
 
 

Bevestig hier twee zegeltjes van het 
ziekenfonds. 



 



Dagblad uitgegeven door Bram, Thomas, Vincent, Jasper, Olav, Benoit en Arne voor Hoera 8 – Editie 0 maandag 25 november 2019 



 
 

WAT is dit ALLEMAAL? 
 
 

De spAAk? 

 
Dat is een spannende en hilarische krant die je op Hoera 8 aan het begin van elke dag zal ont- 
vangen. Dit dagblad werd – intussen al 10 jaar geleden – in het leven geroepen als tegenhanger van 
de Joeper. Je weet wel, dat saaie krantje van de Joepie dat eigenlijk op niks trekt. Omdat de verbaste- 
ring van Hoera naar … iets moeilijker ligt dan dat van Joepie naar Joeper werd het krantje gedoopt 
met de gezegende naam ‘de Spaak’. 

 

De HOKO redactie is ondertussen al druk in de weer met het voorbereiden van de printer en het 
aankopen van massa’s papier, zodat jullie, net als jullie voorgangers, opnieuw veel leesplezier mogen 
beleven aan het lezen van deze krant. 

 
 

HoerA? 

 
Dat is een toffe vierdaagse fietstocht voor jonghernieuwers en zwervers. We maken prachtige 
fietstochten die gaan door de mooiste streken van België en de rest van de wereld. Vier dagen 
lang moet je zelf eten maken, zweten, stinken, slaapplaats zoeken, de weg zoeken, fietsen, door- 
zetten en op je tanden bijten. 
Het mooiste van de tocht is dat je vier dagen lang vrienden en vriendinnen beter leert kennen 
en dankzij dit prachtige dagblad ook heel wat te weten komt over elkaar. 
Al sinds 2004 heeft de HOERA als eindbestemming X geweest. X1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 kennen we, 
maar X8 zullen we pas kennen op de vierde dag van de tocht. 

 

HOERA 1: Leuven 
HOERA 2: Turnhout 
HOERA 3: Geraardsbergen 
HOERA 4: Deal (Verenigd Koninkrijk) 
HOERA 5: Doornik 
HOERA 6: Geel 
HOERA 7: Genk 
HOERA 8: X 

 

HOERA wordt georganiseerd door HOKO (Hoera KOördinatie, in de oude spelling, ja). Dat zijn 
vijf toffe mensen die ervoor zorgen dat jullie jullie tanden niet kapot hoeven te bijten. Je vindt 
ons dan ook in de twee HOKO-auto’s. HOKO wordt je beste vriend. Je zal ons immers nodig 
hebben om jezelf te voorzien van wegbeschrijvingen, om eten te vergaren, om jullie defecte fiet- 
sen te herstellen of te vervoeren naar de fietsenmaker en om jullie te komen zoeken indien blijkt 
dat die ruimtelijke oriëntatie en kaartleestechnieken jullie in de steek hebben gelaten. 

 



 
 

PRAKTISCH 
DATA en uren 
11 januari HOERA - infomoment, de bar 
27 maart Uiterste inschrijvingsdatum 
3 april Fietsencontrole 19u-20u, Bosjoenk 
14 april Start Hoera 8 om 6:30 u 
17 april Einde Hoera 8 +/- 20:30 u 

 

HOERA-INFOMOMENT 

 
Op 11 januari willen we met het HOKO-team graag wat meer informatie geven over de HOERA! Dit zouden we doen 
om 17u15 (net na jullie activiteit) in de bar in de Ieperstraat. 
Dit duurt tot ongeveer 18u15. Ook de ouders zijn hierop meer dan welkom! 

 
 

Inschrijven 
 

Begint het bij jou ook al te kriebelen? 

Schrijf je dan snel in door 75 EUR over te schrijven op de rekening van KSA Oostende: 

BE 38 8334 2468 6272 met als mededeling HOERA 8 en je naam. Je kan je inschrijven tot en met 27 maart 2019 . 
 

CONTACt 

 
Vanaf dit moment kan je ons volgen op 
facebook! Zoek “HOERA 8”. 

 

Je vindt er info over HOERA, je kan er 
vragen stellen en nog wat meer! 

 

Tijdens HOERA kan het thuisfront deze 
pagina ook volgen en er berichtjes ach- 
terlaten voor de deelnemers. 

