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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 lip-
pen 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. 



Wantjes 



Zondagmorgen 18 november, we verzamelden de Wantjes terug 
op ’t welgekende Zolderke in Vinkt! Het was al snel duidelijk, onze 
dappere Wantjes hadden geen schrik van de kou aangezien we in 
de vriestemperaturen zaten. Ze waren namelijk 10 man sterk!  
Allemaal goed toegekomen en geïnstalleerd begonnen we eraan, 
we startten met enkele kleine spelletjes zoals ‘cactus en bloem’, 
‘tikkertje’, ‘voetjes van de grond’ enzovoort. Dit was een goede 
opwarming om daarna de koude te trotseren! We gingen allen 
naar buiten maar trokken wel eerst onze dikke winterjas aan.  
 
Aangekomen op het speelpleintje achter de KSA stond er een par-
cours klaar om te testen wie het beste evenwicht-, spring- en mik-
vermogen had. Allereerst liepen de Wantjes met een emmerhoed-
je op het hoofd het hele pleintje over. Wanneer ze aankwamen bij 
leider Jonas kregen ze een jutezak om zo snel mogelijk te springen 
naar de volgende post. Daar stond leider Jordy iedereen op te 
wachten om voetbal-bowling te spelen. Al snel bleek dat de dap-
pere kindjes hier helemaal geen probleem mee hadden en beslo-
ten zelf om alle hindernissen nogmaals af te leggen!  
 
Eenmaal iedereen de weg terug gevonden had naar de beginpost 
bij leider Senne, was het duidelijk dat iedereen alles van zichzelf 
had gegeven en dus helemaal uitgeput waren. Het was tijd voor 
wat ontspanning! Het duurde niet lang alvorens alle Wantjes zich 
hadden verspreid over het speelpleintje. Hier klommen Obe, Kas-
per, Marie en Lou al snel het klimrek op, schommelden Inoa, Amé-
lie en Jona zich te pletter en maakte Matthieu met behulp van Re-
née een reuzezandkasteel! Armano verkoos toch om zijn allerbeste voetbaltechnieken boven te 
halen en nam het op tegen Jordy.  
Na lang buiten te spelen was het tijd om terug naar binnen te gaan en op te warmen. Maar hoe 
krijg je nu het snelste warm?? Daar wisten de wantjes het antwoord wel op! Een onvergetelijke 
wantjes-disco, waar iedereen zijn benen lossmeet op onze verduisterde dansvloer. Er werden 
heel wat verzoekjes aangevraagd waardoor het heel leuk werd! De discolichten waar iedereen 
verzot op was, maakten het feestje compleet. Na lang dansen besloten we om de disco af te 

sluiten met een overheerlijke cola waar ze zo lang op hadden 
gewacht.  
 
Het was alweer een fantastische voormiddag, Matthieu moest 
zelfs een traantje laten bij het naar huis gaan omdat hij heel 
graag nog langer was gebleven.   
 
Groetjes de Wantjes-leiding !  

Wantjes disco 



Op een grijze zondagmiddag kreeg onze KSA bezoek van de geliefde Sinterklaas. Natuurlijk kon-
den de wantjes onmogelijk afwezig zijn bij dit jaarlijkse fenomeen. De Sint had onze KSA tijdig 
verwittigd dat hij samen met zijn pieten zou langskomen om de jongste leden van de KSA een 
bezoekje te brengen. Helaas hadden de pieten de dag ervoor moeten overwerken. Door hun 
onbetaalde overuren waren de pieten niet in staat om nog eens binnen te springen in de KSA 
van Vinkt. Het was nu aan de leden om de pieten weer wakker te schudden. Ze konden geen 
gebruik maken van een blikje “Redbull”. Energiedrank heeft jammerlijk genoeg geen effect op 
zwarte pieten. De wantjes moesten samen met de leeuwkes en sloeber een brouwsel maken 
die nog straffer en energierijker was dan een ordinair blikje Redbull. De jongste drie geledingen 
moesten vier belangrijke ingrediënten verzamelen. Zeep, olifantensnot, suiker en kaliumjodide 
waren de hoofdingrediënten voor het brouwsel. Onze KSA bezat deze zeldzame ingrediënten 
maar natuurlijk gaven we deze niet zo maar weg. De leden moesten allerlei opdrachtjes doen 
om deeltjes van de ingrediënten te verzamelen. Dit ging uiteraard niet zonder gevaar want de 
leiders hielden die zeldzame ingrediënten liever voor henzelf. Op het einde van het spel waren 
de wantjes, leeuwkes en sloebers er toch in geslaagd om het kooksel te brouwen. Hierdoor kon-
den de zwarte pieten toch nog op tijd gewekt worden. Het was natuurlijk nooit een optie voor 
de Sint om de vergadering in Vinkt niet bij te wonen, dit bleek door de vele liederen die luid-
keels werden gezongen door de zenuwachtige leden. Na veel lovende woorden van de Sint wer-
den alle leden beloond met een zakje snoepgoed. De zwarte pieten hadden echter minder ge-
luk want zij moesten huiswaarts keren met een lege zak. Om de vergadering af te ronden kre-
gen alle leden en leiders een warme chocomelk om zichzelf op te warmen na een geslaagde 
zondagnamiddag.  

