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Voorwoord  

Heylaaa liefste Trendies! :)))) 

Hopelijk had iedereen een superspetterende zomer met veel ijsjes, toffe avonturen en knappe 

surfboys. Helaas komt er achter elk mooi liedje een einde en zo ook aan de zomervakantie en moet 

iedereen weer naar school :((( MAAR niet getreurd!! Dat betekent dus ook een nieuw KSAjaar, 

JOEPIEEEEEEEEE 

Vanaf zaterdag zal je je elke week weer te pletter kunnen amuseren want wij hebben al heel wat 

leuke activiteiten klaarstaan. Neem maar een kijkje in de activiteitenkalender.  

Op zaterdag 10/9 is het startdag. Voor de verandering is het een keer niet in het stad maar wordt het 

een groot buurtfeest op het Mispel. Het wordt echt pret duuuus de boodschap is komen!! Het zou 

tof zijn moesten er superveel Trendies aanwezig zijn en breng gerust nog vriendinnetjes mee die je 

kent om ze zo te overtuigen om ook naar de KSA te komen! 

Daarnaast staat er jullie dit jaar ook een tentenkamp te wachten. Voor velen is het de eerste keer en 

zal het zeker niet tegenvallen want echt een tentenkamp is suuuuuuuuuuuuperleuk! Er zullen ook 

tenten/sjordagen zijn, probeer daar ook naartoe te komen want het is superhandig als jullie dat op 

voorhand al kunnen. 

Nu de vraag, wat is het thema voor het 1e trimester en jawel jullie hebben het waarschijnlijk al gezien 

op het voorblad: -> !FRIETKOT! <- want wie eet er nu niet graag frietjes ;) 

Superveel groetjes van Helene, Febe, Julie, Louise en Marie-Sophie  

Tot zaterdag :D 

 

 

 



Activiteitenkalender  

(we verzamelen elke zaterdagnamiddag in de Ieperstraat van 14u-17u, tenzij anders vermeld) 

 

10 september: Startdag! Kom allemaal naar het Mispelplein! Er zijn gratis pannenkoeken, drie 

springkastelen en een heuse sjorinitiatie! Breng allemaal vriendjes en vriendinnetjes mee, en 

misschien is KSA wel iets voor hen!  

 

17 september: Strandspel! Zon, zee, strand en leuke mensen! Wat is er nog meer nodig om er een 

eerste spetterende activiteit van te maken?! 

 

24 september: Stadspel! We hebben gehoord dat het vanavond Kaas & Wijn is! Maar misschien 

moeten we eerst kaaskroketten gaan verzamelen? Kom ’s avonds zeker ook allemaal eens af naar de 

Kaas & Wijn-avond!  

 

1 oktober: Verrassingsactiviteit! Het vindt plaats op het Mispelplein van 10u-17u. Zouden jullie ook 

€3 willen meebrengen?  Suprise suprise!  

 

8 oktober: Bosspel! Doe allemaal jullie vuile kleren aan om een hele namiddag lang te ravotten!  

 

15 oktober: Avondspel! Alarm! Alarm! Er is een lijk gevonden! Het is toch niet Kenny, de friturist? Oh 

neen! De activiteit gaat door van 18u-21u. Breng ook allemaal een fiets mee én buzzy pass (alleen als 

je een buzzy pass hebt!) 

 

22 oktober: Geen activiteit! Jullie lieve leidstertjes gaan op leidingsweekend. 

 

29 oktober: Crea! Deze namiddag mogen jullie je creatieve geesten de vrije loop laten! Breng, als je 

dat thuis hebt, verschillende lapjes stof mee. We verzamelen op het Mispelplein!  

 

5 november: Darkroom! Kom allemaal af, want het wordt weer super fantastisch cool, hebben we 

gehoord. 

 

12 november: Parkspel! Er is een frituuroorlog uitgebroken! Wie heeft er de beste frieten? Dat 

moeten we voor eens en altijd uitvechten!  

 

19 november: Zwemmen! Joepie! Zouden jullie €2 kunnen meebrengen!  

 

26 november: Kerstfeestje! Dit is de laatste activiteit! Ohneen! En ook Secret Santa komt eens langs, 

iedereen moet een cadeautje meebrengen van rond de vijf euro. Want Kerstmis, dat is samen zijn 

en natuurlijk ook een klein cadeautje :)!  

