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AHOY! 
 

De zon schijnt, de natuur ontwaakt 
uit zijn winterslaap en de vogeltjes 

fluiten: tijd voor de lente-Yeah! 
 

Hierbij halen fijne herinneringen op 
van de meest opvallende 

activiteiten van de voorbije 
maanden.  

 
 De volgende Yeah is een speciale 
kampeditie. Daarom maken wij  u 
graag nu al warm voor het kamp 

2015! 
 

Tottons! 
De redactie 
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Op zaterdag 24 januari was het weer zover, de eerste leeuwkesvergade-

ring van het nieuwe jaar kon beginnen. Luttele minuten voor twee uur 

kwamen onze leeuwkes in grote aantallen op ’t zolderke aan. Wat hadden 

ze er zin in! Voor deze vergadering hadden we een speciale gast, namelijk 

een kabouter.  

De kabouter had een groot probleem en vroeg onze dappere leeuwkes te 

hulp. De kabouter had een grote pot vol goudstukken, maar was die ver-

geten aan de andere kant van de regenboog. Toen de kabouter dit door 

had, zag hij dat de regenboog al zijn kleuren kwijt was. Zo kon de kabou-

ter natuurlijk niet om zijn goudstukken gaan en moest hij alle kleuren te-

rugwinnen. De kabouter kon wel wat hulp gebruiken en dacht daarom 

aan onze leeuwkes. Door opdrachten en spelletjes te spelen konden ze de 

zeven kleuren van de regenboog terugwinnen.  

Het eerste opdracht was een mijnenveld. De  geblinddoekte leeuwkes 

moesten veilig over dit gevaarlijke pad geraken. Gelukkig kwamen ze alle-

maal ongedeerd aan de overkant en hadden ze het eerste kleur gewon-

nen!  

Het volgende wat ze moesten doen, waren liedjes zingen samen met de 

kabouter. Zo was de kabouter al wat minder van slag van zijn groot verlies 

en verdienden ze opnieuw een kleur. Om het volgende kleur te winnen, 

gingen we terug naar buiten. Daar hielden we met z’n allen een steppen-

race. De leeuwkes gingen zeer snel en behaalden met gemak hun volgen-

de kleur. De eerste drie kleuren waren al binnen, nog vier te gaan.  

Omdat de meisjes graag eens wilden knutselen, dachten we dat het een 

goed idee was om ze te laten schilderen. Ze hebben prachtige schilder-

werkjes gemaakt en verdienden daarvoor een nieuw kleur.  

De Leeuwkes 
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Omdat niet alle jongens graag knutselen, zijn zij naar buiten gegaan om 
te voetballen. Na het voetballen kwamen ze moe naar boven, maar ook 
zij hadden een kleur verdiend. Nog twee kleuren te gaan! Na vlechtjes en 
piramides gemaakt te hebben, verdienden de leeuwkes hun voorlaatste 
kleur. Om het laatste kleur te bemachtigen, moesten ze zich nog eens be-
wijzen, want ze moesten snoepjes halen uit een bak vol bloem. Nadat al-
le leeuwkes een wit gezichtje hadden door de bloem, kregen ze het laat-
ste kleur. Nu was de regenboog terug compleet en kon de kabouter zijn 
goudstukken gaan halen. De kabouter was de leeuwkes eeuwig dankbaar 
en zal hen nooit meer vergeten!  
 
Bedankt leeuwkes voor de leuke vergadering! 
 
Groetjes  
Kabouter & leeuwkesleiding 
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Dagje Brielmeersen 

