


 



The Gull Brothers 
 

Het jaar is 1313, we bevinden ons in het middeleeuwse dorp Tiegem.  

Het is er stil, net alsof er geen leven is in het dorp… Dit alles omdat het dorp reeds jaren 

onder bezetting en in oorlog zit. De Spaanse koning Filips de tweede heerst nu over het 

Graafschap Vlaanderen maar er is één stadje die hij maar niet klein krijgt!  

 

Dat stadje is Tiegem, waar ‘The Gull Brothers’ (de meeuwenbroers) strijden voor vrijheid! Ze 

moeten niets van die Filips de IIe, noch van de Vlamingen. Ze willen gewoon vrij en in 

vrede leven! Vrij, vrij als een vogel of beter gezegd vrij als een meeuw (wat ook hun 

wapenschild is). 

 

Net nu ‘The Gull Brothers’ de strijd tegen de Spaanse koning dreigen te verliezen trekken 

wij, KSA Oostende Meeuwennest er heen! Wat we daar zullen aantreffen weten we nog 

niet, maar we houden ons hart vast…  

 

We rekenen op elke KSA’er om mee ten strijde te trekken! 

 

 

 

Voorwoord 
Hoera, het is weer zover! Nu het tweede trimester aangebroken is, weten we hoe laat 

het is… Het is weer tijd voor het jongensweekend! Een weekend boordevol activiteiten 

waar alle jongens samen gaan ravotten tot ze erbij neervallen! 

Het jongensweekend is een jaarlijks weekend met alle bannen van de jongens. Hier 

spelen we een heel weekend lang en overnachten we elk jaar op een andere locatie.  

Deze editie mag je zeker niet missen, het zal een spannende 11e  (coronavrije) editie 

worden. Indien u vragen heeft mag u altijd de bondsleider (Tuur Fouquet) contacteren 

of de banhoofden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Praktische informatie 
Het jongensweekend gaat door van 26 tot 28 februari 2021. Inschrijven kan nog steeds 

door 37 euro te storten met vermelding van de naam van uw KSA’er op het 

rekeningnummer van jouw ban. 

Kabouters: BE44 8334 2468 3545 

Ravotters: BE95 8334 2468 4858 

Vikinghorde: BE73 8334 2468 5060 

Knapen: BE51 8334 2468 5262 

Jonghernieuwers: BE29 8334 2468 5464 

Wacht niet te lang met inschrijven want de plaatsen zijn beperkt. 

Mits alles normaal verloopt vragen we u om: 

Op vrijdag 26 februari vertrekken wij vanop de parking aan het maritiem instituut te 

Oostende. Hier wordt er per banverzameld, de jongste drie bannen verzamelen iets 

eerder vanwege logistieke redenen. De vertrekuren zijn: 

Kabouters, Ravotters en Vikinghorde: 18u 

Knapen en Jonghernieuwers: 19u 

Om alles vlot te laten verlopen vragen we u een kwartier op voorhand aanwezig te zijn. 

Op zondag 28 februari vertrekken we terug vanop het verblijf ‘Het Berkenhof’.               

Hier kunnen de deelnemers opgehaald worden om 13u en teruggevoerd naar ’t 

Bosjoenk (of naar huis gevoerd mits op voorhand onderling met ouder afgesproken) 

Om aan ons verblijf te raken rekenen we op de steun van de ouders. Indien u vrij bent 

om te voeren naar of terug van het heem kan u het vervoerstrookje invullen dat u vindt 

aan het einde van dit boekje. Het adres en wat info over het heem vindt u hieronder. 

 

 

Disclaimer Corona 
 

Onder de huidige coronamaatregelen (Kerstvakantie) kunnen de weekends NIET 

doorgaan. Wij gaan ervan uit dat de maatregelen versoepeld zijn tegen midden februari 

en hopen dan ook dat de weekends wel kunnen doorgaan. Indien u inschrijft voor het 

weekend terwijl wij niet in staat zijn om het weekend te laten doorgaan, geven wij u het 

volledige bedrag terug. 