 

 

Speciale data 

- 10 september: Startdag 

- 24 september: Kaas-en Wijnavond 

- 28 december: Plopsaland 

- 10-12 februari: Meisjesweekend 

- 21-31 juli 2017: Trendiekamp 

 



Contactgegevens Trendieleiding 

 

 

Helene Herpelinck (banhoofd) 
- 0495 49 80 44  
- Prinsenlaan 2, 8400 Oostende 
- helene.herpelinck@gmail.com 

 

 

Marie-Sophie Van Ingelghem (co-banhoofd) 
- 0493 60 05 43 
- Elisabethlaan 215, 8400 Oostende 
- mariesophievi@gmail.com 

 

 

Julie Saudemont (penningmeester) 
- 0475 93 93 65 
- Gouwelozestraat 48a 
- saudemontjulie@gmail.com 

 

 

Louise Dillen (EHBO-verantwoordelijke) 
- 0470 37 03 93 
- Kersenlaan 22, 8400 Oostende 
- lilo111@hotmail.com  

 

Febe Parmentier (kampmateriaalverantwoordelijke)  
- 0468 22 02 70 
- Mariakerkelaan 245, 8400 Oostende 
- febe.parmentier@telenet.be 
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De bondsleiding 

Bondsleider 
Willem Verhoest  
0470/04.74.00 
willem@ksaoostende.be 

 
Bij de bondsleider kan u terecht met al uw 
vragen over de jongenswerking, de 
jongensbannen en de activiteiten 

Bondsleidster 
Lot Fouquet 0499/29.93.76 
lot@ksaoostende.be 

       
Bij de bondsleidster kan u terecht met al uw 
vragen over de meisjeswerking, de 
meisjesbannen en de activiteiten 

Bondsecretaris 
Tom Decheiver 0492/75.73.69 
tom@ksaoostende.be 
 

 
Bij de bondsecretaris kan u terecht met al uw 
vragen over inschrijvingen en financiële zaken 

Bondsorganisator 
Sharon Ghysel 0496/93.05.47 
sharon@ksaoostende.be 
 

 
Bij de bondsorganisator kan u terecht met uw 
vragen over de evenementen georganiseerd 
door KSA 

Volwassen begeleider 
Ruben Depuydt  
ruben@ksaoostende.be 

 
De volwassen begeleiders geven raad aan de 
bondsleiding en steken een handje toe 

Volwassen begeleider 
Hanne Declerck 
hanne@ksaoostende.be 

 
 
De volwassen begeleiders geven raad aan de 
bondsleiding en steken een handje toe 
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Wist-je-datjes 

 

Wist-je-dat… : 

… We dit nieuw KSA jaar starten met 2 eerstejaarsleidsters? 

… ze het heel hard zien zitten? 

… ze in de beste ban zijn terecht gekomen? 

… de andere leiding het ook heel hard ziet zitten? 

… ik nu mijn kat op de vensterbank zie zitten? 

… de persoon die de wistje-datjes maakt nu lekker thuis zit? 

… jullie op dit moment allemaal op school zitten? 

… 2 leidsters nu nog geen school hebben? 

… dit eigenlijk wel leuk is? 

… de rode zee niet rood is? 

… je niet dood gaat in de dode zee 

… IK NU AL SUPERVEEL ZIN HEB IN KAMP?? 

… Iedereen mee moet op kamp ? 

… Als je niet meer gaat op trendiekamp je geen leidster kan worden? 

… dit echt echt echt echt waar is? 

… het vorige wist-je-datje een leugentje is? 

… de 3 laatse wist-je-datjes eigenlijk leugentjes zijn? 

… liegen eigenlijk niet mag? 

… dit strafbaar is? 

… leidster Helene rechten studeert ? 

… Helene alles weet over wat mag en wat niet mag? 

… Leidster Louise een halfjaar (of meer) in America heeft gestudeerd? 

… we allemaal blij zijn dat ze terug is? 

… Leidster Marie-Sophie 2 namen in haar voornaam heeft? 

… We eigenlijk 6 leidsters hebben ipv 5? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kleurplaat  

Lacheeeeen 

 

☺ Ken je het verschil tussen een wc en een frituur? Wel als je dat verschil nog niet kent… 

WIL IK NOOIT FRIETEN ETEN BIJ JOU! 

☺ “Ik heb verdriet”, zei een kleine aardappel. Mijn moeder zit in de puree… 



Woordzoeker 

 

 

 



 

Inschrijvingen en inschrijvingsdag 

Dit jaar is de regeling voor de inschrijving van de leden dezelfde als vorig jaar.  