Op 7 februari vertrokken de leeuwkes naar de Brielmeersen. Deze keer wa-
ren Piet Vande Casteele en Robbe De Winter er ook bij, een hernieuwer en 
jonghernieuwer. Dit is een nieuw initiatief om de jonghernieuwers en her-
nieuwers te laten zien hoe het is om leiding te geven aan leeuwkes, sloe-
bers en jongknapen.  
Eerst hebben we een klein tochtje gemaakt in de Brielmeersen om naar de 
diertjes te kijken. De leeuwkes vonden de uilen de leukste van alle beest-
jes. We kwamen aan op het grote grasveld en daar begonnen we met het 
spel ‘leven of dood’. De meisjes waren hier zeer goed in en bleven als laat-
sten over (met een beetje hulp van de leiding). Voor het volgende spelletje 
moesten alle leden een ballon met een stuk touw rond hun been binden 
en dan proberen om elkaars ballon kapot te stampen. Hier waren de jon-
gens zeer goed in en ze wilden het daarom ook verschillende keren na el-
kaar spelen.  
Reeds de helft van de vergadering zat er al op, dus werden de flesjes cola 
en de cakejes bovengehaald. Na deze kleine pauze vlogen we er onmiddel-
lijk weer in en gingen we naar het doolhof. De leiding had op voorhand 
een bal in het doolhof geschopt en de leeuwkes moesten de bal terugvin-
den door middel van teamwork. De bal vinden was geen probleem voor de 
leeuwkes, maar er waren verschillende leden die hun weg terug niet meer 
vonden naar de uitgang en dus schoot de leiding ter hulp. Jammer genoeg 
liep de leiding ook verloren en zo hebben we uiteindelijk allemaal moeten 
samenwerken om uit het doolhof te geraken. Hierna mochten de kindjes 
vrij spelen op het speelplein.  
Na nog een half uurtje spelen was het spijtig genoeg al tijd om naar huis te 
gaan, want de mama’s en papa’s waren al aan het wachten op de parking.  
 

Bedankt voor de toffe vergadering 
leeuwkes!  
De leeuwkesleiding 
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Sloebers : Eén tegen allen! 

Op een stralende winterdag in maart, omstreeks 14 uur, arriveerde een 
knotsgekke bende sloebers. De leiding keek ernaar uit om deze uitgelaten 
sloebers te entertainen en zo gezegd, zo gedaan! Één-tegen-allen stond van-
daag op onze planning en hiermee scoorden we zeer goed bij onze leden. Op 
het eerste zicht leek het een zonnige winterdag, maar niets was minder 
waar… 

 
Na een uurtje te hebben buiten gespeeld, begon de ijzige wind ons parten te 
spelen. De jongens hadden hier echter geen last van. Dat was nodig want één 
van de opdrachtjes luidde als volgt: ‘er moet gedurende het hele spel één ie-
mand aan het lopen zijn’. De jongens namen deze uiterst zware taak, die ge-
paard ging met het nodige hijgen en zweten, op zich. Voor de meisjes had-
den we natuurlijk ook wat aangepaste opdrachtjes voorzien: 50 keer touwtje 
springen, 20 koprollen doen en ga zo maar door.  

 
Kasper ontfermde zich over een balpen die hij moest leegschrijven geduren-
de het spel. Pieter en Chanel besloten dan weer om iets te doen aan hun ge-
bit en gingen voor een stralend witte Colgate-smile! De bedoeling was om 
een volledige tube tandpasta leeg te poetsen, maar toen die niet wou minde-
ren, besloten een aantal andere dappere sloebers om Chanel en Pieter te 
hulp te schieten. Vele handen (of zeg in dit geval maar tanden) maken licht 
werk en de klus was in een mum van tijd geklaard. Louise had zichzelf de op-
dracht ‘trek 25 kledingstukken aan’ toegeëigend. Met als gevolg dat ze eruit 
zag als een opgeblazen Michelinmannetje, een hilarisch tafereel. 

 
Nadat alle opdrachtjes vervuld waren — de ene opdracht ging al wat moeiza-
mer dan de andere — hadden we nog net de tijd voor wat sport en spel. De 
jongens besloten om de actieve toer op te gaan en speelden buiten nog een 
korte voetbalmatch. De meisjes wilden het liever wat rustiger aan doen en 
speelden verstoppertje. Ongelooflijk hoe vindingrijk sommigen hierbij waren.  

 
Bedankt voor de leuke namiddag sloebers en tot de volgende! 
De sloeberleiding 
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Op een niet zo zonnige zaterdagmiddag tekenden 18 sloebers present op 
onze zolder. Geen idee waar het aan lag, maar ze hadden allemaal ener-
gie alsof ze een week opgesloten hadden gezeten. Ons plan voor een rus-
tige vergadering moesten we bijgevolg laten varen. 
 