Voorlopig gaan we er van uit dat de jeugdwerkregels voor de zomerkampen. Dit wil 

zeggen dat als we met meer dan 50 op weekend gaan we dan ook met twee bubbels 

zullen werken. Voorlopig werken we nog met het vervoersstrookje, als dit niet mag of kan 

zouden we via de trein Tiegem kunnen bereiken. 

 

Info of het jongensweekend al dan niet kan doorgaan zullen we sowieso tijdig 

mededelen via mail, brief en sociale media! 

 

 

 

 

 



Verblijf 
Dit jaar trekken de jongens naar het 

Berkenhof bij Tiegem! Allemaal 

samen zullen ze er een heus 

avontuur maken! 

 

Het adres: 

Westdorp 46 

8573 Tiegem 
 

 

 

 



Wat neem je mee? 
Vergeet niet je gerief te naamtekenen 

 

 Je Uniform (sjaaltje + hemd)     

 Voldoende vers ondergoed     

 Voldoende verse T-shirts 

 Een mondmasker 

 Voldoende Broeken 

 Voldoende warme kleren (die vuil mogen worden)     

 Slippers/pantoffels 

 Regenjas 

 Slaapzak + beddengoed + hoofdkussen 

 Pyjama 

 Goede stapschoenen/schoenen die vuil mogen worden 

 Fluohesje 

 Zaklamp 

 2 Keukenhanddoeken 

 Tandenborstel 

 Washandje 

 Toiletgerei 

 Badhanddoek  

 

Wat neem je NIET mee? 

 Snoep 

 Uurwerken 

 GSM/Smartphone Geld 

 MP3 speler, Ipod… 

 Tabak/andere narcotische middelen 
 

Neem ook nog een kijkje in het trimesterboekje, misschien dat je nog iets extra nodig 

hebt voor het weekend, specifiek voor jouw ban… 

 
 

Strookje vervoersschema 
 
 

(Gelieve strookje af te geven aan de leiding) 

Ik ................................................................... (naam ouder) voorzie vervoer voor 

……………………… (naam zoon /dochter) en andere KSA’ers naar het jongensweekend. 

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

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



Individuele medische fiche KSA Oostende Meeuwennest 
Deze medische fiche moet door de ouders en/of arts IN DRUKLETTERS ingevuld worden. 

Hierdoor beschikken de leiders over de nodige informatie om uw kind een zorgeloos 

werkjaar, weekend en kamp te bezorgen. Deze informatie is strikt vertrouwelijk en wordt 

enkel verspreid bij de leiding van uw kind. 

Medische gegevens 

Zijn er activiteiten waaraan uw kind niet kan deelnemen (dagtocht, zwemmen, …)? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Heeft uw kind ziektes gehad of heelkundige ingrepen waarvan de leiding op de hoogte 

moet zijn? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Heeft uw kind een ziekte of een fysieke of mentale beperking (suikerziekte, astma, 

autisme, …)? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………… 

Moet uw kind een speciaal dieet volgen (lactosevrij, geen varkensvlees, vegetarisch)? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Zijn er andere punten waar de leiding rekening mee moet houden (bedwateren, 

slaapwandelen,…)? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Is uw kind gevaccineerd voor tetanus? Ja / neen Zo ja, in welk jaar? ………………….. 

Moet uw kind tijdens het werkjaar, weekend of kamp bepaalde geneesmiddelen 

nemen? Indien wel, vul dan hieronder in welke. Naam geneesmiddel Wanneer? 

Hoeveelheid Zijn er nog andere inlichtingen of opmerkingen die u aan de leiding wil 

meedelen? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Handtekening ouder(s): 

 

 

 
De ondergetekende verklaart kennis genomen te hebben van dit formulier en bevestigt 

de juistheid van de hierboven gegeven informatie. Kleef hier twee stickers van de 

mutualiteit aan een hoekje vast 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mopjes 
 

Jantje 

 
De moeder van Jantje zet een bord soep voor hem op tafel en roept Jantje dat hij moet 

eten. Ze zegt: “Ik heb het tafelkleed net gewassen, dus maak het niet vies! 