U kan uw zoon/dochter beginnen inschrijven vanaf de Startdag op zaterdag 10 september. Hierna 

kan dit tot 1 oktober door de ingevulde inschrijvings- en medische fiche af te geven aan de leiding 

samen met het lidgeld. De uiterste datum is dus zaterdag 1 oktober, dan zullen we tussen 13u30 en 

17u postvatten in onze lokalen op het Mispelplein en kan er ook nog ingeschreven worden. 

Inschrijven in KSA kost 23 euro met broer/zus in KSA en 25 euro zonder broer/zus in KSA op het 

rekeningnummer van de ban. (zie hieronder) 

Nieuw lid is gratis pet! 

Als u dit jaar uw kind inschrijft in KSA Oostende en uw zoon of dochter neemt een vriendje of 

vriendinnetje mee naar KSA die zich ook inschrijft, dan krijgen beide leden een KSA Oostende 

Meeuwennest pet gratis. 

Zoals u kan lezen in dit boekje, is er een deadline voor het inschrijven, dat is 1 oktober. 

Hopelijk tot snel, met een extra lid er bij! 

 

Geld terugkrijgen inschrijvingen 

Goed nieuws! U kan uw geld, tot €20, terugkrijgen op uw inschrijving  op 2 verschillende manieren: 

*Via Stad Oostende 

Vraag tot en met 1 oktober het formulier aan aan één van de verzamelplaatsverantwoordelijken.(Eva 

op Westdiep, Charlotte David bij Kaaistraat en Julie bij Ieperstraat) Die zullen het formulier invullen 

en bestempelen. Wanneer u die dan ingediend heeft bij de Dienst Jeugd op het Bosjoenk, krijgt u €10 

terug op uw inschrijvingsgeld. 

*Via de mutualiteiten 

De meeste mutualiteiten betalen een deel van het inschrijvingsgeld terug. De formulieren van de 

mutualiteiten brengt u mee op 1 oktober op de inschrijvingsdag. Wij vullen dan het deel van de 

leiding in. Na 1 oktober kunt u nog het formulier in een envelop met bijgevoegde postzegel in de bus 

steken op het volgend adres: Steensedijk 35. 

 

Verloren voorwerpen kamp 

Omdat er zoals elk jaar redelijk wat verloren voorwerpen zijn na de kampen, organiseren we een dag 

waarop iedereen ze kan komen uitzoeken. Dit zal plaatsvinden op zaterdag 1 oktober  in onze 

lokalen op het Mispelplein, zowel om 13u30 als om 17u (hetzelfde moment als het uiterste 

inschrijvingsmoment). 

 

 



 

De site & Facebook  

Door de vernieuwingen die doorgevoerd zijn omtrent de site in de vorige werkjaren, zijn jullie nu in 

staat ook altijd goed geïnformeerd te blijven over de belangrijke zaken rond KSA. Dingen als de 

activiteitenkalender van je zoon of dochter, data van belangrijke KSA evenementen (Kaas- en Wijn, 

Streekbierenavond & Voetbaltoernooi,…), foto’s van je kind,… zal je daar allemaal kunnen raadplegen 

(www.ksaoostende.be ). Maar we zijn niet enkel terug te vinden op de website, je kan ons ook volgen 

op de Facebook-pagina die de naam ‘KSA Oostende Meeuwennest’ draagt. Ook daar wordt normaal 

gezien wekelijks belangrijke informatie doorgespeeld aan jullie, mocht je deze gemist hebben of je je 

boekje kwijt bent. Vanaf dit jaar willen we iedereen laten weten hoe leuk jouw zoon of dochter het 

heeft in KSA. We zullen niet enkel foto’s op de site van KSA Oostende zetten, maar ook foto’s op de 

Facebookgroep van KSA Oostende Meeuwennest. Indien u dit liever niet heeft, mail dan naar 

bondsleiding@ksaoostende.be. Dan zullen we geen foto’s van uw kind op facebook zetten 

Weekends  

De jongens gaan van 17 tot 19 februari 2017 op weekend naar Koksijde. De meisjes gaan van 10 tot 

12 februari 2017 op weekend naar Loppem. Meer info over het weekend volgt later. Iedereen 

schrijft zich het best zo snel mogelijk in door €37 naar het juiste rekeningnummer over te schrijven 

(vermeld “Weekend” + de naam van uw kind).  

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 

JHN: BE29 8334 2468 5464  Zwervers: BE38 8334 2468 6272 

 

Kampen 

Deze zomer gaan er opnieuw fantastische KSA-kampen door. Inschrijven kan nu al. Vergeet niet op 

tijd in te schrijven, want wie dat doet na 1 mei 2016 moet 10 euro extra betalen. Vermeld bij de 

betaling “Kamp” + de naam van uw kind. 