Nieuw plan: estafette wedstrijdjes. Altijd leuk en ideaal om wat energie 
kwijt te raken. De leden werden in 4 groepen verdeeld met elk het bijho-
rende kleurtje en leider. Doel van het spel is om zo veel mogelijk punten 
te verzamelen met je team. 
 
Zo begonnen we met enkele loopspelletjes zoals slingertikkertje en tien-
bal. Hierna was de leiding al uitgeput, maar de leden allesbehalve. Tot zo-
ver de conditie van de leiding ...  Er volgden nog enkele spelletjes zoals 
om ter snelst beschuiten opeten, een ei doorgeven zonder te breken, 
schipper mag ik overvaren en om af te sluiten — want het begon toch se-
rieus koud te worden — een ren-je-rot-race. Onze felicitaties voor groep 
blauw, de ploeg van leidster Ilke, die het spelletje met een grote voor-
sprong won.  
 
Van al dat lopen krijg je natuurlijk honger, een vieruurtje kon dus niet uit-
blijven. Een arsenaal aan fruit lag op hen te wachten, lekker gezond ... te 
gezond natuurlijk, dus hebben we er wat cho-
colade aan toegevoegd. Als echte keukenprin-
sessen en -prinsen haalden ze hun snijkunsten 
boven en sneden al het fruit in stukjes zodat 
we dit later op stokjes konden steken. Het 
feest was compleet toen ze de brochettes in de 
vloeibare chocolade konden doppen. De vele 
chocolademondjes bewezen dat de traktatie 
gesmaakt had. De afwas nadien viel wel wat 
minder in de smaak ...  
 
Bedankt om er bij te zijn, sloebers. Het was zeer fijn! 
Tot de volgende vergadering! 
Rani, Ilke, Simon & Sien 

Estafette 
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Jongknapen 

Zwemmen is de boodschap! 
 
Onze jongknapen hadden genoeg stilgezeten! We besloten op zondag 15 
februari met 15 actieve kadetten richting het zwembad ‘De Treffer’ in 
Waregem te trekken. We bedanken graag de ouders om ons te voeren 
en halen.  
 
In het zwembad zelf genoten we ten volle van de springplank, de toffe 
stroming of gewoon rustig een baantje zwemmen. Sommige jongknapen 
hadden precies niet goed door dat je makkelijker met de stroming van 
het water kan meegaan dan tegen de stroming te zwemmen. ;) 
 
De grote groene buis of de kleinere gele glijbaan lieten we ook niet links 
liggen. Samen met de leiding zijn we wel 20 keer door de buis gegaan. 
Op de buik,  op de rug of gewoon al zittend … de jongknapen leerden 
het ons allemaal aan. 
  
We speelden nog even volley-
bal, maar niet veel later was 
het al tijd om ons naar de 
kleedkamers te begeven. Na 
een wafeltje keerden we terug 
huiswaarts. 

Wij vonden het alleszins een 
zeer toffe namiddag   
Tot de volgende!  
Groetjes 

Jan, Jarno en Rieke 
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Daar waren ze weer in alle paraatheid, onze jongknapen. Klaar om zich 
opnieuw volledig te geven en een strijd, genaamd het leven, te beslech-
ten. Op deze bijzondere zondagochtend moesten onze jongknapen zich 
onderdompelen in het leven van de maffia. Een notoire groep waarin ka-
pitaal van groot belang is.  
 
Maar vooraleer ze dat kapitaal kunnen opbouwen, is het de bedoeling 
van geld te verdienen. Dit kon gebeuren door opdrachten op een postje  
uit te voeren. Maar in een omgeving als Poekebos kan er van alles foutlo-
pen. Het was dus oppassen geblazen! Voordat zij  geld konden verdie-
nen, moesten zij 2 levens trachten te verdienen. Daarbij konden zij naar 
de geldpost gaan om vervolgens ervoor te zorgen dat ze kapitaalkrachtig 
in hun schoenen stonden. Het concept was dus vrij simpel: degenen met 
het meeste kapitaal wonnen het spel. Er waren zelfs momenten waarop 
de leden een gevecht aangingen op leven en dood! Op deze manier heb-
ben onze leden het bos te Poeke compleet onveilig gemaakt! 
 
Bedankt leden voor deze mooie voormiddag! 

