SUPERHELDEN

Flodders
e

3 trimester

2020-2021

VOORWOORDJE
Heyyyy lieve flodders
Eindelijk het 3de trimester waar we allemaal zo lang op gewacht hebben is in zicht! Jammer genoeg is
het een kort trimester, maar dat wil zeggen dat we het juist extra leuk zullen maken. Een nieuw
trimester wil ook zeggen een nieuw thema dusssssss……. HET THEMA IS SUPERHELDEN!!! Smeer jullie
kieten al maar in, want het wordt een trimester vol uitdagingen. Wij hopen dat het vieze coronabeestje
ons toelaat om alle activiteiten in het echt te geven (want wij missen jullie hoofdjes) - maar zo niet,
niet getreurd - dan staan we uiteraard klaar met online alternatieven!
Tot snel!
Veel liefs van de leiding - Anouk, Lisa, Manon en Ninah
Kusje

ACTIVITEITENKALENDER
Lieve mensen, ondertussen is de paasvakantie alweer gepasseerd! Maar dit wil nog steeds niet zeggen
dat Corona gepasseerd is, helaas. We moeten blijven op onze tanden bijten. Wij houden, zoals u
hoogstwaarschijnlijk, de maatregelen nauwlettend in het oog en houden jullie ook zeker op de hoogte
per week via Whatsapp/mail... Laat uw KSA’er thuis in geval van ziekte.
Indien vragen: 0470049312 (telefoonnummer Anouk).

datum

activiteit

24 april 2021
14u-17u
Bosjoenk
01 mei 2021
14u-17u
Bosjoenk

Stadspel: laten we kennis maken met die rare wezens op de
voorpagina?! Tot dan!

08 mei 2021
10u-17u
Bosjoenk

Dagtocht: joepie, vandaag gaan we met onze superhelden op stap!
Vergeet zeker je goede stapschoenen, lunchpakket, water, koekje &
drankje niet! (bij heel mooi weer: petje/zonnebril/zonnecrème…)

15 mei 2021
14u-17u
Bosjoenk

Bosspel: onze superhelden gaan een middagje naar het bos, ga je mee?

22 mei 2021
14u-17u
Bosjoenk
29 mei 2021
14u-17u
Bosjoenk

Parkspel: vandaag maken we het parkje onveilig! Iedereen welkom!

Strandspel: we gaan naar zee, naar zee & alle superhelden mogen mee,
jij ook! Breng een klein handdoekje mee, smeer je in, hoedje/petje tegen
de zon…
Verrassing: snif, alweer de laatste activiteit?! Maar niet getreurd, het
kamp staat ook voor de deur!! Tot vanmiddag!

WIST-JE-DATJES
Wist je dat….
… het derde trimester officieel begonnen is?
… jullie liefste leidstertjes hier heeel veel zin in hebben?
… we hopen dat jullie er even veel zin in hebben al wij?
… dit een heel kort trimester is?
… dit ook betekent dat kamp steeds dichter bij komt?
… wij heeel erg blij zouden zijn moesten we op kamp mogen deze zomer?
… we dus allemaal moeten duimen voor goede coronacijfers?
… het thema SUPERHELDEN is?
… Lisa in haar vorig leven een superheld was?
… dit eigenlijk een geheimpje is (shhhhtttt)?
… jullie nooit zullen weten welke superheld ze was?
… jullie dit zeker eens moeten vragen aan haar?
… Anouk stiekem een crush heeft op Mega Toby?
… dit eigenlijk ook een geheimpje is?
… Ninah niet kan wachten tot de zomer er is?
… ze stiekem al aan het aftellen is tot kamp?
… dit het laatste wist-je-datje is?
… dit een grapje is? (hihihi)
… jullie niet weten wie ik ben?
… ik het jullie nu zal vertellen?
… dit weer een grapje is ;))?
… Manon en Lisa dit trimester jarig zijn?
… Manon eindelijk volwassen zal zijn?

