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Woord vooraf  

Beste KSA’ers, ex-KSA’ers en sympathisanten 
De Yeah is voor jullie ettelijke jaren geleden in het leven geroepen als een blad dat een inkijk 
diende te geven in het leven van uw geliefde jeugdvereniging, KSA Ahoy Vinkt. Dit driemaande-
lijkse tijdschrift laat zijn licht schijnen op talloze vergaderingen, van onze jongste leden tot de 
doorwinterde KSA’ers. De capriolen van jong en oud worden voor u geserveerd in artikelvorm, 
handgeschreven door onze eigen leiders. Verder wil de Yeah iets meer zijn dan een ordinaire 
blad. Het tracht, naast de vertelselen over de ledenvergadering, wat meer diepgang te geven. Het 
geeft niet alleen nuttige en praktische info, het werpt ook een blik op de evenementen die wij 
naast onze ledenvergaderingen aanbieden en jawel, het weet soms een glimlach aan uw lippen 
te laten ontspruiten. De Yeah poogt met deze smeltkroes van info, ontspanning en plezier een 
tijdschrift te zijn waar elkeen van kan genieten en uren in kan vertoeven. 
Hetzij u nu een jonge snaak bent die nog met volle teugen geniet van onze fantastische vergade-
ringen, hetzij u een ouder bent die zijn of haar dochter keer op keer gelukkig ziet terugkeren van 
het welgekende Zolderke, sla de pagina om en verdwaal in de duizend-en-een facetten die onze 
werking rijk is. 



Woord van de ondervoorzitter  
Tempus fugit. Het jaar is – alweer – bijna voorbij. Een goed jaar, me dunkt, want persoonlijk heb 
ik de afgelopen maanden (en afgelopen jaren) heel veel plezier beleefd en dat vooral bij het KSA-
gebeuren en ik hoop dat dat bij alle kinderen ook zo was. Wederom werden tal van activiteiten 
georganiseerd, met kamp elk jaar al ultieme topper. 
Tempus fugit. Ik kan me mijn eerste jaren in de prachtige KSA van Vinkt nog goed herinneren. Als 
klein leeuwke mocht ik voor het eerst op kamp naar Han-Sur-Lesse in 2006. Onze groep telde 6 
leeuwkes, waaronder mijn medeleiding Rieke en Stan, en 4 leiders. Het was warm, zeker op dag-
tocht. Wat me ook is bijgebleven, is het spel met de toenmalige jonghernieuwers, die met een 
grote groep waren. Een mooi zicht: 6 kleine leeuwkes tussen de grote loebassen. Alles was zo 
enorm, zo nieuw, zo avontuurlijk. Iets om nooit meer te vergeten. 
Tempus fugit. Mijn knapentijd is ook al een heel poosje geleden. Wat ik nooit meer zal vergeten, 
is het hevige onweer op kamp in Straimont (2012), maar ondanks dat toch een van mijn mooiste 
kampen van mijn hele traject. De hele week heb ik mij superhard geamuseerd en gelachen. 
Tempus fugit. Het laatste jaar jonghernieuwer blijft voor mij een speciaal jaar. De oudste op de 
kampweide, een spel organiseren voor de jongsten en een heuse driedaagse die je de vrijheid 
geeft om zelf de weg te vinden. Ook de sfeer zat ongelooflijk goed. Leiding en leden waren quasi 
vrienden geworden, iets wat na mijn ledentijd toch gebleven is. 
Tempus fugit. Ik zit intussen in mijn vierde jaar als leiding en ik doe dit nog altijd met enorm veel 
plezier, enthousiasme en goesting. Goesting om er iets moois van te maken, om kinderen vanaf 6 
(en binnenkort vanaf 5) jaar tot 16 jaar prachtige activiteiten voor te schotelen die, zoals bij mij, 
hun altijd zullen bijblijven. Goesting om met mijn medeleiding samen te werken en plezier te 
hebben aan alles wat met KSA te maken heeft. Ik heb het al veel gezegd: in de leiding gaan was 
tot nu toe een van de beste beslissingen die ik al gemaakt heb. 
Mij rest nog maar een ding te zetten: kindjes, geniet er met volle teugen van, want tempus fugit. 



Uit den ouden doosch  

Gheliefde jonckvrouwen ende Heeren 
 
In dezen spiksplinternieuwen katerne zullen wijlie aan het alouden boecksken der KSA, den 
Yeah, ons waerachtige respekt betuighen, aldoende dat onser historie niet in den verghetel-
heid verlooren zoude geraken. Aldus, zit neder ghi allen en geniet van die soete ende bij-
kanst wonderbaerlijcke artikelen die den ouden Yeah in zichzelve bewaert ende nu voor 
uwer allen plezier herdruckt wierd. 
 
Nu u helemaal in een droomwereld vol nostalgie en jeugdsentiment bent teruggekeerd of, 
voor zij die na ‘den goeien ouwen tijd’ zijn geboren, het even hebben mogen opsnuiven, 
gaan wij verder in een iets recenter Nederlands. Om, zoals hierboven vermeld staat, de ja-
renlange traditie van de Yeah te eren, wil de Yeah-redactie vanaf heden telkens een artikel 
uit een Yeah van zovele jaren terug oprakelen en hieronder publiceren. Om deze gloednieu-
we traditie te starten, beginnen we graag met een artikel over de Nederlandse taal zelf, een 
artikel uit de derde Yeah van de jaargang 1995-1996. Het is getiteld ‘Nieuw in het Neder-
lands’, geschreven door Stijn en voor u hieronder getranscribeerd door Jarno. Veel leesple-
zier. 
 
 
 



 

Wat je niet in het woorden-
boek vindt: 
 
Het Nederlands is net als elke 
andere levende (=nu nog gesp-
roken) taal,  onderhevig aan 
constante verandering. Daardoor 
worden er zowat iedere dag 
nieuwe woorden gemaakt. Som-
mige van die woorden zijn leuk, 
sommige blijven bestaan, ande-
re  verdwijnen vlug weer. Enkele 
van de neologismen (de vakterm 
voor nieuwe woorden wilde ik 
jullie toch zeker meedelen. 
 
Hoplimonade: 
Wim T. Schippers (een Nederlan-
der)  gebruikt deze term voor al-
coholvrij  bier. Zoals je weet 
wordt bier soms  gemaakt van 
hop en in limondade  (sic) zit 
ook geen alcohol, vandaar  dit 
woord. 
Veronicaën: 
=hip doen, er willen bijhoren. 
Dit  woord komt van de Neder-
landse commerciële zender 
‘Veronica’. 
Bilvulling: 
systeem met riempjes en kus-
sentjes dat je onder een broek  
(soms zijn ze ook ingenaaid) 
kunt  dragen om de rondingen 
van de  billen mooier te maken. 
Kakelburger: 
een ander woord voor 
‘chickenburger’, dat is een ham-
burger met kippenvlees. 
Macha: 
een vrouwelijke macho. 