Wantjes bij de sint 



Leeuwkes 



Onze vergadering begon op een koude herfst-
dag. Maar toch hield het slechte weer de leeuw-
tjes niet tegen om naar de vergadering te ko-
men. Zo waren we uiteindelijk met 16 leeuwtjes. 
We legden het spel uit. Zo vertelden we dat ze 
een schatkaart moesten weten te bemachtigen 
om vervolgens een schat te vinden. Voor deze 
stukken van de schatkaart moesten ze fysieke en 
mentale proeven afleggen. Zo moesten ze bv; 
moeilijke vragen oplossen en de leeftijd van 1 
van de leiding raden. Achter deze moeilijke vra-
gen moesten ze hun oog hand coördinatie tes-
ten. Dit moesten ze doen door waterpong te spe-
len. Achter een hevige oorlog. Zijn ze geslaagd en 
moesten ze nu alleen nog maar de verloren 
kaartstukken te vinden. Deze zaten diep verstopt 
op het zolderke. Door slechte weeromstandighe-
den moesten ze deze vinden in het donker. Na 
een tijdje hebben ze uiteindelijk alle stukken ge-
vonden. Toen moesten ze proberen de puzzel te 
maken die in 20 stukken was gevallen. achter 
een 15 min puzzelen vonden ze eindelijk de oplossing. De schat was in de zandbak op het 
speelplein begraven. 

Ze snelden er naar toe. Toen ze de schat hadden 
moesten ze de sleutel nog hebben. Maar deze was 
bevroren in een ijsblok. Zo moesten ze deze er ook 
nog uit krijgen. Dit was snel gebeurd. Iedereen zat vol 
spanning te kijken om te zien wat er in het kistje zat. 
Ze deden het kistje open en zagen een mooie zak vol 

met snoepjes die aan iedereen werd uitgedeeld. Toen 

zagen we in de verte de ouders naderen. Dus het was 

tijd om naar huis te gaan. We namen afscheid en daar 

gingen de leeuwtjes.  

Groetejs de leeuwkesleiding 

Leeuwkes als echte  

piraten 



Op zaterdag 10 november stonden er 16 leeuwkes 
klaar voor het jaarlijkse ledenweekend. Het vroege 
verzamelen aan het station hield de leeuwkes niet te-
gen om hun enthousiasme aan de leiding te tonen die 
echter nog niet goed wakker waren. Na de treinrit was 
de leiding goed wakker geschud en konden de leeuw-
kes niet meer wachten tot we aan het lokaal waren, 
jammer genoeg moesten we nog wachten op een bus. 
Toen we dan toch uiteindelijk toekwamen en iedereen goed geïnstalleerd was, kon de dag pas 
echt beginnen.  
 