Maffia in the woods 
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Knapen 

Bowling 
Een tijdje geleden gingen we bowlen met onze knapen. Iedereen had na-

tuurlijk maandenlang naar dit toernooi toegewerkt, met hun opgeblon-

ken bowlingballen en hun geboende schoenen trokken ze naar de bow-

lingbaan. Daar was het meteen een wedstrijd. De jongens en de meisjes 

hadden elk een baan.  

De jongens haalden hun mooiste werpkunsten boven om de meisjes te 

imponeren. Meteen was er een duidelijk verschil: de familie Bamelis 

bleef achter en de familie Van Steenkiste nam de leiding. Er vielen ver-

schillende strikes en spares bij beide teams … behalve bij de leiding. Die 

hadden het wat moeilijker met bowlen, maar om hekjes vragen durfden 

we niet. We speelden 2 games. In totaal won Jarne het spel bij de jon-

gens. Aan de bereidwillige ouders hebben we ons vervoer te danken! Be-

dankt en tot de volgende keer! 

Groetjes 

Lieze, Nele en Jochen 
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Op een ietwat grijze zondagnamiddag kwamen er weliswaar 3 knapen (!) 
toe voor een spannende vergadering. Deze 3 individuen bleken de eni-
gen te zijn van onze knapengroep die de zware legertocht zagen zitten. 
Na een korte, maar broodnodige schminkbeurt startten we onze tocht.  
Elk lid had een speciaal voorwerp gekregen. Charissa en Cédric kregen 
een echte legerhelm als attribuut. Elien mocht het echter doen met een 
halve pomelo. Na enkele fysieke proeven en een kilometertje wandelen, 
kregen onze knapen de kans om door een rioolbuis te kruipen. Helaas 
had ons voorstel weinig succes en konden we hen niet overtuigen deze 
unieke kans met beide handen te grijpen.  
 
Om hen ook voor te bereiden op een echte aanval, staken we met enige 
moeite enkele ‘bommetjes’ aan. Maar dit vond onze leider Jochen een 
beetje saai. De poging om de pomelo te laten ontploffen mislukte jam-
mer genoeg. Daarom besloot hij een volledige bloempot met bommetjes 
maar te laten ontploffen in zijn fietsmand. Deze keer slaagde hij wel in 
zijn opzet. De kracht van de bommetjes was zelfs zo groot dat de bloem-
pot brak. Dit zorgde zelfs voor een grote deuk in de fiets van Jochen. Zo-
als je misschien kunt vermoeden, was dit een hilarisch tafereel. 
 
Na een tijdje werd het toch wat te frisjes buiten en besloten we terug te 

keren naar de KSA. Daar maakten we een lekkere warme chocomelk om 

ons wat op te warmen en deelden 

we ook een lekker stuk Cote d’Or -

chocolade uit. Om af te sluiten 

speelden we nog een klein spelle-

tje nagelen. 

Bedankt voor de leuke vergade-

ring! 

 

BOEMpot 
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Jonghernieuwers 

Als het artikel van Charlotte Janssens niet naar de Yeah-redactie komt, 

dan komt de Yeah-redactie naar het artikel van Charlotte! Met andere 

woorden: de volgende zinnen die u, beste lezer, zult te zien krijgen, zijn 

volledig van de pot gerukt en slaan echt alles. We durven zelfs heel cy-

nisch en ironisch uit de hoek te komen! Wees dus gewaarschuwd! 

Op een volstrekt normale dag zat Charlotte Janssens, een dromerige 

deerne uit Vinkt, eens in de Saga, een praatcafé op de markt in Deinze.  

Dit gebeurt uiteraard niet vaak. Daarom verkoos onze lieve Charlotte om 

deze — tot nu toe voor haar — onbekende plaats eens van dichterbij te 

bekijken. Wat had ze een pret! Ze dronk enkele cola’s en Fanta’s en ont-

moette daar tal van nieuwe vrienden. 

Na een lange dag in de Saga gezeten te hebben, keerde de vermoeide 

Charloezie terug naar huis. Haar interesse in de Saga groeide en al snel 

kroop ze achter de computer en zocht ze op Wikipedia de betekenis voor 

het onbekende woord op: 

Een saga (IJslands: Íslendingasögur) is een in het het Oudnoords geschreven middeleeuws verhaal 

over de oude geschiedenis van Scandinavië en Germanië, over de eerste reizen van de Vikingen, 

over hun kolonisatie van IJsland, en over vetes tussen IJslandse families. 