 
 

Oproep! Het is altijd leuk om iets te le- 
zen van ma, pa, lief . . . in de Spaak. 
Stuur tijdens HOERA dus zeker heel wat 
berichtjes! 
Tel. 0032 491 06 19 54 
(Arne Dumarey) 

 

Post: 
Smientstraat 14, Oostende 
E-mail: 
HOERA@ksaoostende.be 

WAT neem ik mee? 
 
• Kleren perfect uniform - slaapzak en matje - onderbroe 

ken, 
• Slapen sokken, t-shirts, broek, schoenen, trui - regenjas- 

en broek - zwemgerief 
• Eten lunchpakket voor de eerste middag - wat zakgeld 

(voor versnaperingen en extra’s) - 1 keukenhand 
doek - gamel - drinkbeker en bestek 

• Fiets gecontroleerde fiets - helm - slot - fietszakken - 
reserve binnenband - fluomateriaal (hesje krijg 
je) - een goed werkende fietsbel - balpen en pot 
lood – identiteitskaart 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

VEILIGHEID 

 
Welke zAkken? 

 
Kies voor fietszakken! Een rugzak dragen begint lastig te worden vanaf dag 3. Zorg dat de zakken waterdicht zijn 
en pak je belangrijkste materiaal in plastic zakjes in. 
Let er bij het laden op of ze niet uitpuilen en tegen je wiel 
komen te zitten! Als laatste: tweedehands is OK! 

 
Fietscontrole (verplicht!) 

 
Op vrijdag 3 april 2019 houden we fietscontrole tussen 19 en 20 uur aan het Bosjoenk. 
Neem dit zeker mee: medische fiche, fiets, helm, passende reserveband en slot. 
Zorg dat je fiets in orde is! Als er een serieus gebrek blijkt te zijn of je hebt iets niet mee, dan moet je 
hem later nog eens opnieuw laten keuren. 

 

PAPieren 
 

Dien je medische fiche in bij de fietsencontrole. 
Neem zeker je identiteitskaart mee. 

 
 
 

 



 
 

TOT OP DE HOERA?! 
 
 
 
 

Het is al eens gevallen na bijvoorbeeld een tegenvallende fietsdagtocht tegen wind: “de Hoera 
is te lastig”. 

 
 

Het antwoord hierop is nee! Natuurlijk is de kans groot dat ieder tijdens de tocht wel eens een momentje schuim- 
bekkend uitkijkt naar “wanneer we eindelijk in dat slaapdorp zijn” of het even heeft gehad met “die codering die 
veel te ambetant en ingewikkeld is”. Dit kan en zal zeker gebeuren, it’s part of the game net zoals dit ook het geval 
is bij de Joepie. Een beetje afzien hoort erbij, ook dat is KSA, het maakt het achteraf alleen maar zoveel mooier. 

 
 

Maar om te zeggen dat de Hoera nu echt lastig is, kunnen we meer volmondig “nee” antwoorden. Hoera is zoveel 
meer dan enkel die km’ers die je zal afleggen. Hoera is ook beleven. Elke dag een nieuw landschap, een nieuwe om- 
geving kunnen verkennen met z’n eigen typische natuurschoon, erfgoed en charme. Al fietsend kun je zoveel meer 
zien van wat Vlaanderen of de rest van Europa (wie weet waar er gefietst zal worden?) te bieden heeft dan pakweg 
in de auto of te voet. 

 
 

De tocht is meer dan haalbaar voor iedereen, ook voor de minder geoefende fiets(st)er. Daarnaast is de Hoera is 
ook een heus evenement, waarbij er voldoende ruimte is voor andere activiteiten. Zo wordt er elke avond een 
avondactiviteit voorzien in het slaapdrop van die dag. Op de laatste dag eindigen we dan met een specialere activi- 
teit! Verrassing verrassing! 

 
 

Tot slot is de Hoera ook iets wat eigen is aan KSA Oostende Meeuwennest, aangezien dit ons eigen evenement is, 
in tegenstelling tot de Joepie. Al 18 jaar lang wordt de tocht (met uitzondering van 1 editie) tweejaarlijks door een 
groep Jonghernieuwers en Zwervers gefietst. Het zou mooi zijn deze traditie in ere te houden. 

 
 

Daarom beste Zwerver of Jonghernieuwer, ga de uitdaging aan, je zal er geen spijt van hebben! Hopelijk zien we 
jullie allemaal terug op het HOERA-infomoment! 

 
 

Groetjes 
 
 

HET ENTHOUSIASTE HOKO TEAM! 
 
 
 
 
 
 
 
 