Plots zagen de leeuwkes iemand staan aan het lokaal, hij leek op leider Jensen maar het was 
hem toch niet. Hij sprak een andere taal en had een rare hoed op. Het was een alien van de 
planeet Vochnor. Zijn ruimteschip was gecrasht en vroeg de leeuwkes om hem te helpen met 
het maken van dat ruimteschip. Omdat het al bijna etenstijd was, ging de leeuwkes de alien 
helpen nadat ze hun maag hadden gevuld. Het lekkere eten had gesmaakt en de leeuwkes wa-
ren terug helemaal klaar om een spel te spelen. Ze moesten aan de hand van spelen, vreemde 
symbolen verzamelen om al de stukken van het ruimteschip terug te vinden. Toen we ze alle-
maal hadden gevonden, begon het puzzelen pas echt. Het leek moeilijker dan gedacht en de 
leiding moest af en toe een beetje helpen. Uiteindelijk was het schip terug helemaal gerepa-
reerd. Hoera!  
 
Toch zaten de leeuwkes nog vol met energie en konden het niet laten om in de grote modder-
plassen te spelen. De leiding had nooit gedacht dat ze zo vuil konden zijn! Dit was een ramp, 
vlug in de douche en propere kleren aan, want meneer croque monsieur stond al klaar. Na het 
eten was het tijd voor een echt pyjamaparty. Iedereen deed zijn pyjama aan en was  in een 
mum van tijd klaar om te dansen op alle leuke liedjes. Sommige leeuwkes waren toch meer fan 
van de chips en de cola in plaats van de dansvloer. Al rap was het tijd om te gaan slapen, want 
de leeuwkes waren volledig uitgeteld en moe van hun lange maar leuke dag.  
 
De volgende morgen stonden de leeuwkes terug klaar met al hun energie, hoewel het opstaan 
een beetje te vroeg was. Na het uitgebreid ontbijt mochten de leeuwkes elk hun eigen ali-
enhelm maken uit gips. De leiding was verrast dat iedereen daar zo goed in was. Het bezoek 
van Fran was ook zeer leuk omdat ze jammer genoeg niet meekon door haar been die in de 
gips zat. Toch kon zij ook haar helm maken met de hulp van Eya. Na het knutselen, was het 
middageten al rap klaar. Deze keer was het wok die op de menukaart stond. Iedereen vond het 
super lekker en de macaroni van vorig jaar werd al rap vergeten.  De valiezen werden terug ge-
maakt en samen met de sloebers en jongknapen werd er nog een gezamenlijke gespeeld. Al rap 
was het 16u en stonden de ouders daar. Moe en een beetje vuil gingen de leeuwkes terug naar 
huis 
Wij hopen dat jullie een geweldig weekend achter de rug 
hadden!  
De leiding heeft er alvast super veel van genoten.  

Planeet Vochnor redden  





Sloebers 



Op zaterdag 17 november was het weer tijd dat de sloeber-

tjes samen kwamen op de zolder. De sloebers wouden al 

lang eens iets doen met slijm en daar had de leiding iets op 

gevonden. Om slijm te maken heb je een aantal ingrediën-

ten nodig. Aan de hand van een postjes spel moesten de 

sloebers alle ingrediënten proberen te verzamelen. Ze 

moesten eerst een leventje halen op de centrale post, dan 

moesten ze met dit leventje naar een postje gaan en een 

opdracht doen om geld te verdienen. Met dit geld konden ze 

dan ingrediënten kopen. Al gouw had iedereen genoeg in-

grediënten en gingen we naar t’zolderke.  

Van al dat spelen hadden we allemaal een beetje dorst ge-

kregen en dus dronken we een colaatje of een watertje. We 

hadden allemaal veel zin om dit te maken dus twijfelden we 

niet en begonnen we er aan. Dit lukte bij iedereen aardig 

goed maar bij enkele mensen niet zo goed… Bij de leiding namelijk zij bakten er niet veel van 

dus lieten ze zich helpen door de sloebers. Al bij al kwam alles toch in orde. De  tijd vloog en al 

gouw stonden de ouders terug aan de zolder om ons te komen ophalen. 

Groetjes de sloeberleiding 

Slijm produceren 



Na zoveel keren op het zolderke te zijn geweest, hadden de sloebers 
zin in iets anders. De leiding zocht en vond een schitterende plek; de 
ruimte! Maar onze buurlanden hoorden hiervan en wouden de sloe-
bers voor zijn. Daarom hadden we zoveel mogelijk sloebers nodig op 
het testcentrum te Alveringem om de beste  raket aller tijden te bou-
wen. Maar de Nederlanders hadden ons plan door en wouden de ech-
te ingenieurs plannen van de raket stelen.  