De teksten zijn te definiëren als episch proza, vaak met strofes of hele gedichten in de tekst die 

vaak allitereren, over heldendaden van lang geleden, verhalen van dappere mannen, meest-

al Vikingen, soms heidens, soms christelijk. Gewoonlijk zijn de verhalen erg realistisch (behalve 

natuurlijk legendes, hagiografieën en vertaald werk). In sommige gevallen wel aangedikt en fan-

tasievol, maar ze gaan altijd over mensen waarmee we ons vrij makkelijk kunnen identificeren. 

© Wikipedia 

Een wereld  vol feeërieke figuren opende zich voor Charlotte en onmid-

dellijk voelde ze zich aangetrokken tot de Saga. Jammer dat ze niet leefde 

omstreeks het jaar 1000 en een Germaanse blondine is ...  

Sindsdien kan je Charlotte wel eens tegenkomen in dit gezellig cafeetje! 

Bedankt Charlotte om je artikel niet in te dienen. Zo hadden wij, Simon 

en Lieze, dolle pret met het maken van dit artikel!  
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Thema Oscars??? 
Voor we een uitvoerige beschrijving van ons fantastisch weekend zullen 
neerpennen, moeten er nog enkele zaken van ons hart. Ten eerste willen 
we Fiel Martens, onze eigen leider van de jonghernieuwers, en Bram Fon-
teyne, oud-leiding van KSA Petegem, bedanken voor de superorganisatie 
van gewestweekend. Er moeten uren (of zelfs dagen) in het maken van de 
spelletjes gekropen zijn, wat zeker niet evident is voor een werkmens en 
een toegewijde student. Ten tweede willen we  nog iets kwijt over het the-
ma: wat een originaliteit! U moet weten dat er meerdere weken over gaan 
voor wij, als leiding,  tot een goed kampthema komen, dus u kunt u wel 
voorstellen dat iedereen aan het wenen was van jaloezie bij het lezen van 
het thema van gewestweekend. ‘Oscars’ is waarschijnlijk nooit eerder ge-
bruikt als thema. Daarenboven waren de spelletjes zo goed ingekleed.  
Ten derde willen we Bram extra in de bloemetjes zetten voor het mee-
brengen van de gewestkoffer. Zonder deze koffer zou het gewestweekend 
niet zo fijn geweest zijn. Top team, top organisatie.  
 
Maar goed, hier het echte verhaal. Met 16 man sterk 

vertrokken we met de trein naar onze prachtige be-

stemming: Sint-Niklaas. Vriendschappen werden on-

middellijk gesmeed met KSA Petegem, later op het 

weekend ook met KSA Nazareth. Na een paar selfies in 

het fotokot en een diepzinnig gesprek over poncho’s  

moesten we onze eerste opdracht vervullen: het 

scoutslokaal bereiken. Gelukkig kregen we een perfec-

te tochttechniek, waarbij ons onmiddellijk duidelijk werd dat deze toch 

meermaals werd uitgereden ter controle.  Onze jonghernieuwers bewezen 

nog maar eens dat een goede ouderwetse ‘bolleke pijlke’ zeker kan op-

boksen tegen de smartphones met GPS. Aangekomen op het terrein amu-

seerden we ons met nog enkele kennismakingsspelletjes waarbij menig 

man geplet werd. Daarna was het al tijd voor een welverdiende nachtrust. 

Gewestweekend 
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Zaterdagochtend volgde een filmquiz met foto’s, mu-
ziek en een toneeltje. Ook al waren alle groepen 
(zeker Vinkt) heel sterk in het beantwoorden van de 
vragen en het uitbeelden van een scène uit een film, 
de leidingsploeg was toch de absolute winnaar. Tij-
dens de spelletjes in de namiddag was gelukkig alle 
jaloezie weggeëbd, aangezien de leiding nu niet meer 
meespeelde. De verschillende KSA-groepen werden 
gemixt en onderverdeeld in zes groepen. De groepen 
moesten het om de beurt tegen elkaar opnemen, de winnaar mocht ra-
den wat de kleurencombinatie van mastermind zou zijn.  
 