… we hopen dat jullie een supermegaleuke vakantie hebben gehad?
… het EINDELIJKKKK tijd is om elke zaterdag terug naar de KSA te komen?
… dit het laatste wist-je-datje is?
… dit echt maar echt het laatste wist-je datje is? DOEIIII XO

BIJLAGE VAN 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.
Febe is er voor alle pedagogische begeleiding, Lot (oud bondsleidster), Robbe 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

Robbe Calcoen
Volwassen begeleider

robbe@ksaoostende.be

Lot Fouquet,
Volwassen begeleidster

lot@ksaoostende.be

Febe Parmentier
Pedagogisch begeleidster

febe@ksaoostende.be

Benoit De Becker,
Materiaalmeester

benoit@ksaoostende.be

Dirk Masschelein,
Bondsproost

dirk@ksaoostende.be

KSA OOSTENDE MEEUWENNEST EN COVID-19
•

-12 werking
o = Kabouters, Kwebbels, Pagadders, Ravotters, Vikinghorde, Flodders
o Activiteiten worden zoveel mogelijk buiten gegeven
o Groepen van 10 personen, exclusief leiding

•

+12 werking
o = Knapen, Trendies, Zwervers, JHN’ers
o Activiteiten verplicht buiten
o Groepen van 10 personen, exclusief leiding
o Leden dragen ten alle tijde een mondmasker

•

Algemeen
o Overnachtingen zijn niet toegestaan
o Wie ziek is, kan niet deelnemen aan de activiteiten
o Iemand die zelf besmet is of onder 1 dak woont met een besmet persoon, kan niet
deelnemen aan de activiteiten
o Er wordt aanbevolen om voor maximum één naschoolse activiteit per kind te kiezen

Elke groep tracht telkens op voorhand te weten met hoeveel leden ze zullen zijn op activiteit. Gelieve
dan ook via Whatsapp, mail of andere middelen te communiceren naar de verantwoordelijke leiding
of uw zoon/dochter zaterdag deelneemt.
Als u meer info wenst omtrent de Coronamaatregelen voor het jeugdwerk, www.ambrassade.be heeft
het volledige overzicht! Heeft u nog vragen of bemerkingen, aarzel dan niet om ze te stellen aan
bondsleiding@ksaoostende.be!
Bij KSA Oostende zullen we ons steeds aan volgende vuistregels houden;

Hopelijk kunnen we elkaar terug in het derde trimester verwachten en veel plezier/vertier beleven!

VERZAMELPLAATSEN

Ieperstraat 23

’t Bosjoenk
(Zinnialaan 1)

TERUGBETALING LIDGELD
+ TERUGBETALING KAMP
Het geld dat u aan KSA betaalt, is natuurlijk fantastisch besteed, maar u kunt daar ook een deel van
terug vragen. Er zijn twee plaatsen waar u eventueel geld kan terug krijgen.
1. Een eerste 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!
2. Vervolgens 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.

INSCHRIJVINGSMOMENTEN
De start van het jaar met de grote inschrijvingsmomenten is al gepasseerd, maar KSA nodigt nog
steeds iedereen uit om te genieten van wat KSA allemaal te bieden heeft! Iedereen kan bij elke
activiteit eens aansluiten, na overleg met de leiding. Wees u ervan bewust dat niet ingeschreven
kinderen niet verzekerd zijn!
Wilt u een nieuwe KSA’er inschrijven? Dan mag u het inschrijvingsformulier op het einde invullen en
het gepaste inschrijvingsgeld betalen. Het geld mag u cash meegeven met de leiding of overschrijven
op het rekeningnummer van uw KSA’er! (Rekeningnummers zijn te vinden op de pagina met de
kampen!)
Heeft u vragen omtrent inschrijven of eens een activiteit te komen proberen bij een bepaalde groep?
Aarzel dan niet om een mailtje te sturen naar bondsleiding@ksaoostende.be!

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.
Hieronder worden 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!