Om te voorkomen dat dit gebeurde, werden alle sloebers opgeleidt tot 
alerte ruimtevaarders, met succes zo blijkt. Ook blijkt dat de Belgische 
staatskas bijna leeg is, om dit tegen te gaan verdienen de sloebers ho-
pen geld met opdrachten en een quiz. Onze bondgenoten Engeland, 
Polen en Denemarken willen de onderdelen van de sloebersraket met 
plezier maken. Enkel blijkt dat het vervoeren naar België, door de ja-
loerse buurlanden, zeer moeilijk ging. De buurlanden moesten uitein-
delijk het onderspit delven aan de slinksheid van de sloebers, de Pon-
den, Kronen en Zloty’s vlogen in het rond.  

Na een feestje kropen de sloebers moe maar voldaan in bed. De volgende dag was het zover, de 
eerste KSA-raket werd de ruimte ingevuurd! Hierna volgde nog een gezamenlijk met alle drie 
jongste groepen (op wantjes na). Bedankt voor het toffe weekend, sloebers!  

Groetjes van de sloeberleiding!  

Sloebers in space  





Jongknapen 



Het  was  weer eens een frisse zondagmorgen die 25ste november. Ondanks dat het ondertussen al de 
voorlaatste jongknapenvergadering van 2018 was, waren de jongknapen alles behalve droevig. Vol ener-
gie  stroomden ze toe op ’t Zolderke.  
 
Met kerstmis en de feestdagen al in het vooruitzicht, besloot de leiding dat het eens tijd was om onze cre-
ativiteit de vrije loop te laten gaan. Er werd productief aan de slag gegaan die ochtend met als resultaat 
echte huzarenstukjes. Zo werden er kerstballen, maar ook slijm en zelfs kerstbomen gemaakt. Sommige 
leden vonden het ook zeer leuk om de vloer te beschilderen…  
 
Na een welverdiende cola was het tijd om iets actiever te zijn! Bij kerstmis hoort uiteraard 
taart. Jammer genoeg had de leiding niet genoeg centjes voor een taart, maar wel voor slag-
room! Om die slagroom te verdienen, moesten de leden het volgende doen. Iedereen kreeg 
een toetje slagroom op de  bovenkant van zijn hand. Daarna moesten ze deze afvuren in de 
lucht en proberen op te vangen met hun mond. Dit leidde uiteraard tot enkele hilarische tafere-
len? (zie foto’s). Daarna speelden we nog een leuker spelletje! Iedereen moest in een kringetje 
gaan staan en elk om de beurt moesten de 
leden een nummertje zeggen. Was dit het 
nummertje dat leider Jordi in zijn hoofd had, 
dan mocht Jordi een handvol slagroom in 
dat lid zijn gezicht duwen (slaan)! Tegen het 
einde van de vergadering zag iedereen zijn 
gezicht wit, zat hun buikje vol en wogen ze 
allemaal 10kg dikker. 
 

 

Knutselen met een  

slagroombakkes 





knapen 



Op een koude zondagnamiddag hadden de knapen ver-
gadering, gelukkig hield dit hen niet tegen om te komen 
en hadden ze er spetterend veel zin in. De vergadering 
begon rustig, we warmden ons eerst wat op met een 
partijtje nagelen. We speelden een variant dat telkens 
wanneer er een vonkje tevoorschijn kwam moesten we 
een stoel doorschuiven en dus ook een nagel. Dit zorg-
de voor grote zenuwen en spanningen wanneer je dan 
opeens een nagel had die al bijna volledig was inge-
klopt. Natuurlijk kon je zo het spel een beetje naar 
jouw hand zetten en dit maakte het des te leuker. De 
verliezer bleek uiteindelijk Marie te zijn, maar toch 
goed gedaan! Één goede poging!  
 
