
 

 

 

 

KSA OOSTENDE MEEUWENNEST 

JONGENSWEEKEND 2023 
  



Voorwoordje 
 

Dag iedereen we gaan dit jaar weer op jongensweekend. 
 Joepie!!! Dit jongensweekend gaan we op een fantastisch avontuur. We zullen de strijd 
moeten aangaan samen tegen het keizerrijk met heel wat nieuwe vrienden die we doorheen 
dit weekend zullen ontmoeten. We zullen het keizerrijk van Darth Vader en emperor 
Palpatine moeten verslaan samen met onze nieuwe vrienden Obi One en Luke Skywalker. De 
twee ervaren jedi’s zullen ons opleiden tot echte jedi masters zodat we de strijd kunnen 
aangaan met het keizerrijk. Het zal een weekend vol plezier zijn, maar het zal geen 

gemakkelijk avontuur worden, want Dart Vader en emperor Palpatine zijn enorm sterk. Ze 
hebben jullie hulp nodig om het keizerrijk te verslaan dus we zullen al onze energie in de 
trainingen moeten steken zodat we zeker het keizerrijk zullen verlsaan. Elke dag zal een 
nieuwe uitdaging worden. Wil jij weten of we sterk genoeg zijn om het keizerrijk de verslaan 
dan moet je zeker afkomen naar het jongensweekend. We zullen iedereen nodig hebben om 
onze missie te volbrengen.  
 
 
 
Wij hopen alvast allemaal dat iedereen er zal zijn, want het zal een jongensweekend wordt 
een om nooit te vergeten. Lees zeker nog eens de rest van het boekje voor de praktische 

info van het jongensweekend. Het zal super leuk  zijn en zeker met al je goeie vrienden in 
KSA. De leiding kijkt er al naar uit hopelijk jullie ook! Tot dan iedereen! 
  



Praktische informatie  

Het jongensweekend gaat door van 3 tot 5 maart 2023. Inschrijven kan door via stamhoofd 
in te loggen en de stappen te volgen bij weekends/weekend jongens en dan 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 3 maart vertrekken wij vanop de parking aan het maritiem instituut te Oostende. 
Hier wordt er per ban verzameld, de jongste drie bannen verzamelen iets eerder vanwege 
logistieke redenen. 

De vertrekuren zijn:  

• Kabouters, Ravotters en Vikinghorde: 17u  

• Knapen en Jonghernieuwers: 18u 

 

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

 

Op zondag 5 maart 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 vindtaan het 
einde van dit boekje. Het adres en wat info over het heem vindt u hieronder  



Locatie 
 

 

 

Ook dit jaar hebben we alweer een leuke 

locatie gevonden voor ons weekend! 

Deze keer verblijven we in Den Angaar te 

Poperinge. Zoals je kan zien op de foto 

gaat dit gepaard met een groot 

speelveld waar wij gebruik van kunnen 

maken! 

 

 

 

 

 

De grote eetzaal smeekt om het Alé-

Zoem-Zoem lied, wat wij elke maaltijd 

luidkeels zullen zingen! 

 

 

 

 

Adres 
 

Bethunestraat 11, 

8970 Poperinge 

  



Wat neem je mee?  

Vergeet niet je gerief te naamtekenen 

• Je Uniform (sjaaltje + hemd) 

• Voldoende vers ondergoed  

• Voldoende verse T-shirts  

• 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  



Mopjes en spelletjes 
 

Wat vindt darth vader van zijn toast.  

aan de donkere kant 

 

Hoe heeft darth vader valsgespeeld tijdens poker. 

Hij bleef de deal veranderen  

 

 

 

 

Doolhof  

 

  



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 