Achterbankgeneratie: 
kinderen die de hele week heen- 
en weergevoerd worden: van 
thuis naar de tekenschool, naar 
de muziekschool, naar de sport-
club, naar de jeugdvereniging. 
En dat allemaal om aan de 
‘stand’ van de ouders te vol-
doen. 
Cyberspace: 
virtuele (enkel bestaande in je 
verbeelding) ruimte waarin zich 
alle gegevens van Internet be-
vinden. 
Kiss-and-ridesysteem 
parkeerstroken waar je maar 
heel kort mag parkeren, net ge-
noeg om je kind, ouder of gelief-
de een kus te geven en af te zit-
ten aan het station of de school. 
Ecoduct: 
oversteekplaats voor het wild. 
Sleutelgatchirurgie: 
chirurgie waarbij via een klein 
gaatje met een camera en bvb. 
een laserstraal ingebracht wor-
den. Via dat gaatje kan men 
naar binnen kijken (net zoals bij 
een sleutelgat). 
Infotainment 
informatie die meer gericht is op 
wat het publiek wil zien en die 
dus zeker bekeken wordt. Dit is 
bvb. het geval bij ‘Telefacts’ op 
VTM. Het nieuws dat je daarin 
krijgt is wel informatief maar het 
is ook de bedoeling dat er veel 
mensen naar kijken dus mag het 
niet te moeilijk of te zwaar zijn. 



Leeuwkes  



Ontdekkingsreizigers  

Op 7 oktober stond er weer een toffe vergadering voor de deur. Om 9 uur stroomden alle leeuw-
kes toe om een leuke voormiddag te beleven. En wat hadden ze er weer zin in, enthousiast zoals 
altijd! Wanneer alle stoom afgeblazen was en hun overvloed aan energie verbruikt was, konden 
we er aan beginnen. De leeuwkes kropen in de huid van een echte ontdekkingsreiziger en ze wil-
den grote reizen maken over zee. Daardoor konden ze vele exotische landen ontdekken en in de 
voetsporen treden van Columbus. Maar daarvoor hadden de leeuwkes natuurlijk een boot nodig. 
Deze boot moesten ze zelf maken met verschillende bouwmaterialen. Maar om deze te krijgen 
moesten ze eerst enkele opdrachten doen in verschillende landen en zo konden ze dan steeds 
verder reizen. Via Amerika gingen de leeuwkes naar Afrika en gingen daarna naar China om uit-
eindelijk in Antarctica uit te komen. De leeuwkes leerden chinees praten, deden wat dansjes, 
sprongen met een jutezak enzovoort. Wanneer de leeuwkes een opdracht voltooid hadden kre-
gen ze onderdelen voor hun boot. En zo verzamelden ze een heleboel materialen om een mooie 
boot te maken. Hierna gingen de leeuwkes zelf aan de slag en er werden vele prachtexemplaren 
in elkaar geknutseld. De leeuwkes waren nu gepromoveerd tot echte ontdekkingsreizigers! Ze 
hesen de zeilen en voeren tevreden huiswaarts.  
 
Bedankt leeuwkes voor de toffe vergadering!  
Jarno, Jonas, Lena, Jordi, Stephen en Jensen.  



Ninja’s 
Het weekend van 11&12 november zijn de leeuwkes ‘s ochtends vertrokken op een groot avon-
tuur. Samen werden we echte ninja’s. We trainden onze ninja skills en maakten onze   
eigen uitrusting. Zaterdagochtend  
namen we allen de trein richting Ronse. We hadden veel zin in ons avontuur. Na een saaie trein-
reis stapten de leeuwkes richting de bivakhoeve, waar we verbleven. Hier kregen we onze slaap-
plek voor de nacht, we lagen samen op de kamer met de sloebers. Na het uitpakken van onze 
valiezen en opmaken van onze bedden gingen we naar buiten om enkele spelletjes te spelen 
voor het middageten. s’Middags aten we boterhammen, na deze maaltijd deden we een wel ver-
dient middagdutje.   
 
Na dit dutje waren we klaar voor het begin van onze ninja opleiding. Samen wandelden we naar 
het bos waar echte ninja meesters ons al opwachten voor de opleiding. Eenmaal aangekomen 
wisten we al snel wat te doen. We deden opdrachten bij de verschillende meesters voor bepaal-
de skills. Er waren begeleiders voor: kracht, intelligentie, lenigheid en uithouding. Nadat      e dit 
allemaal behaald hadden hebben we samen gezocht naar de draak. Die hebben we gevonden en 
hebben we met onze skills verslaan. Na ons avontuur zijn we teruggekeerd en hebben we ons 
gewassen. Na dit zijn we naar de eetzaal gegaan en hebben we daar macaroni geheten. Wanneer 
iedereen voldaan was begon het echte feest. We hielden een groot feest om te vieren dat we nu 
echte ninja’s waren. Het was een leuk feest met veel dansen, er was ook cola en chips aanwezig 
voor ons. Na dit feest wanneer we allemaal moe waren van een drukke dag gingen we allemaal 
in ons bed.  
 
We stonden de volgende morgen op om half 8 want de koks hadden voor ons een heerlijk uitge-
breid ontbijt gemaakt. We aten ons buikje vol en waren 
klaar voor de laatste dag van ninja opleiding. We had-
den nu wel al onze skills maar onze uitrusting hadden 
we nog niet. We vlogen er in en maakten onze zwaar-
den en schilden. Ook hadden we allemaal een lintje 
rond ons hoofd om aan te tonen dat we echte ninja’s 
zijn. In de middag hadden de koks hotdogs voor ons 
klaargemaakt. Die aten we allemaal op. Na de middag 
speelden we nog met z’n allen een heel leuke gezamen-
lijke. Rond 2 uur was het dan tijd om terug te keren 
naar Deinze. We stapten terug naar het station en na-
men de trein richting Deinze. Hier stonden de ouders 
ons al op te wachten. We hebben echt een leuk week-
end gehad. 
 
Bedankt aan alle leeuwkes en tot op het groot kamp. 
Lena, Jarno, Jonas, Jordi, Jensen en Stephen. 







Sloebers  



Expeditie Robinson  

Op een wondermooie dag zijn we met onze sloebertjes ‘Expeditie Robinson’ gaan spelen. We 
verdeelden ze eerst in 2 teams: kamp Zuid en kamp Noord. Voordat we begonnen, maakten ze 
per team een mooie vlag die als teken staat voor hun kamp. Daarna kon het spel echt beginnen. 
 