Als afsluiter was er nog een groepsspel voorzien waarbij iedereen in een 
kring stond en als laatste probeerde over te blijven. Helaas zijn er in Vinkt 
geen sterke jongeren (ze zouden zelfs verliezen in het worstelen tegen de 
leiding) en verloren ze tegen Nazareth. ’s Avonds kon iedereen zich laten 
gaan op de partymuziek van DJ Alex, een nieuw opkomend talent in 
Deinze. Na nog een laatste nachtwandeling door het prachtige grasveld 
konden onze leden genieten van een korte nachrust. Helaas komen aan 
alle wijze weekends een einde. Na een heuse kuisbeurt was het al weer 
tijd om te vertrekken. 
  
Wij hebben ons enorm geamuseerd, we hopen jullie ook!!!!!!  

Tot op Joepie!!! 
xoxoxo de Jonghernieuwerleiding  
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Hernieuwers 
Deze keer had de eminente leiding zichzelf overtroffen. We spaarden kos-
ten noch moeite teneinde dit ongezien volksfeest te realiseren, enkel ter 
vertier van onze dierbare hernieuwers. Zo bemachtigde de gerenomeer-
de Vynktsche frituur een weiland waar de beste wagyu varkens konden 
grazen en brachten zij de beste IKEA-balletjes sinds mensenheugenis 
voort. 
Zelf Matthias Neirynck, (de semi-bekende politicus, woonachtig in de so-
ciaal incapable blok te Deinze) was aanwezig, die wankelend op een bran-
dende eenwieler met brandende leeuwen jongleerde terwijl hij Le chant 
des Wallons uit volle borst zong. Schaars geklede vrouwen van ORKA die 
een kraam décafinédegustaties bezetten. Een café-uitbater die zijn klan-
ten met de glimlach bediende. Erwten op zijn Frans.  
 
Helaas was er geen enkele hernieuwer opgedaagd om van dit spektakel 
te kunnen getuigen. Gelukkig waren er Elec De Verhevene en Fiel De Aan-
bedene om jullie hiervan op de hoogte te brengen. 
 
Bedankt hernieuwers voor deze leuke vergadering!  
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Na een vermoeiende vrije vrijdag in de derde week van februari stond er wederom 
een dijk van een vergadering op het programma voor de hernieuwers. Nu ook bleek 
dat bouviers allerhande hun opmars aan het maken waren in het Vinktse land-
schap, zagen wij ons genoodzaakt om deze problematiek van naderbij te bekijken in 
de hoop dat onze teerbeminde hernieuwers nadien als volwaardige volwassenen 
door het leven konden dartelen. Het enige probleem waarmee we te kampen kre-
gen, was het vinden van een aanzienlijk kapitaal om deze droom te financieren. 
Derhalve trokken we de wijde wereld in op zoek naar een beetje ‘venture capital’. 
Na een niet zo lange zoektocht vonden we één business angel die gek genoeg was 
om te investeren in ons pril project zodat onze liefste hernieuwers de tijd van hun 
leven zouden beleven. 
 
Dankzij deze investering van onze wilde weldoener trokken we als de wiedeweerga 
de Colruyt in om een kleine voorraad aan etenswaren in te slaan. We bemachtigden 
onder andere vleesballetjes, verschillende soorten chips, een blok Parmezaanse 
kaas, chocoladekoekjes, tonijn in blik en zo veel meer. Ondanks het feit dat leider 
Fiel dacht dat het nog maar 19u was, bleek het toch al 20u te zijn en hij schrok zich 
dan ook te pletter toen hij besefte dat de tijd vliegt als de amusementswaarde een 
niet te evenaren niveau bereikt. Het eerste lid strompelde ruimschoots te laat bin-
nen en werd zonder pardon op de weegschaal geplaatst. Het was de bedoeling om 
jezelf eerst te wegen en om zo weinig mogelijk bij te komen tot op het einde van de 
vergadering. De leden moesten verschillende opdrachten uitvoeren tegen elkaar. De 
winnaar kreeg niets, terwijl de verliezer een hele hoop voedsel diende te verorbe-
ren. Het beloofde dus spannend te worden, maar eerst moesten er natuurlijk wat 
meer leden tevoorschijn komen. 
 