KAMPEN
Ban

Datum

Locatie

Prijs

Kabouters

11/07 – 16/07

Chiroheem Sint-Gerolf
Miklaan 16
3600 Genk

90* of 95 euro

Kwebbels

16-07 – 21/07

Chiroheem Sint-Gerolf
Miklaan 16
3600 Genk

90* of 95 euro

Ravotters +
Vikinghorde

11/07 – 21/07

’t Chiropaksken
Appelterre Dorp 13
9400 Ninove

170* of 180 euro

21/07 – 31/07

Chiroheem Sint-Gerolf
Miklaan 16
3600 Genk

170* of 180 euro

21/07 – 31/07

Route de Parfondbois
29
4845 Solwaster

170* of 180 euro

2/08 – 12/08

Route de Parfondbois
29
4845 Solwaster

170* of 180 euro

Pagadders + Flodders

Trendies + Zwervers

Knapen +
Jonghernieuwers

*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
BE19 8334 9730 4112

Vikinghorde:
BE73 8334 2468 5060

Flodders
BE60 8334 2468 6070

Knapen
BE51 8334 2468 5262

Trendies
BE49 8334 2468 6171

Jonghernieuwers
BE29 8334 2468 5464

Zwervers
BE38 8334 2468 6272

SOUBRY OP KAMP
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.

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 sfeerfoto’s en kampkiekjes terugkijken
tot in het jaar 1948!!

Ravotter-Vikinghordekamp 2018

Om dit archief te bezoeken surft u gewoon naar de volgende
link:
https://www.ksameeuwennest.be/Foto-Archief

Kwebbelkamp
1997

Whatsappgroepen KSA Oostende
Meeuwennest
Beste ouders/voogd
Om de communicatie en betrokkenheid te bevorderen binnen KSA en
ouders zouden we graag Whatsappgroepen, voor ouders en leiding,
introduceren. Op deze manier hopen we de drempel tussen leiding en ouders te verlagen.
De Whatsappgroepen zijn bedoeld voor vragen van ouders, zoals waar de activiteit plaatsvindt, leiding
verwittigen… Via deze weg kunt u de leiding makkelijker en sneller bereiken, maar kan de leiding u ook
bij eventuele last-minute veranderingen vlot op de hoogte houden.
Als u wenst deel te nemen aan deze groep kunt u zeker het banhoofd aanspreken, die zal u erin
toevoegen. We kunnen u natuurlijk niet verplichten om hieraan deel te nemen, maar het wordt ten
zeerste geapprecieerd als u dit “experiment” zou steunen op deze manier ☺

DE UITPAS, EEN VRIJETIJDSPAS VOOR IEDEREEN!
De UiTPAS is een vrijetijdspas waarmee je voordelig aan tal van cultuur-, sport-, en jeugdactiviteiten
kan deelnemen. Ook KSA Oostende valt onder jeugdactiviteiten!
Hoe werkt een UiTPAS? Door deel te nemen aan een bepaald cultuur-, sport en/of jeugdactiviteit spaar
je punten. Met die punten kun je op een ander evenement bepaalde voordelen krijgen zoals korting,
gratis toegangsticket, een drankje of een leuk gadget. Zo krijg je voor een jaar deelname aan KSA
Oostende direct 30 punten!
Bij het aanvragen van een UiTPAS zijn er ook enkele welkomstvoordelen verbonden:
•
•
•
•
•
•

3 welkomstpunten
Gratis Zwembeurt Zwembad Oostende
50% korting bij Cultuurcentrum De Grote Post
Gratis drankje TAZ
5 vintage prentkaarten bij het Stadsmuseum
50% korting bij zandsculpturenfestival

Tot de leeftijd van 26 jaar is het volledig gratis om een UiTPAS aan te vragen, daarna wordt er €5
gevraagd. Meer info op www.uitinoostende.be
Wens je je punten te verzilveren voor KSA Oostende? Vul je UiTPAS-nummer in op de inschrijvingsfiche
of stuur een mailtje naar 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.