Er stonden 10 opdrachten op het programma. Zo speelden ze bijvoorbeeld touwtje trek, een 
zwaar parcours afleggen, het cola-fanta-sprite spel en op aanvraag van de leden hingen ze om 
ter langst aan de deklat van de voetbalgoal. Per opdracht kreeg het winnende team een punt. 
Het team met de meeste punten werd de nieuwe heerser van de wereld, maar om de heerser te 
worden moest je dus een snel, behendig, sterk en samenwerkend team bezitten. 
We zijn zeer tevreden met de leden, die zo moedig waren om op te dagen bij onze ‘Expeditie Ro-
binson’ editie. We vonden het zelf heel leuk en hopelijk komen jullie een volgende keer nog eens 
langs. 
 
Bedankt voor de fantastische vergadering, sloeberkes! 
 
Jullie sloeberleiding 



Olympische spelen 

Zaterdag omstreeks 8 uur was het dan zover. De 
getrainde sloebers stonden klaar om te vertrek-
ken richting Ronse voor hun Olympische spelen. 
Ze waren nog niet vertrokken, of ze moesten al 
hun valiezen meesleuren op de trein. Toen we ar-
riveerden aan het bescheiden station van Ronse, 
hadden de bedreven sloebers nog een onver-
wachte opdracht, namelijk een anderhalve kilo-
meter stappen naar het Olympisch stadion. 
 

Eenmaal daar aangekomen, mochten ze hun va-
liezen uitpakken. Na dit gebeuren mochten de 
sloebers zich opwarmen voor de eerste discipli-
ne, namelijk baseball. Ze werden in twee teams 
verdeeld. Het ene team mocht zich dan klaarma-
ken op het veld om de bal te vangen en het ander 
team om de tennisbal in het veld te krijgen met 
een tennisracket. Want niemand durfde het aan 

om met een baseballknuppel te slaan. Het ging redelijk gelijk op. Er vielen enkele home runs en 
ballen vangen was ook geen probleem. Na deze discipline ontvingen ze de zwarte cirkel.  Het 
weekend draaide namelijk om het winnen van de Olympische cirkel door een discipline uit te 
voeren.  Nadat ze een discipline hadden voltooid, mochten ze de gewonnen cirkel versieren.  Na 
een vermoeide wedstrijdje baseballen mochten de sloebers gaan eten. Boterhammen met soep 
stonden op het menu. Na de maaltijd was er tijd voor een welverdiende middagdutje. 
Eenmaal dit voorbij was mochten de sloebers zich klaarmaken voor het volgende spel. Hiervoor 
gingen we naar het bos dat niet ver van het domein was. Met dit spel konden ze namelijk drie 
Olympische cirkels winnen. Het spel bestond uit een heksenkring en twee postjes. Bij het ene 
postje moesten ze moeilijke quizvragen oplossen en bij het ander postje konden ze verschillende 
sporten doen, namelijk pétanque  , badminton, hoelahoep en nog veel andere sporten.  Zo kun-



nen ze kaarten winnen om hun 
Olympische cirkel  te winnen. Er wa-
ren drie soorten kaarten. En daarom 
hebben we de sloebers ook in drie 
teams verdeeld. Het ene team moest 
de gele kaarten bemachtigen, de an-
dere rode kaarten en het laatste 
team de groene. Deze drie kleuren 
zitten natuurlijk ook in de Olympi-
sche vlag.  Als ze een kaartje hadden 
gewonnen, moesten ze het in de 
heksenkring brengen. Maar zo ge-
makkelijk was dat niet want er stond 
een tikker. Er liep ook een tikker in 

het bos. De sloebers hadden ook nog een leventje nodig om een opdracht te doen en daarvoor 
moesten ze ook in de heksenkring gaan.  De wedstrijd tussen de teams verliep zeer spannend 
vooral tussen de teams rood en geel. Uiteindelijk won team geel. 
Na deze opdracht was het tijd voor een vieruurtje. Het was gele pudding met daarin een specu-
loos. Dan versierden we onze gewonnen cirkels. Ze deden dit met allerlei voorwerpen zoals riet-
jes, stickers, bladeren van de boom, de gewonnen kaartjes enz. Na het versieren hadden de ver-
moeide sloebers een reuzenhonger. Ze keken heel hard uit om van de macaroni te smullen. Toen 
het moment daar was, genoten ze van de macaroni. Ze vonden de pasta zeer lekker!  Na het eten 
maakten we ons klaar voor het feestje. Het was meer een pyjamafeestje omdat de leden zo vuil 
waren. De leden aten van de chips en bleven maar cola drinken. Uiteindelijk was het een zeer ge-
slaagd feestje. Daarna moesten de fuifbeesten gaan slapen. 
 
 
Rond 7u30 werden de sloebers door ons enthousiasme gewekt. Het was dan tijd om hun valies al 
een beetje in te pakken. Want het ontbijt was er al rond 8 u. Het was een uitgebreid ontbijt, want 
dat hadden onze sporters namelijk verdiend na zo’n vermoeiende dag  zoals gisteren. We kregen 
fruit, cornflakes en eieren met spek. Na het ontbijt hebben de sportieve sloebers hun valiezen 
helemaal ingepakt. Want dat moest namelijk ook gebeuren. Dan was het tijd om de laatste olym-
pische cirkel te bemachtigen. Ze konden dit bekomen  door hun spel goed te spelen. Het laatste 
spel was levende stratego. Het doel van het spel was om de vlag van de tegenpartij te stelen en 
naar je eigen kamp te brengen. Ze konden het stelen van de eigen vlag voorkomen door de te-
genstander uit te schakelen met de kaartjes. Om te beginnen kregen ze elk een kaartje van een 
leider. Op het kaartje staat de rang. Als een speler een andere speler tikt, moeten ze beiden el-
kaars rang laten zien. De hoogste en sterkste wint en krijgt het kaartje van de verliezer. Die moet 
dus terug naar zijn kamp om een nieuw kaartje te halen. Bij gelijke rangen, moesten ze blad, 
steen, schaar doen. Er waren echter een paar uitzonde-
ringen. Zo is er de bom. De bom kan alle andere 
"personen" verslaan, met uitzondering van de mineur. 
De mineur is in staat om de bom onschadelijk te maken 
en kan dus zijn kaartje afpakken. Ook de spion is een uit-
zondering, deze staat het laagste in de rangorde, en kan 
dus door iedereen getikt worden, behalve door de maar-
schalk. De spion is in staat om de maarschalk uit te scha-
kelen. Als ze de vlag van de tegenstander naar hun kamp 
brengen, kunnen ze nog getikt worden. Als ze getikt wa-



ren en een lagere rang hadden, moesten ze de vlag laten liggen. Zo werd het spel spannender en 
spannender. De strategische sloebers vonden het zeer leuk om stratego te spelen. We hebben dit 
dan ook enkele keren opnieuw gespeeld.  Nadat we stratego zeer strategisch hadden gespeeld, 
konden we onze laatste olympische cirkel versieren en dat was blauw. De sloebers deden dit ver-
rassend goed. Hierna was het tijd voor ons middagmaal. Het waren van die goeie braadworsten. 
Na het eten hebben we nog een gezamenlijk spel gespeeld. Dit was van korte duur want we 
moesten al bijna vertrekken richting het station van Ronse. Om 16u15 kwamen we aan in het sta-
tion van Deinze dat vol stond met ouders. 
Het was een onvergetelijk weekend! 
 