Na enkele enorme ogenblikken kwam ook het tweede lid aan waarmee we een lan-
ge tijd gezellig keuvelden tot het moment dat ook ons derde en laatste lid van de 
avond binnen kwam. Het eten was heerlijk, de verhalen smaakvol en het gezelschap 
uiterst genoeglijk. 
 
De ultieme conclusie luidde: Jasper zou beter zijn lichten aansteken als hij door het 
donker fietst en Johannes en Dries zijn twee dikke vrienden. 
 

Einde van dit verhaal over een vergadering die zijn weerga niet kende bij drie vol-

tijdse hernieuwers en hun halftijdse leiders. 

 

Bedankt Hernieuwers xxx 

Eetwedstrijd 
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Met dank aan de sponsors!  
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Filmfestival 

Op 14 februari vond er op de KSA — zoals elk jaar — een filmfestival 

plaats. We zorgden ervoor dat de leden het volledig naar hun zin hadden 

door hen de mooiste films van het afgelopen jaar voor te schotelen. Om 

twee uur  mochten de leeuwkes en sloebers komen. Vol enthousiasme 

mochten ze naar de tweede zolder gaan. De leeuwkes en sloebers nestel-

den zich in de zachte kussens en keken vol spanning naar de film ‘Rio 2’. 

Er werd veel gelachen en gegeten. Na het einde van deze film mochten 

de leeuwkes en sloebers weer naar huis. De tweede film, namelijk ‘How 

to train your dragon 2’, werd onmiddellijk daarna klaargezet voor de 

jongknapen. Ook zij keken uit om deze prachtige film te bekijken. Deze  

film werd zowel door leiding als leden meer dan goedgekeurd. De vol-

gende film die op het progamma stond, was ‘Maleficent’ en was be-

stemd voor de knapen en jonghernieuwers. Deze film werd enorm ge-

smaakt door het publiek. De laatste — maar zeker niet domste — film 

van het filmfestival heette ‘The Grand Budapest Hotel’. Deze film was 

voor de oudsten onder de leden, namelijk de hernieuwers. Hier werd uit-

bundig gelachen met de vele hilarische taferelen.  

Het was een gezellige, spannende namiddag. Hopelijk tot volgend jaar! 
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Oud-leidersavond 

 Het was inmiddels al de tweede editie van oud-leidersavond en hoewel 
sommigen zich nog verheugden op een volledig weekend, heeft deze 
avond zeker niet ondergedaan. Het thema van deze editie was ‘horror’ en 
de oud-leiding zag er uit om op te eten (letterlijk). Er werden door de lei-
ding verschillende vampiers gespot en genoeg heksen om een cult op te 
starten. Ook de leiding had van de gelegenheid gebruik gemaakt om hun 
ware aard boven te halen. Zo was Loraine monsterlijk goed verkleed in 
een tienerbruid met zombiebaby en had Fiel zijn make-up-skills boven ge-
haald om zijn gezicht open te ritsen en ons zijn innerlijke schoonheid te 
laten zien. Marieke was een gestoorde clown en onze eigenste voorzitter 
Eliah had speciaal voor deze avond zijn tafellaken kapot gescheurd om 
zich te verkleden in het ‘Ge-Moet-Mij-Nog-Geld-Spook’ (en heeft toch wel 
7 euro kunnen ophalen) 
 
Naast fantastische kostuums hadden we ook een overheerlijk dessertbuf-
fet. De cakes, taartjes, tiramisu, chocolademousse en chocoladefontein 
vielen in de smaak bij de oud-leiding, dus bedanken wij graag de mama’s 
en papa’s (en zelfs zussen!) voor de overheerlijke desserts! Een KSA-
activiteit zou natuurlijk geen KSA-activiteit zijn als niet alles perfect in the-
ma was. Zo kon u proeven van een ‘Bloody Virgin’, een iets zoetere versie 
van de alom gekende cocktail Stawberry Daiquiri. Ook de muziek kreeg 
een griezelig tintje met liedjes zoals ‘Zombie’ van de Cranberries en 
‘Thriller’ van Michael Jackson. De meest afschuwelijke dance-moves wer-
den bovengehaald. Deze horror zal voor altijd op ons netvlies gebrand blij-
ven! 
 