MEEUWEBIER
Beste KSA'ers, ouders, fervente quizgangers en sympathisanten
Met spijt in het hart kunne we ook dit jaar geen editie van vraagjes en kraagjes organiseren.
Gelukkig hebben we opnieuw Meeuwebier ter
beschikking. Vorig jaar was onze voorraad al
snel verkocht en hebben we dankzij jullie maar
liefst 1000 liter in drie maanden tijd verkocht!
Enorm bedankt hiervoor.
Deze tweede lading van het Meeuwebier is ook
iets verfijnder, er is iets meer CO2 en pareling
op het bier, minder gistbodem in de fles en
een Iets vollere, frissere smaak nog die beter
bijblijft. Dit alles is dus een ideaal
zomer/lentebiertje.
Suggesties het zij over smaak of assortiment
van het Meeuwebier zijn altijd welkom (mailtje
naar de bondsleiding).

Meewebier bestellen zal iets anders zijn dan vorig jaar. Dit jaar zul je voor de activiteit (voor 13u30)
of na de activiteit (na 17u15) Meeuwebier kunnen komen ophalen.
Bestellingen zijn ook nog steeds mogelijk maar die zullen we niet snel kunnen leveren, we doen ons
best om de bestelling binnen de maand te leveren. Alsook zullen we 5 euro verzendkosten moeten
vragen voor een buiten Oostende en omstreken (Middelkerke, Bredene en Gistel).
Bestellen kan via een mail naar bondsleiding@ksaoostende.be met uw bestelling en adresgegevens.
De betaling kan enkel vooraf via overschrijving (met vermelding naam) naar BE76 8334 2093 4995

Dit jaar hebben we een kleine promo; bij bestellingen vanaf 50 euro krijgt u er een gratis KSA
Oostende mondmasker bij!
De prijzen zijn nog steeds hetzelfde met btw inclusief.
2,5 euro voor een flesje
16 euro voor een 6-pack
40 euro voor een bak
Hou zeker onze sociale media @ksaoostendemeeuwennest in de gaten voor leuke hashtags en
andere leuke updates

INSCHRIJVINGSFORMULIER
KSA Oostende Meeuwennest

Identiteitsgegevens
Naam lid*:
Geboortedatum*:
Groep:
Inschrijvingsgeld
Naam
(ouder/voogd):
Straat +
huisnummer*:

..................................................... Voornaam lid*:

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

Geslacht*: M / V / X Geboorteplaats:
................
.....................................................
Kabouters / Ravotters / Vikinghorde / Knapen / Jonghernieuwers
Kwebbels / Pagadders / Flodders / Trendies / Zwervers
€30, KSA’er zonder broer/zus in KSA
€28, KSA’er met broer/zus in KSA
.....................................................

Voornaam
(ouder/voogd):

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

Postcode*:

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

Gsm:

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

E-mail*:

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

UiTPAS-nummer

………………………………………………………………………………………………………………………(Optioneel)

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

Eventuel tweede verblijfplaats
Naam
(ouder/voogd):

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

Voornaam
(ouder/voogd):

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

Straat +
huisnummer:

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

Postcode:

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

Gsm:

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

E-mail:

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

Gemeente:

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

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

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

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?

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

Toestemming beeldmateriaal
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: 

NEE: 

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
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 ledenen 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,
epilepsie, astma …)

Ja

Nee

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

Ja

Nee

Welke?

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

Hoe vaak?

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

Hoeveel?

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

Is uw kind gevaccineerd tegen tetanus?
Wanneer voor het laatst?

Ja

Nee

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

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

Ja

Nee

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

Ja

Nee

...........................................................................................................................................................................
Mag uw kind deelnemen aan normale activiteiten, aangepast aan de leeftijd?
Sport
Spel
Staptochten
Zwemmen
- Andere: ...............................................................................................

Ja
Ja
Ja
Ja

Nee
Nee
Nee
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.