Jullie leiding: Rieke, Helen, Maud, Jente, Wesley en Jordy 





Jongknapen  



Schrijnwerkers  

In deze vergadering werden de jongknapen opgeleid tot echte schrijnwerkers. Hun eerste proef 
was om per team te leren op een nagel te slaan en tegelijk hun algemene kennis wat te verbete-
ren. Ze moesten eerst een vraag beatwoorden en dan moesten ze een parkour afleggen om dan 
éénmaal met de hamer op de nagel te slaan als hun antwoord juist was. Die nagel stond aan het 
einde van het parkour. Daarna gingen we naar buiten waar ze opdrachtjes moesten doen om tijd 
te verdienen voor te zagen. Het was een wedstrijd tussen de twee teams. Ze moesten zo veel 
mogelijk planken zagen binnen het tijdslimiet en ondertussen tijd verdienen om te zagen. Uitein-
delijk moesten ze ook nog leren omgaan met de gevolgen en gevaren van een schrijnwerker. Zo 
moesten ze bijvoorbeeld op één been aan de overkant geraken. Wat ook nog belangrijk is voor 
een schrijnwerker is zware voorwerpen kunnen verplaatsen, daarvoor moesten ze elk een leiding 
opheffen en één maal heen en weer lopen met die leiding zonder ze op te heffen. Als laatste 
moesten we weten wie er de beste schrijnwerker was aan de hand van nagelen. 



Naar de winkelstraat  

Op 11 november vertrokken de jongknapen met de trein naar Ronse. De stad van de o zo myste-
rieuze winkelstraat. Aan die straat zouden ze hun weekend spenderen. Maar geen enkele jong-
knaap wist wat ze er zouden doen... 
Toen ze aankwamen werd er al iets duidelijk. Namelijk dat ze zelf winkels zouden uitbaten in de 
winkelstraat. MAAR voordat ze dat konden doen, moesten ze natuurlijk een pand hebben. Deze 
waren vergrendeld met een cijfercode die ze konden ze ontrafelen door verschillende dingen te 
doen.  Na heel veel nadenken beseften de jongknapen dat het slot kraken met een tang een 
slecht idee was, dus gingen ze aan de slag met hun opdrachten. Na veel muziek, hersentraining 
en hydratatie, was het slot ontgrendeld. Joepie! 
 
Nu de winkelstraat officieel klaar was, hadden de jongknapen geld nodig. Dus verplaatsten ze zich 
naar een mooi stukje grasterrein. Daar speelden ze allerlei uitdagende spelletjes, zoals het gooien 
van tennisballen door een hoepel met vreemde stokken (het lijkt makkelijker dan het werkelijk 
is). Als ze die spelletjes goed deden, kregen ze geld. 
Ondanks het feit dat de jongknapen hiermee al een goede som hadden verzameld, snakten ze 
naar meer. Wat een ambitie! Daarom gingen we met z’n allen gaan gokken in het casino. 
Nu waren de portefeuilles goed gevuld en konden ze gaan winkelen in de winkelstraat. Het werd 
een supertoffe avond waarbij de jongknapen al hun zorgen vergaten. Ze wisten eindelijk wat de 
winkelstraat te bieden had. De avond eindigde in een groot feest met veel foute platen. 
De volgende dag kregen de jongknapen nog een laatste kans om heel veel geld te verdienen. Dat 
deden ze in het bos der gladde gronden. De grootste uitdaging was echter om niet uit te glijden, 
maar weinigen slaagden daar in. Na heel veel lachen en gieren keerden we terug huiswaarts. 
Daar konden de jongknapen hen nog een laatste keer uitleven in de winkelstraat. Waar ze met al 
hun geld de winkelstraat helemaal leeg kochten. Niemand ging naar huis met lege handen. Al bij 
al een  geslaagd weekend dus! 

 
Bedankt voor het fantastische ledenweekend! 
 
Jullie jongknapenleiding 
 







Knapen  



(M)eating 

Hoe leer je elkaar het beste kennen? Door samen te eten, natuurlijk. Gezellig zou je denken 
met wat kaarslicht en een  mooi, gedekte tafel. Niets is minder waar. Wat dacht je? Dat we ze 
zomaar eten geven? Eten moet je verdienen. 
De enigen die effectief eten zouden krijgen   zijn de baby’s. Jammer genoeg zijn  de knapen die 
leeftijd al lang voorbij. Dus laten we er een spelletje van maken. De knapen konden hun  eten 
verdienen, ook de middelen die ze nodig hebben om het klaar te maken was hier te verdienen.  
Goed laten we van start gaan, de knapen  wouden het liefste  vlees bakken. Een gasvuur was 
niet in de aanbieding dus moesten ze iets anders verzinnen. Ze hadden direct het idee om een 
vuurtje te maken. Maar houe zouden ze het vuurtje aankrijgen?  
De leiding gaf hen tien  min zoektijd in het  materiaalkot, Daar moesten de knapen materiaal zien 
te verzamelen om uiteindelijke hun vuurtje te kunnen aansteken. Wat touw, wat balkjes,  maar 
lucifers waren niet te vinden.  Ook hadden ze nog een rooster nodig waar ze hun vlees op konden 
bakken.  De leiding vond dat de knapen flink hun best deden en besloten hen de eerste tip te ge-
ven. De tip was het Gellingstraatje. Vliegensvlug raasden de knapen erheen en daar vonden ze 
drie lucifers. Hiermee zouden ze het vuur moeten aankrijgen. Vervolgens moesten ze de vuurkolf 
waar ze vuur konden inmaken nog trachten ‘vrij te spelen’. Dit konden ze doen door met een ka-
tapult, die ze zelf moesten maken, een kegel neer te schieten.  
Eindelijk, mochten ze vuur proberen maken. Maar dit hadden ze zwaar onderschat. Wat eerst 
makkelijk leek  te zijn was in werkelijkheid alles behalve. Drie lucifers die ze eerlijk gevonden had-
den, bleek duidelijk niet genoeg te zijn. Daardoor moesten ze terug een nieuwe opdracht doen. 
Het leek nog steeds niet super te lukken en aangezien de leiding hun maag begon te knorren 
sprongen ze te hulp en daar was dan de eerste rook. Yess, ze konden hun vleesje beginnen bak-
ken. En gelukkig hadden we Thibo Luca, onze kok in wording, die ons tips gaf. 
Op het einde van onze vergadering waren ze er dan uiteindelijk toch in geslaagd een degelijk 
stukje vlees tussen ons brood te toveren! 