Als laatste zou ik alle aanwezigen willen bedanken voor alweer een fantas-

tische oud-leidersavond. We hopen u allen volgend jaar terug te zien… 

dood of levend ... 
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Steun de KSA! 
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KSA AHOY VINKT 
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Wist-je-dat... 

… Deinze een florerende stad met een rijke geschiedenis is? 
… de katoenhandel nog steeds de belangrijkste inkomsten voor het Deinse volk zijn? 
… in de 19e eeuw Deinze een wereldstad van formaat was? 
… nog voor de tijd van de dinosauriërs Deinze een luchtstad was en in het ijle zweefde? 
… haar naam vroeger Elve-Muren was? 
… Elve-Muren een anagram is voor Vermeulen, de huidige burgemeester van Deinze? 
… Illuminati? 
… Elve-Muren werd bevolkt door feeën? 
… ironie nog lang de wereld niet uit is? 
… de luchtbrug die Deinze met de aarde verbond nog steeds te zien is? 
… de Bananenbrug daar een restant van is? 
… Bananenbrug omgekeerd gespeld Gurbnenanab is? 
… Gurbnenanab geen enkele betekenis heeft? 
… Deinze in zijn beginperiode een woelige oorlog kende? 
… deze werd veroorzaakt door een zeker Danny A.? 
… zijn job ‘likker’ was? 
… hij erg geliefd was door het volk en de positieve commentaar van de publieke opinie ge-
noot? 
… hij aan allerhande objecten likte zoals ijsjes en lolly’s? 
… hij op een dag zijn job beu was en de media provoceerde tot een tweestrijd op leven en 
dood? 
… hij in dat tweegevecht ongelooflijk hard faalde en het onderspit moest delven? 
… het volk in opstand kwam voor haar gevallen held, gedood door het strenge optreden 
van de media? 
… je onder het begrip media ‘stoute meneren van het nieuws’ mag verstaan? 
… de term media louter metonymisch wordt gebruikt? 
… de opstandelingen met riek(e) en zeis het stadhuis bestormden? 
… Deinze nu een onafhankelijke staat is? 
… het schrikbewind van de nieuwe leider hartelijk op prijs gesteld wordt? 
… de bijnaam van de nieuwe leider Nietharige Mantis is? 
… Nietharige Mantis een anagram is voor Matthias Neiringe? 
… deze naam een verbastering is van de wellicht bekendere naam, Matthias Neirynck? 
… dit absoluut geen toeval kan zijn, lieve kindertjes…? 

 

Met dank aan Jakwes de Onverschrokkene  
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Kalender 

Leden-leiders-activiteit: 10 mei 
 
Fietskamp: 27 juni – 3 juli 
 
Voorkamp: 13 – 18 juli 
 
Kamp: 17 - 26 juli 
 
Ploatsefeesten: 28 augustus  
 
Openluchtfuif: 29 augustus  
 
Kermiscafé: 30 augustus-31 augustus 
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Wandel3Daagse 
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Deze mensen waren te laat met hun artikels voor deze YEAH! 
Om deze schandelijke gebeurtenis extra in de verf te zetten, komen hun 
namen hier terecht op de BLACKLIST, de meest gevreesde lijst van het 
westelijk halfrond  
 
Jan Vande Casteele: Jan toch! De vorige keer een zeer stomme schrijffout 
en nu dit? De Yeah-redactie is diep ontgoocheld!  
 
Charlotte Janssens: cf. p. 14  
 
Naast de mensen die hun artikel te laat hebben afgegeven, willen we ook 
de persoon met de meest belachelijke spelfout in de bloemetjes zetten. 
 
Rani Coppejans: Rani heeft de neiging Engelse bezittelijke voornaam-
woorden te vervangen door een Engelse werkwoordsvorm (you’re ≠ 
your!) 

COLOFON 
 

Design en samenstelling:  
Lieze Vandewiele 

 
Timekeeper:  

Simon De Vriese 
 

Spellingsmanager: 
Simon De Vriese 

 
Artikels:  

leiding KSA Ahoy Vinkt 
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