Eenmaal opgewarmd hadden de knapen zin om verbor-
gen schatten te zoeken in Vinkt, door middel van appel 
en ei tocht. Iedereen had er zin in, ze verdeelden zich-
zelf in kleine groepjes en vertrokken op pad. We maakten er ook een soort wedstrijd van. De 
winnaar was uiteindelijk degene die het meeste had verzameld in euro. De leiding was de kassa 
en zij zouden uiteindelijk alles quoteren. Met een doel voor ogen gingen de knapen er volledig 
voor, het barkoude winterweer was voor hen geen issue. Van de Vredestraat tot de Ketelstraat, 
de Schoolstraat tot de Lotenhullestraat, geen enkele straat bleef ongezien in Vinkt. Zelfs bakke-
rij Chris kreeg een warm verzoek van onze knapen. Na vele uren van plezier keerden ze moe 
maar voldaan terug naar ’t Zolderke, waar de leiding al in volle spanning zat te wachten. Vele 
euro’s vlogen door de kassa, maar de uiteindelijk winnaar bleek het groepje van Lucas te zijn. 
Iedereen smulde zijn welverdiende lekkernijen op en alles wat over was konden ze meenemen 
naar huis.  
 
Bedankt knapen voor 

de plezante vergade-

ring  

Groetjes  

Knapen op pad  



Op een koude zondagvoormiddag kwamen de 
knapen bij elkaar. Het was een belangrijke dag 
voor hen. Ze moesten namelijk een katapult ma-
ken van hun leiders. Ze konden dit doen door 
fietsbanden te gebruiken. Omdat we toch een 
mooi resultaat wouden verkrijgen, hebben we 
de groepen in twee verdeeld. De knapen slaag-
den er uiteindelijk in om een katapult te maken. 
Maar ze werkten niet al te best. De verste af-
stand dat afgelegd werd was niet meer dan vijf 
meter. Toen we beseften dat een katapult met 
fietsbanden moeilijk te maken is, kwam Michiel 
met een alternatief. Hij sjorte aan de goal een 
balk met een bak op het einde om de bal in te 
leggen.  We konden toen wel zeggen dat Michiel de beste ingenieur was 
op dat moment.  We  wisten de bal meters verder te krijgen en iedereen 
was in heuse euforie.  
 
Bij het volgende spel werden de knapen per twee vastgebonden met een 
fietsband aan de voeten. Ze werden weer opgedeeld in twee teams en 
moesten tegen elkaar voetballen. Natuurlijk ging dit niet zo gemakkelijk. 
Ze moesten een bepaalde techniek te vinden om toch zo goed mogelijk 
te kunnen voetballen. Dit zorgde voor enkele hilarische taferelen en toch 
ook ietwat spanningen en frustraties. Uiteindelijk werden de verliezers 
gestraft. Ze moesten zich opstellen op een lijn  en de anderen, die ge-
wonden hadden,   
mochten één voor één schieten op hen en natuurlijk wou iedereen zo 
hard mogelijk raak schieten . Gasten, bedankt voor de leuke vergade-
ring!!!! 
 
Arnout, Maud en Jente  

Knapen als ingenieurs  



Jonghernieuwers 



Tijdens een mistige novemberdag werden 
de Jonghernieuwers op de proef gesteld. 
Op deze vergadering werden hun survival 
skills getest. Overleven in barre omstan-
digheden kan enkel maar als er als groep 
wordt samengewerkt. Onder het motto 
‘one team!’ werd de eerste proef uitge-
voerd. De leden moesten zo lang mogelijk 
als één groep rond een band blijven han-
gen (zie foto). De eersten die sneuvelden, 
door de boosaardige leiding,  wisten dat 
hun een lastige overlevingstocht voor de 
boeg.  Op één van onderstaande 
foto’s is te zien hoe de stoerste 
van de hoop, Robin, toch niet als 
laatste kon blijven hangen. 
 

Na de opwarming werd er aan het 

echte spel begonnen. Het doel was 

om uit alle afval die te vinden was 

op de KSA een doelgerichte pijl en 

boog te maken. De leden gingen 

voor een boog uit pvc-buizen en 

metserskoord (zie foto). De ster 

van de namiddag was Luca Galle 

die met enkele precisieschoten 

hun ploeg naar de overwinning 

hielp!  