 
Merci knapenkoppen 



Paracommando in wording  
 
Een zonnige zondag namiddag, 10 knapen sterk en 5 leiding boordevol energie! Wat heb je nog 
meer nodig om je weekend fantastisch af te sluiten? Voor de knapen op kamp vertrekken deze 
zomer, wou de leiding eens aftasten hoe het stond met het overlevingsinstinct van de knapen. 
Hun camouflagetechnieken, vechttechnieken en speurdersneus werden op de proef gesteld. Als 
eerste kregen de knapen een heleboel vragen naar het hoofd gesmeten. Als iemand deze vraag 
wist te beantwoorden mocht hij/zij zo snel mogelijk over onze splash glijden. Na de splash moes-
ten de knapen hun vochtgehalte op peil houden om uitdroging te voorkomen. Als hierna een 
goed antwoord werd gegeven op de gestelde vraag, kreeg je als team een eitje. Natuurlijk bleven 
de eieren niet intact maar vlogen de dooiers in het rond. Daarna werd de artistieke kant van de 
knapen boven gehaald en verschenen er enkele mooie schilderijtjes op sommigen hun gezicht. 
Met verf en cacaopoeder konden ze zich perfect camoufleren voor de paratocht die volgde. Deze 
tocht door de prachtige Vinktste velden en rioleringsbuizen werd door al de knapen tot een goed 
einde gebracht! We stuurden alvast een mailtje naar stad Deinze met daarin vermeld dat de rio-
leringsbuizen ter hoogte van de Staggestraat volledig uitgekuist waren.  



Jonghernieuwers  



Iedereen lust wel eens een eitje  

 
Op Zondag 8 oktober vond de derde jonghernieuwers vergadering van dit jaar plaats. We spraken 
om 14 uur af op het door ons allen gekende Zolderke te Vinkt. Daar stond iets groots te gebeu-
ren. Het doel van de vergadering was enerzijds om op een speelse manier onze leden nog wat 
beter te leren kennen en anderzijds onze jonghernieuwers eens op alle vlakken te testen. 
Dit gebeurde aan de hand van een soort “eier-roulette”. Die roulette was verdeeld in verschillen-
de vakjes met daarop zowel opdrachten als straffen. Zo waren er bepaalde vakjes waarop stond 
dat je een ei mocht kiezen uit een ketel en dit kapotslaan op het hoofd van diegene die naast jou 
zat. Het spannende aan deze straf was dat niemand wist of het een rauw ei of een gekookt ei was 
die hij vast had.   
Tussen de vakjes met opdrachten zaten er onder andere een quiz met vragen over de KSA, een 
raadselronde, een praktische kookproef en enkele sportopdrachten. Bij de praktische proef 
moest iedere jonghernieuwer een ei in kokend water leggen en inschatten wanneer het ei per-
fect hardgekookt was. Er slaagde helaas niemand in om een eitje die ook maar een beetje hard-
gekookt was te bereiden. 
Hoe later het werd, hoe meer de spanning toenam. We bereikten al bijna de laatste rechte lijn. Er 
was slechts één vraag nog onbeantwoord: “Wie komt er nu het beste uit de keuring en mag zich 
dus Jonghernieuwer van het jaar noemen?”. De laatste punten werden uitgedeeld en de leiding 
trok zich even terug om te beslissen wie er uiteindelijk tot winnaar zou worden gekroond. Na een 
zenuwslopende telling kwam de leiding terug naar buiten met de boodschap dat iedereen even-
veel punten had. Iedereen finishte met een aantal van 6 punten. 
Na deze aankondiging werd iedereen beloond met een glaasje Appeltiser en een suikerwafel. Uit-
eindelijk ging iedereen omstreeks 17uur tevreden naar huis. 
 
Gasten, bedankt voor de leuke vergadering!!!! 
 
Dennis, Gemma, Stan en Thibo 



Hernieuwers  



WK atletiek 

De hernieuwers kwamen in oktober en november, naast al hun nevenactiviteiten, enkele keren 
samen om het groepsgevoel met de nieuwe leden te versterken. 
De eerste vergadering stond helemaal in het teken van het WK atletiek. De talrijk aanwezige le-
den werden onderworpen aan een ware estafettewedstrijd! De aartsmoeilijke wedstrijd bestond 
uit drie etappes. Tijdens de eerste etappe namen de heren het op tegen de dames voor de 4 x 
100 meter bierbaklopen. Op slechts twee bakken bier moesten de teams, bestaande uit vier per-
sonen, de zolder doorkruisen in een recordtijd! Probeer dit thuis niet na te doen. De tweede 
etappe was letterlijk bedoeld om het groepsgevoel te versterken: de spaghetti-run. Winnaars van 
deze sprint waren Maud en Jordi die het groepsgevoel zeer serieus namen. Nogmaals proficiat! 
Als laatste etappe kwam natuurlijk de finale. Daarvoor moesten de kandidaten om ter eerst een 
bottle-flip doen, zodat we mee blijven met onze tijd. De leden werden naar huis gestuurd met de 
plechtige prijsuitreiking, moge de hoofdprijs smaken! 
Op de volgende vergadering werd er al nagedacht hoe we ons buitenlands kamp van 2018 kun-
nen financiëren. Aangezien we naar Honolulu op reis gaan, zullen de hernieuwers een Hawaii-fuif 
geven in de brieljant op 31 maart. Schrijf de datum alvast in jullie agenda! 
 
Groetjes de hernieuwersleiding 



Met dank aan de sponsors! 
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Stuntdag 2017 

De weken die vooraf gingen aan het grootse evenement, namelijk stuntdag waren voor het ge-
west Leiestreek onzekere tijden. Wij waren al vele jaren overtuigd van de goede werking van ons 
gewest, maar dat geldt blijkbaar niet voor iedereen. Uit verscheidene bronnen heb ik, schrijver 
van dit artikel, vernomen dat onze “KSA-buren”, de meisjes van KSA Lotenhulle-Poeke ons gewest 
hadden verlaten. Niet veel later informeerden onze gewestverantwoordelijken Thibo en Jonas de 
rest van leiding over de situatie. Het nieuws kwam bijzonder hard aan en zeker voor onze manne-
lijke leiding. Die hadden enkele dagen nodig om dit droevige nieuws te verwerken. De vraag die 
iedereen zich stelde geef ik jullie graag mee: “Waarom bij God?”. Aangezien niemand een deftig 
antwoord kon formuleren op deze prangende vraag besloten we dan maar om er niet langer over 
te piekeren. Het enige wat we kunnen concluderen na stuntdag is dat wij de meisjes van KSA Lo-
tenhulle-Poeke -welke reden zij ook hebben voor het verlaten van ons gewest- ongelijk hebben 
gegeven. Het was namelijk een schitterende editie met wederom een grote opkomst. 
 