Ban Datum Locatie Prijs 

Kabouters 11 – 16 juli Nijlen €90 | €85 met 
broer/zus in KSA Kwebbels 16 – 21 juli 

Ravotters & Vikinghorde 11 – 21 juli Opglabbeek €150 | €140 met 
broer/zus in KSA Pagadders en Flodders 21 – 31 juli Peer 

Knapen en 
Jonghernieuwers 

2 – 12 augustus Solwaster 
 

€170| €160 met 
broer/zus in KSA 

Trendies en Zwervers 21 – 31 juli 

 

 

 



 

Plopsaland  

Net als de voorbije drie jaar trekken we met z’n allen naar Plopsaland in de kerstvakantie. En jawel, 

iedere ksa’er mag mee. Van kabouter tot jonghernieuwer en van kwebbel tot zwerver. Dit jaar 

maken we dit leuke pretpark in De Panne onveilig op woensdag 28 december.  

Je schrijft je in door €30 over te schrijven op het rekeningnummer van je ban voor 30 november 

(vergeet niet je naam te vermelden). In de prijs is toegang, een drankje en vervoer inbegrepen. 

Als je een abonnement hebt voor Plopsaland, moet je maar €10 overschrijven. 

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 

JHN: BE29 8334 2468 5464  Zwervers: BE38 8334 2468 6272 

 

Alle lagere schoolkinderen (dus: kab, rav, vik, kwe, pag  en flo) verzamelen op 28 december voor de 

Lijnwinkel aan het station om 8u15 stipt. Zij komen daar terug aan om 18u10. 

Scholieren (dus: kna,jhn, tre en zwe) verzamelen voor de lijnwinkel aan het station om 8u40 stipt. Zij 

komen daar terug aan om 18u30. 

Breng een lunchpakket, tussendoortjes en WARME KLEDIJ mee (= zeer veel laagjes en dikke kousen). 

Tot dan! 

De leiding  

 

 

 

 

 

 

 

 



Kaas – en wijnavond 

 

18u30 Misviering met leidersaanstelling  

19u30 Receptie  

20u00 Bedanking oud-leiding 

20u15 Maaltijd met leid(st)ersdopen  
 
Ook dit jaar verwennen we jong en oud met een spetterende kaas - en wijnavond. We beginnen om 

18u30 met een bezinnend moment en de officiële voorstelling van de nieuwe leiders en leidsters. 

Vooraleer we aan tafel gaan, drinken we een glaasje ‘op het nieuwe werkjaar’ en nemen we 

dankbaar afscheid van de oud-leiding. Tenslotte beginnen we aan de maaltijd en kunt u de hele 

avond genieten van lekkere kazen, verfrissende drankjes en sfeervolle muziek. Een ideale 

gelegenheid voor een gezellige babbel met oude bekenden, en dé plaats om oude (KSA-) 

herinneringen boven te halen. In de loop van de avond wordt ook de nieuwe leiding gedoopt, en zij 

zorgen op die manier voor de nodige entertainment. Net als vorig jaar halen we onze kazen bij de 

Kaashoeve. Dit is een Oostendse boerderij die een assortiment kazen vervaardigt met eigen, 

verse hoevemelk. Maar dit jaar vullen we de lijst ook aan met enkele klassieke zachte kazen. 

Zijn er nog vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met iemand van de bondsleiding:  

Lot Fouquet ☎ 0499/29 93 76   Willem Verhoest ☎ 0470/04 74 00 

Inschrijven kan door een mail te sturen naar tom@ksaoostende.be en het gepaste bedrag over te 

schrijven op volgend rekeningnummer BE76 8334 2093 4695, of door op de inschrijvingsdag (1 

oktober, zie verder) het geld cash te betalen en samen met het ingevulde strookje af te geven. De 

prijs bedraagt €12/persoon voor een kaasschotel. Voor kinderen zijn er pannenkoeken 

verkrijgbaar aan €5 (kinderaperitief en 3 pannenkoeken inbegrepen). 

_________________________________________________________________ 

De familie …………………………………………………………………….……………………………………………….. bestelt 

hierbij:  

……...…… Kaarten voor KAAS aan 12 EURO per stuk    = € ………...…  

…………... Kaarten voor PANNENKOEKEN aan 5 EURO per stuk= € ……………  

—————————-----------------------------------------------------------------------------------------  

TOTAAL  = €……………  
 

 

Zaterdag 

24september 

Zaal Astrid 

Gentstraat 6 
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