Voorwoord
Dag lieve kwebbels, mama’s en papa’s!

We zijn alweer aan het laatste trimester gekomen, daarom zullen we er dubbel zo hard
van genieten met nog mega veel toffe spelletjes en activiteiten!
We hopen dat jullie allemaal een leuke vakantie hebben gehad en dat jullie weer
helemaal klaar staan voor er samen met ons weer in te vliegen. Ik heb al gezien dat het
over de beruchte snoepbaron zal gaan, ik zit al met veel vragen in mijn hoofd met wat er
allemaal zou kunnen gebeurd zijn. Maar 1 ding ben ik wel zeker dat als wij als kwebbels
weer samenwerken we alles wel zullen kunnen oplossen! Wij zijn er alleszins al
helemaal klaar voor en hebben alweer zin om jullie terug te zien!

Veel groetjes van de kwebbelleiding!!

Alina, Sietske en Sterre xxxx

Contactgegevens

Sietske Verleene (banhoofd)
Duivenhokstraat 39
0479 26 98 06
sietskeverleene@hotmail.com

Sterre Dessein
Metselaarsstraat 63
0468 46 56 44
sterre.dessein@gmail.be

Alina Pierloot
Nieuwpoortsesteenweg 552
0478057384
alinapierloot@gmail.com

Activiteitenkalender
De activiteiten gaan elke zaterdagmiddag door van 14u-17u*. We verzamelen elke
activiteit aan het Bosjoenk* (zinnialaan 1). Er wordt ook een kleine pauze voorzien
waarin de kindjes hun koek & drank van thuis mogen opeten en drinken. Koek en drank
is natuurlijk niet verplicht, maar wel aan te raden. Best ook kleren aandoen die vuil
mogen worden.
*Dit kan uitzonderlijk eens veranderen, maar zal altijd bij de activiteit vermeld staan.

23 april: Bosspel
De maffia heeft iets gestolen van de snoepbaron. Wat zou er gestolen zijn? Misschien wel
goud of snoep?! Alleen echte speurneuzen kunnen dit oplossen.

30 april: Strandspel
Wie zouden die mensen in het zwart zijn en wat zouden ze willen van de baron?? We
moeten hen zien te ontmaskeren!!

7 mei: Parkspel
Hoe kunnen we het best de aandacht trekken van de maffia? Misschien wel met een goed
plan? Kun jij de code kraken van dit mysterie?

14 mei: bosjoenkspel
Ik heb gehoord dat er wat ruzie is tussen de baron en de maffia. Er is maar 1
mogelijkheid om de winnaar te kiezen en dat is door een battle te doen!!!

21 mei: dagtocht (10u -17u)
De baron is weg! Wat nu? Waar zou hij zijn? Wij willen hem vinden? Komen jullie
helpen??
Voorzie een lunchpakket, drankje, 4utje en stevige wandelschoenen

28 mei: Verassingsactiviteit
Gelukkig, alles valt op z’n plek… maar is het nu terug goed of blijven ze vijanden?

Wist-je-datjes
-

We blij zijn dat we jullie bijna weer gaan zien

-

Het al het laatste trimester is

-

Wij dat heel jammer vinden

-

Er wel nog een kamp komt

-

Het nieuwe trimester over een snoepbaron zal gaan

-

Er een super coole Mega Mindy film is over een snoepbaron

-

We hopen dat jullie een toffe vakantie hebben gehad

-

We hopen dat jullie veel chocolade eitjes hebben gevonden

-

Wij al heel veel toffe activiteiten hebben gemaakt

-

Wij ook al super coole spelletjes hebben voor het kamp

-

Wij hopen dat jullie ook meegaan op kamp

-

Ik je nu super coole weetje zal leren

-

Meisjes meer knipperen dan jongens

-

Mensen gemiddeld 14 scheetjes per dag laten

-

Dieren ook humor hebben

-

Een worm 10 harten heeft

-

Warm water sneller bevriest dan koud water

-

Je in de ochtend groter bent dan in de avond

-

Je nu veel slimmer bent door deze weetjes

-

Dit het laatste wist-je-datje is

-

Dat dat helemaal niet waar is

-

Jullie eigenlijk niet weten wie dit schrijft

-

Ik dit wel weet

-

Er de 23ste na de activiteit vraagjes en kraagjes is

-

Ik deze quiz al heb gespeelt

-

Ik heel weinig wist

-

Ik normaal wel heel slim ben

-

Het weer mooier weer zal worden

-

Ik daar heel blij om ben

-

Ik weer aan het strand in de zon wil liggen

Spelletjes
Deze lekkere cupcake is al zijn kleuren kwijt. Kleur jij hem in?