Zoals de traditie ons dat voorschrijft, brengen sommige ouders hun kinderen naar een andere 
parking van de Brielmeersen. Als gevolg dat zij daar moederziel alleen stonden. Gelukkig valt zo-
als elk jaar bij die ouders de frank dat men zich vergist heeft van plaats. Geen nood, want de lei-
ding is steeds bereikbaar voor jullie. 
 
Alle leden kwamen tijdig toe op de verzamelplaats. Terwijl de leeuwkes en de sloebers de uitda-
ging aan gingen om de bloembakken te beklimmen, hingen onze knapen al in de lantaarnpalen te 
slingeren. Nadat ze zich hadden uitgeleefd op de infrastructuur rond de Brielpoort, marcheerden 
we met gestage tred naar het grasplein. Daar werd de leiding geconfronteerd met de organisato-
rische talenten van de organisatie. Ze hadden namelijk het doorschuifsysteem voor de verschil-
lende spelletjes maar enkele keren afgedrukt. Goede zielen dat we zijn, offerden wij ons op om 
dan maar wat foto’s te trekken van dat papiertje. In deze penibele situatie deed ik beroep op de 
voordelen van de sociale media -ja, die zijn er wel degelijk-. De foto daarvan stuurde ik door via 
messenger naar mijn collega hoofdverantwoordelijken. Voor een keer had sociale media haar nut 
bewezen, zelfs ik stond volledig perplex. De dag kon niet meer stuk toen leden én leiding hun 
vrienden en vriendinnetjes van de andere ksa’s terug zagen. Het was een hartelijk weerzien. Het 
hele tafereel ging gepaard met talrijke vreugdedansjes en heel wat originele kreten. 
 
Niet veel later werd het eerste fluitsignaal gegeven. Het eerste spel begon; leeuwkes, sloebers en 
jongknapen streden elk apart tegen hun leeftijdsgenoten voor de eeuwige roem. Zoals jullie ook 
al weten, gaat dat gepaard met gezonde concurrentie. De jongknapen maakten al direct nieuwe 
vrienden bij de leden van Nazereth. Hoewel ze sterk in de minderheid waren, waren onze jong-
knapen geduchte tegenstanders. Toen Marie het niet laten kon om de andere jongens van Naza-
reth om ver te lopen, dreigde de situatie te verhitten. We mogen van geluk spreken dat sommige 
leiding gespecialiseerd is in conflictbemiddeling. De strijdbijl werd al snel begraven en we speel-
den gedurende de rest van het spel gemoedelijk verder. Bij één van de volgende spelletjes had-
den de pientere jongknapen al snel door hoe ze het spel konden manipuleren en zo geschiedde… 
De 7 jongknapen hielpen de jongknapenleiding aan een overwinning. Daarom wil ik even de tijd 



nemen om de volgende jongknapen in de bloemetjes te zetten: Lowie De Graeve, Marie Van 
Steenkiste, Lisa Rogge, Fenna Devooght, Liam Hoste,… Zij hebben het spel sluw maar eerlijk ge-
speeld en hebben zo de overwinning behaald. 
 
Op dat zelfde moment ging het er bij de knapen heel ruig aan toe. Tijdens een bepaald spel vlo-
gen verschillende leden en leiding uit de cirkel. KSA Ahoy Vinkt respecteert de regels van het spel 
zoals de traditie ons dat voorschrijft, maar dat wordt niet altijd geapprecieerd. De jongens en 
meisjes van KSA Petegem hoef ik jullie niet meer voor te stellen. Wanneer zij erbij komen dan 
zorgen zij voor heel wat plezieren vertier, maar er is ook een donkere kant aan die medaille. Voor 
hen is het van groot belang om hun sterke positie binnen ons gewest de waarborgen. Zij deinzen 
er dan ook niet voor terug om hun stoute schoenen aan te trekken en het spelterrein onveilig te 
maken. En zo geschiedde…  5 Minuten na het startsignaal van het befaamde dassenroof viel het 
eerste slachtoffer al. Het was leider Arnout, die met judogreep onderuit werd gehaald. Hij be-
landde op zijn schouder. Een gevoel van intense pijn overviel Arnout, die al snel naar het Sint- 
Vincentius ziekenhuis in Deinze werd gebracht.  Daar stelde men vast dat hij zijn schouder verrekt 
had. Arnout staat bij ons gekend als een gemotiveerde leider. Hij wou met andere woorden zo 
snel mogelijk terug bij zijn leden zijn. Ondertussen speelden bij de ksa’s verder en ook Stan be-
zeerde zich tijdens een heroïsche daad om de knapen en jonghernieuwers te beschermen. Na de 
ruige spelletjes werden alle geschillen bijgelegd en keerden onze oudste leden met een trots ge-
voel terug naar het verzamelpunt. 
 
Daar toverde de organisatie op alle ksa’ers een glimlach toen ze de vier-uurtjes tevoorschijn haal-
den. Tijdens het smullen, werden er tal van verhalen uitgewisseld die uit hun voeg barsten door 
het overmatige gebruik van hyperbolen. Wij, de leiding, waren tevreden met al die ongelofelijke 
verhalen. Plotseling hoorden we door een megafoon de stem van onze gewestvoorzitter Bjarne 
Molly, een legendarisch figuur die zich al talloze jaren inzet voor het gewest Leiestreek. Hij riep 
iedereen op om ons te begeven naar de helling op het pleintje opdat de fotograaf van dienst en-
kele foto’s zou kunnen maken van alles ksa’ers die op stuntdag waren afgezakt naar de Briel-
meersen. Na de foto’s besefte iedereen dat het einde van deze avontuurlijke dag al in zicht was. 
Maar ik ben niet volledig eerlijk als ik zeg dat de dag er al op zat voor ons, want een uurtje later 
had de leiding van KSA Ahoy Vinkt al weer verzamelen geblazen aan de gezellige kroeg van Bart. 
Om 18u30 kwam een bus voor de medewerkers van stuntnacht ons oppikken om ons dan een 
halfuurtje later af te zetten aan de expo van Waregem. 
 