Als je knoeit houd ik per vlek twee euro op je zakgeld in.” Vervolgens gaat ze de keuken 

weer in. 

 

Als ze terugkomt, ziet ze jantje met zijn lepel soep uitsmeren over het laken. Ze is woedend 

en schreeuwt naar Jantje: “Wat ben je aan het doen!?” 

Jantje zegt: “Ik maak van drie vlekken één vlek, dan ben ik minder zakgeld kwijt.” 

 

De ridder op het rood-zwarte paard  
 

De ridder op het rood-zwarte paard komt bij een kasteel in het noorden. Daar zijn drie 

poortwachters: 'Hoe heet je?' 'Ik ben de ridder op het rood-zwarte paard' 'Hoe heet je?' 'Ik 

ben de ridder op het rood-zwarte paard.' 'Hoe heet je?' 'Ik ben de ridder op het rood-

zwarte paard.' 

 

Dan komt hij bij de koning. 'Koning, mag ik met uw dochter trouwen?' 'Dan moet je eerst 

de draak in het zuiden verslaan!' zegt de koning. 

Na een lange reis komt de ridder aan bij het kasteel van het zuiden. Daar zijn wéér drie 

poort-wachters: 'Hoe heet je?' 'Ik ben de ridder op het rood-zwarte paard' 'Hoe heet je?' 

'Ik ben de ridder op het rood-zwarte paard.' 'Hoe heet je?' 'Ik ben de ridder op het rood-

zwarte paard.' Hij verslaat de draak van het zuiden. 

 

Hij komt weer bij het kasteel van de koning. 

Weer de drie poortwachters: 'Hoe heet je?' 'Ik ben de ridder op het rood-zwarte paard' 

'Hoe heet je?' 'Ik ben de ridder op het rood-zwarte paard.' 'Hoe heet je?' 'Ik ben de ridder 

op het rood-zwarte paard.' 

Tegen de koning: 'Mag ik nu uw dochter trouwen?' 

'Dan moet je eerst de draak van het oosten verslaan.' 

 

Hij komt bij het kasteel van de draak van het oosten. 

Alweer de drie poortwachters: 'Hoe heet je?' 'Ik ben de ridder op het rood-zwarte paard' 

'Hoe heet je?' 'Ik ben de ridder op het rood-zwarte paard.' 'Hoe heet je?' 'Ik ben de ridder 

op het rood-zwarte paard.' Hij verslaat de draak van het oosten. 

 

Dan komt hij weer bij het paleis van de koning. 

Nou weer drie poortwachters: 'Hoe heet je?' 'Ik ben de ridder op het rood-zwarte paard' 

'Hoe heet je?' 'Ik ben de ridder op het rood-zwarte paard.' 'Hoe heet je?' 'Ik ben de ridder 

op het rood-zwarte paard.' 

Bij de koning: 'Mag ik dan nu met uw dochter trouwen?' 'Dan moet je eerst de draak van 

het westen verslaan.' 

 

De ridder gaat op weg. Bij het kasteel van de draak van het westen: 'Hoe heet je?' 'Ik ben 

de ridder op het rood-zwarte paard' 'Hoe heet je?' 'Ik ben de ridder op het rood-zwarte 

paard.' 'Hoe heet je?' 'Ik ben de ridder op het rood-zwarte paard.' 

Hij verslaat óók de draak van het westen. 

Na een vermoeiende reis komt hij voor de zoveelste keer bij de koning. 'Mag ik dan nú 

met uw dochter trouwen???' 

 

Koning: 'Huh? Oh, oepsie, dat was ik even vergeten, ik heb helemaal geen dochter.' 

 

 

 



Tekeningen en spelletjes  

 

 
 

 



 
 