Survival of the fittest  



Op 18 november besloten de Jonghernieuwers om toerist in eigen land te gaan spelen. De lei-
ding verkoos onze hoofdstad Brussel als ideale locatie om wat cultuur op te snuiven. ’s Och-
tens werd er verzameld aan station Deinze om met de trein naar Brussel centrum te reizen. 
Na uiteraard een halfuur vertraging kwamen we aan in Brussel. 
 
In de voormiddag werd met de hele groep de grote markt van Brussel bezocht. Hannes en Jan 
speelden gids en met hun rijke historische kennis leerden ze de leden heel wat bij. ’s Middags 
werden er, uit traditie, frietjes gegeten. Sommige leden waren de lessen Frans van juffrouw 
Hilde duidelijk vergeten en konden helaas enkel een bakje frieten met een frikandel bestellen. 
Goed voor de portefeuille, slecht voor de maag.  
 
In de namiddag werd er een stadsspel gespeeld, dit spel was speciaal ontworpen om op een 
leuke manier Brussel beter te leren kennen. Het doel was om zoveel mogelijk opdrachten te 
vervullen. De opdrachten gingen van manneke pis bezoeken tot één van de zovele Chinese 
foto’s te verpesten (beelden zie onderaan). Onderweg werd ook wat street-art meegepikt en 
Simon en Jelle maakten als echte don-juan’s enkele nieuwe vriendinnen die ze naar alle waar-
schijnlijkheid zullen meepakken bij de familie op nieuwjaar. 
Na het spel werd er bekomen en nagekaart bij een tas warme chocomelk en enkele Brusselse 

wafels. Kortom, dit was een zeer leuke en interessante dag! Bedankt aan de toffe deelnemers 

en aan de leiding die dit mogelijk maakte! 

Brusseldag  



Op een rustige zaterdagavond zijn we eens samen gekomen met de jonghernieuwers. Zij zaten 
in hun examenperiode en waren dus zeer flink aan het leren. Daarom leek het ons fijn om eens 
een moment van ontspanning in te lasten en gezellig samen te komen op het geweldige  Zol-
derke. Want na inspanning komt ontspanning uiteraard! Het leek ons interessant om eens een 
tof gesprek te voeren over hoe spannend hun leven er op dat moment uitzag. Een beetje saai 
natuurlijk door die  minder aangename examens. Uiteindelijk raakten we in een tof gesprek 
waarbij we ze nog wat beter leerden kennen. En ze bevallen ons wel :) .   
 
Vervolgens  leek het ons ook tof om eens een gezelschapsspel te spelen met z’n allen. We 
speelden het welbefaamde “jungle speed”. Daarbij werd het al snel duidelijk wie er goed en wie 
er net iets minder goed in was.  Bij Robin en Thibo jaagde het spel hen de stuipen op het lijf. Ze 
waren dus officieel “de losers” van jungle speed. Verder dronken we samen gezellig nog een 
colaatje en kletsten we weer wat bij. De tijd vloog voorbij en het was tijd voor onze jongher-
nieuwers om goed te gaan uitrusten voor hun examens en bij gevolgd dus huiswaarts te keren. 
Wij wensten jullie de beste resultaten toe! 
 
Xxx 

Jullie jonghernieuwerleiding.  

Examenpauze  



hernieuwers 



Een zeer belangrijke basisvaardigheid voor een hernieuwer is het door en door kennen van hun 
eigen leefgebied. Met die gedachte in het achterhoofd startten de hernieuwers op vrijdagavond 
16 november hun tocht. Bij ieder deel van de tocht werden ze naast hun oriëntatie ook op een 
ander specifieke vaardigheid getest.  
 
Zien, horen, ruiken, voelen en proeven; dit zijn de vijf belangrijkste zintuigen van een mens en 
één ervan was tevens de eerste proef. Langs de weg werd er door de leiding bij elk kruispunt 
een zakje met een mysterieuze witte substantie gelegd. Die substantie moest vervolgens ge-
proefd worden door enkele hernieuwers. Wanneer er zout in het zakje aanwezig was, dienden 
ze links in te slaan. Bij suiker werd er van hen verwacht de weg aan de rechtse kant in te slaan. 
Spijtig genoeg zag de leiding dat er aan het proeven van de hernieuwers toch nog gewerkt kan 
worden.  
 