Binnen enkele jaren kunnen de jonghernieuwers, knapen, jongknapen, sloebers en leeuwkes de 
leiding misschien wel vervoegen op deze epische avond. Iets om naar uit te kijken dus! 
 
Daarnaast kunnen jullie volgend jaar deelnemen aan jubileumeditie van stuntdag dus wij hopen 
alvast op een nog grotere opkomst. 
 
Tottons!! 
  



Dag van de jeugdbeweging 



Verlichte avondwandeling 







Column 
Wanneer kommer en kwel onschuldige kin-
deren kan kwetsen, wanneer de duisternis 
neerdaalt in het nietige mensen dal, wanneer 
het wereldse leed de overhand neemt en zijn 
almacht alomtegenwoordig lijkt te zijn, is er 
nog steeds voor u een plaatsje in de Yeah, en-
kele luttele pagina’s, - hoe klein deze ook mo-
ge zijn - waarin u gesterkt wordt in uw Welt-
schmerz, uw rauw haat en diepe droefenis om-
trent al het slechte in de wereld. De ongetem-
de tong van een tijdelijke huiscolumnist zal uw 
lijden met zijn zoete woorden proberen zalven 
en een weerbare stem vormen voor alle on-
derdrukte gevoelens en hersenspinsels die uw 
brein eigen zijn. Lees verder en ontdek de on-
gezouten mening van S. De Vriese omtrent de 
Brusselse rellen en een falend beleid.  

Over rellen en falend 
beleid 
In de afgelopen weken heeft Brussel te maken 
gehad met grote rellen en vernielingen. Aanlei-
dingen waren WK-kwalificatie van Marokko en 
later een bijeenkomst van het internetfeno-
meen Vargasss92. Auto’s werden vernield, win-
kels geplunderd en ordediensten werden beko-
geld en dat vooral door heel jonge mensen. 
Verschrikkelijke beelden, maar hoe moet men 
dit oplossen? 
Eerst en vooral wil ik duidelijk maken dat ik dit 
niet geschreven heb om de daden van bepaalde 
Brusselse jongeren goed te keuren, integen-
deel. Zulke taferelen zijn kortweg verschrikkelijk 
en niet te tolereren. Wat ik wel wil duidelijk 
maken is waar precies zich de problemen kun-
nen voordoen. We zien namelijk dat het aantal 
jonge schoolverlaters in het Brussels-
Hoofdstedelijk-Gewest bijna twee keer zo hoog 
is als in heel België. Onderwijs is een cruciale 
factor in integratie, maar hier faalt dat duidelijk. 
Het beleid zou veel meer initiatief moeten ne-

men om deze problemen op te lossen in plaats 
van passief enkele zinnen te prevelen in de me-
dia tot de storm weer gaan liggen is. 
Verder zien we ook een toenemende polariteit 
tussen de Brusselse jongeren en de politie. 
Brusselse, vaak allochtone jongeren zijn volledig 
vervreemd en soms zelfs gefrustreerd om het-
geen dat rond zich allemaal afspeelt en hun 
kansarmoede. Ze voelen zich buitengesloten, 
niet één van ons. Waarom? Volgens mij ligt dat 
opnieuw aan een gebrek aan integratie en te 
weinig contact met andere groepen in onze sa-
menleving. Ook bepaalde politieke partijen gie-
ten olie op het vuur door bepaalde bevolkings-
groepen te viseren door bepaalde, zinloze cam-
pagnes te voeren op social media. 
Alle gekheid op een stokje: het belachelijkste 
aan heel deze zaak vind ik dan ook de reactie 
van de ordediensten, als er al een reactie is ge-
weest. Door een falende structuur van de poli-
tiezones in en rond Brussel wist niemand wat er 
precies gebeurde en wat er precies moest ge-
beuren. Wederom wordt er heel wat over ge-
praat in de media, maar ziet met niet meteen 
een wil om de zaak aan te pakken. Mede dank-
zij de ronduit slechte organisatie van de Brus-
selse  politie zullen vele amokmakers vrijuit 
gaan omdat de straatcamera’s niet op elkaar 
ingespeeld zijn, met als gevolg een gevoel van 
straffeloosheid onder die specifieke jongeren. 
Verder vertelden beleidsmakers dat er een ab-
solute nultolerantie qua straatgeweld zal gel-
den, complete repressie dus. Maar zoals crimi-
noloog Cyrille Fijnaut zei in een artikel: 
‘verwacht van een matrak geen mirakels’. 
Het wordt dus tijd dat de bevoegde instanties 
en ministers dit probleem aanpakken. Niet door 
kortzichtig enkel die nultolerantie op straatge-
weld in te voeren, maar ook in te spelen om 
onderwijs en integratie om onze samenleving 
sterker te maken. 
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KSA-taal 
Deze nieuwe rubriek is gewijd aan de KSA-taal, een taal die zich doorheen de jaren en mits een 
intensief taalcontact van adolescenten tussen de 16 en 22 jaar heeft ontwikkeld en een eigen le-
ven is beginnen leiden. We zouden hier ook een uitgebreide verhandeling kunnen neerpennen 
over allerlei psycholinguïstische oorzaken en de sociologisch effecten die de taal heeft op de hui-
dige leidersgroep maar dat doen we niet. Hierin bespreken we kort enkele glossen uit het magi-
strale vocabularium die de KSA-taal rijk is, om de modale lezer wat meer vertrouwd te maken 
met de specifieke termen. 

geit  (de; v; meervoud: geiten) 
 
1.  (neutr.) wijfje van een bok, hert enz. 
2. (familiair) onnozele vrouw 
3. in uitdr.: (naam), gij domme ~! 
 
e·nen van mij  (invar.; m; meervoud: twee van mij; context: bij Bart in De 
Klok) 
 
1. traktatie, rondje 
2. in uitdr.: Bart, t’es enen van mij [tez een va maai] 
 