Zoek de 6 verschillen

Wie van de 3 zal er aan het snoep kunnen?

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 ieder trimester staan ze
voor u en KSA klaar.

Tuur Fouquet

Lisa Hungwe

-Bondsleider-

-Bondsorganisator-

Hoofdleiding jongens

Coördinator voor beide bonden

0493/ 15 24 10

0468/ 21 94 50

Leffingestraat 275, 8400 Oostende

Meeuwenlaan 34, 8400 Oostende

tuur@ksaoostende.be

lisa@ksaoostende.be

Wannes Deprez

Marie-Sophie Van Ingelghem

-Bondssecretaris-

-Bondsleidster-

Financieel verantwoordelijk voor beide bonden
wannes@ksaoostende.be

Hoofdleiding meisjes

0471/ 85 36 95

Elisabethlaan 215, 8400 Oostende
marie-sophie@ksaoostende.be

Nachtegalenlaan 9, 8400 Oostende

0493/ 60 05 43

BONDSONDERSTEUNING
Febe is er voor alle pedagogische begeleiding, Lot (oud bondsleidster) en Robbe zullen
ook hun steentje bijdragen aan het ondersteunen van de bondsleiding en de werking
van KSA Oostende Meeuwennest. Dit jaar verwelkomen we ook Lisa als
Bondsorganisator! Bondsproost Dirk ontfermt zich over de K in KSA (Katholieke
Studenten Actie)!

Dirk Masschelein

Robbe Calcoen

Bondsproost
dirk@ksaoostende.be

Volwassen begeleider
robbe@ksaoostende.be

Lot Fouquet

Febe Parmentier

Volwassen begeleidster
lot@ksaoostende.be

Pedagogisch verantwoordelijke
febe@ksaoostende.be

KSA groet u!
Dit jaar is KSA Oostende Meeuwennest terug, na twee edities te moeten overslaan met een spetterend
evenement. We nodigen u van harte uit op zaterdag 23 april 2022 op ‘t Bosjoenk. Zoals voorgaande
edities hebben we een heus assortiment met streekbieren voor u klaar staan alsook ons eigen
Meeuwebier!
Vanaf 18u beginnen 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.
Hoe schrijf ik me in voor de quiz?
•
•
•

Vorm een ploeg van 4 personen
Stort 30 euro per ploeg naar BE76 8334 2093 4695 met uw groepsleden en groepsnaam als
opmerking
Laat ons weten dat je wil deelnemen door te mailen naar wannes@ksaoostende.be!

Voor al uw vragen kan u terecht bij onze bondsleiding:
•
•
•

Tuur Fouquet | 0493 15 24 10
Marie-Sophie Van Ingelghem | 0468 22 02 70
bondsleiding@ksaoostende.be

Ieperstraat 23

’t Bosjoenk
Zinnialaan 1

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.

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.

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!
OPGELET!
Sinds dit jaar is er een structurele verandering in onze kampen. Vroeger gingen de Kabouters en de
Kwebbels elk apart op kamp. Om organisatorische redenen sluiten zij vanaf dit jaar aan bij andere
heemkampen. Zo zullen de Kabouters aansluiten bij het Ravotter-Vikinghordekamp vanaf 16 juli. Voor
de Kwebbels is de verandering het grootst: zij veranderen van periode en sluiten vanaf 26 juli aan bij
het Pagadder-Flodderkamp. Is er iets niet duidelijk of heeft u vragen? Vraag de leiding naar meer info!
Rekeningnummers per ban vindt u op de volgende pagina!
Ban

Datum

Locatie

Prijs

16/07 – 21/07

De Miere
Kapellestraat 116
8760 Meulebeke

90* of 95 euro

11/07 – 21/07

De Miere
Kapellestraat 116
8760 Meulebeke

170* of 180 euro

Kwebbels

26/07 – 31/07

De Galghoek
Galghoekstraat 10
9240 Zele

90* of 95 euro

Pagadders
Flodders

21/07 – 31/07

De Galghoek
Galghoekstraat 10
9240 Zele

170* of 180 euro

Trendies
Knapen

21/07 – 31/07

Route de Géromont 1
4180 Fairon

170* of 180 euro

Jonghernieuwers
Zwervers

29/07 – 07/08

Tsjechië

€500

Kabouters

Ravotters
Vikinghorde

*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

Het geld dat u aan KSA 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. Ten tweede kan u ook voor kinderen jonger dan 14 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.

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! Meer foto’s vindt u op www.ksameeuwennest.be/foto-archief

Ravotter-Vikinghordekamp 2018

Kwebbelkamp
1997

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 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