Ontspanning  



  M S U J O N G H E R N I E U W E R S   

  J E W Y V D T B W W K A M P V U U R   

  Q K N E K K E D T N O B L W U Q C T   

  L W H G E G P F C O M R M P R L I Y   

  F U K Y F L K F A M B I A N C E A B   

  M E M A E R F H D T G K C W F E Y K   

  V E K Z K L E I D I N G N H H Y H R   

  J L I X N W R O T N E T J A F A U J   

  B E J L N E P A N K G N O J P W E F   

  R R R J G N I N N A P S T N O E N Y   

  V H E R N I E U W E R S W M K Q N T   

  Y E K R E D L O Z W A V Y A S E E B   

  O S W B N V N N N R S T P O V B O G   

  U Y P Z E A O O F D K G B E K E E M   

  M J Z R L Z N A P O L E O N G E C J   

  P L N I E D V S R E B E O L S K U B   

  E L J Z P F C O L A J W X T K N I V   

  Y T I B S O L S E J T N A W B C L N   

AMBIANCE BEEK BOS 

COLA HERNIEUWERS JONGHERNIEUWERS 

JONGKNAPEN KAMPVUUR KNAPEN 

KSA LEEUWKES LEIDING 

NAPOLEON ONTDEKKEN ONTSPANNING 

PLEZIER SLOEBERS SPELEN 

TENT VINKT WANTJES 

YEAH ZOLDERKE ZON 

Woordzoeker  



Wist je dat...  
Wist je dat -89,2 °C de laagste buitentemperatuur ooit gemeten is? 
Wist je dat 57,7 °C de hoogste buitentemperatuur ooit gemeten is? 
Wist je dat alleen vrouwelijke muggen steken? 
Wist je dat als je een goudvis in een donkere kamer opsluit, hij wit wordt? 
Wist je dat als je je rechteroog sluit nooit over je rechterschouder kunt kijken? 
Wist je dat Bill Gates in 2010 en 2008 niet de rijkste man is? 
Wist je dat Coca-Cola oorspronkelijk groen was? 
Wist je dat Coca-Cola vroeger cocaïne bevatte? 
Wist je dat dat de meeste vrouwen het vaak kouder hebben dan mannen? 
Wist je dat dat een varken fysiek niet in staat is om naar de lucht te kijken? 
Wist je dat dat net zoals de vingerafdruk ook de tongafdruk bij ieder mens uniek is? 
Wist je dat de aansteker al werd uitgevonden voor de lucifers? 
Wist je dat de aarde ongeveer 6 000 000 000 000 000 000 000 000 kilogram weegt? 
Wist je dat de gemiddelde chauffeur 15.250 keer toeterd in zijn leven? 
Wist je dat de hoogste golf ooit gemeten 64 meter boven de zeespiegel uitkwam? 
Wist je dat de Kolibrie achteruit kan vliegen? 
Wist je dat de langste hartstilstand die iemand overleefde 4 uur duurde? 
Wist je dat de Nijl de langste rivier ter wereld is? 
Wist je dat de omtrek van de aarde wel 40.000 kilometer is? 
Wist je dat de oudste boom ter wereld meer dan 4700 jaar oud is? 
Wist je dat de rijkste man aller tijden John D. Rockefeller is? 
Wist je dat de sterkste spier van het menselijk lichaam de tong is? 
Wist je dat de strepen van een zebra voor verkoeling zorgen? 
Wist je dat de totale lengte van je bloedvaten wel 100.000 kilometer is? 
Wist je dat de zandtijgerhaai zijn broers en zussen op eet voordat hij geboren wordt? 
Wist je dat de zon vlammen uitstoot van 20 tot 50 miljoen graden? 
Wist je dat dieren ook humor hebben? 
Wist je dat dolfijnen en walvissen met één oog open slapen? 
Wist je dat een blinde geen hoogtevrees kan hebben? 
Wist je dat een giraffe net zoveel nekwervels heeft als een mens? 
Wist je dat een kakkerlak 9 dagen in leven kan blijven zonder zijn hoofd? 
Wist je dat een kat meer dan 32 spieren in elk oor heeft? 
Wist je dat een krokodil zijn tong niet kan uitsteken? 
Wist je dat een meerval ruim 27000 smaakpapillen heeft? 
Wist je dat een mens gemiddeld 6000 scheten per jaar laat? 
Wist je dat een slak drie jaar kan slapen? 
Wist je dat een vlo 350 maal zijn lichaamslengte kan springen? 
Wist je dat een vrouw gemiddeld 2 jaar van haar leven in een badkamer doorbengt? 
Wist je dat een worm maar liefst 10 harten heeft? 
Wist je dat een zeester geen hersens heeft? 
Wist je dat er 0,3 procent van de Sahara nodig is om Europa te voorzien van stroom? 



Wist je dat er gemiddeld 100 mensen per jaar stikken in een balpen? 
Wist je dat er niet één normaal Nederlands woord rijmt op het woord twaalf? 
Wist je dat er op zijn minst 9 miljoen mensen jarig zijn op dezelfde dag als jij? 
Wist je dat heet water sneller bevriest dan koud water? 
Wist je dat het absolute nulpunt -273 graden is? 
Wist je dat het bekende spel "Tetris" in 14 dagen is gemaakt? 

Wist je dat het grootste zwembad ter wereld wel 1013 meter lang is? 
Wist je dat het hart bij de mens in het midden van de borstkas zit en niet links? 
Wist je dat het oog van een struisvogel groter is dan zijn hersens? 
Wist je dat het woord 'van' de meeste betekenissen heeft? 
Wist je dat ijsberen linkspotig zijn? 
Wist je dat je in de morgen langer bent dan in de avond? 
Wist je dat je niest met een luchtsnelheid van ruim 150 kilometer per uur? 
Wist je dat je niet je ellebogen kunt likken? 
Wist je dat je voet even groot is als de binnenkant van je onderarm? 
Wist je dat mannen vaker schade rijden dan vrouwen? 
Wist je dat mensen die jongleren grotere hersens hebben? 
Wist je dat mensen met rood haar minder pijn voelen? 
Wist je dat Mohammed de meest voorkomende naam is in de wereld? 
Wist je dat olifanten de enige dieren zijn die niet kunnen springen? 
Wist je dat olifanten elkaar vanaf 5 kilometer afstand kunnen ruiken? 
Wist je dat ratten en paarden niet kunnen overgeven? 
Wist je dat rechtshandigen gemiddeld 9 jaar langer leven dan linkshandigen? 
Wist je dat Slechts 20 procent van de Sahara uit zand bestaat? 
Wist je dat te hard niezen kan resulteren in een gebroken rib? 
Wist je dat verdrinking het grootste gevaar is in de woestijn? 
Wist je dat Vlinders met hun poten proeven? 
Wist je dat vrijdag de 17e een ongeluksdag is in Italië? 
Wist je dat vrouwen bijna twee keer zoveel met hun ogen knipperen als mannen?  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Yeah-redactie bedankt Senne Wancour. 



Kalender  

Sinterklaasbezoek: 3 december 2017 
 
Nieuwjaarsreceptie: 4 februari 2018 
 
Filmfestival: 18 februari 2018 
 
Eetfestijn: 3 maart 2018 (onder voorbehoud) 
 
Speelstraat: 8 april 2018 
 
Kamp: 20 - 29 juli 2018 
 
Ploatsefeesten:  24 augustus 2018 
 
Openluchtfuif: 25 augustus 2018 
 
Kermiscafé: 26– 27 augustus 2018 
 
Startdag: 9 september 2018 
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