Aangekomen bij het eerste postje werd het zintuig “horen” getest. De hernieuwers kregen 3 
nummers te horen waartussen ze het verband moesten zoeken.  
De nummers waren: “Come as you are”,” Riders on the storm” en “All along the watchtower”. 
Tegen alle verwachtingen in werd het verband tussen bovenstaande nummers in een mum van 
tijd gevonden. Het verband had natuurlijk te maken met de artiesten van de nummers, namelijk 
Kurt Cobain, Jimmy Hendrix en Jim Morrison.  Zij zijn immers stuk voor stuk gestorven in hun 
27ste levensjaar en vormen samen “club 27”.  
 
Bij het oplossen van die opdracht kregen ze per sms een foto van de leiding doorgestuurd die 
zich bevondop een onbekende plaats ergens in Vinkt. De leiding wachtte de leden daar op met 
een welverdiend hapje en drankje. Wonder bij wonder werd dit de enige tocht die binnen de 
geschatte tijd werd afgelegd… Zou dit aan de traktatie liggen???? 
 
De pauze was van korte duur. Na een kwartiertje werden de leden door de leiding ingelicht dat 
ook de volgende tochttechniek met foto’s te maken had. In plaats van één foto te ontvangen, 
ontvingen de leden tijdens deze tocht verschillende foto’s die wanneer je ze naast elkaar legde 
een tocht vormden. Telkens ze de plaats van de foto passeerden, werd er gevraagd een origine-
le foto met de volledige groep te nemen en door te sturen naar de leiding. Hiermee wist de lei-
ding zeker dat ze de volledige tocht effectief hadden afgelegd.  
 
Eens aangekomen aan eindbestemming (Kerk van Vinkt) werd er voor de hernieuwers een goed 
voorbereid toneelstukje opgevoerd door de leiding. Gedurende dit toneeltje trok de leiding zijn 
katholiekste jasje aan en beeldden ze niet minder dan 7 werken van barmhartigheid uit die 
moesten worden herkend door de hernieuwers. Deze opdracht stond uiteraard in het kader 
van het zintuig “zien”.  
 
Na een lange tocht doorheen de Vinktse velden en een adembenemend toneelstukje stond er 
de hernieuwers nog een lange avond te wachten in het plaatselijk casino (zoals beloofd op de 
vorige vergadering). 
 
Merci voor de schone vergadering gasten! 

De hernieuwers op calvarietocht 

door het pittoreske Vinkt 



Op een kille zaterdagavond was het weer zover, onze hernieuwers verzamelden voor een epi-
sche strijd. Het doel? De titel bemachtigen van aartsvader der schietende lazers. Waar kan men 
zo een epische battle beter uitvechten dan op en rond een verduisterd zolderke? Nergens dus. 
Teams maken was geen probleem, het was rap beslist dat het een battle zou worden tussen de 
oudere ervaringsdeskundigen en de jonkies met nog wat groen achter de oren. De teams waren 
gemaakt en het werd een echte spektakelmatch. Er werden verschillende ronden gespeeld zo-
als ‘capture the flag’: het doel is om de vlag van het andere team naar het eigen kamp te bren-
gen, en ‘team deathmatch’: het doel is om zo snel mogelijk iedereen van het andere team uit te 
moorden. Voor sommige spelers werd het zelfs zo intens dat ze het spel moesten verlaten, on-
der meer ene Steven der Galle’s was even KO uitgeteld. De uiteindelijke winnaars van het spel 
waren toch de strijders der team ‘groen achter de oren’. Zij kregen dan ook de titel der heer-
sers over het coherete, monochromatische licht.  

 
Bedankt aan iedereen die gekomen is vanwege de hernieuwerleiding. 
 
Nog een speciale vermelding voor Ann Van Dycke, wij willen haar bedanken omdat wij gratis de 
lazershootgeweren mochten gebruiken. Bij deze een dikke merci. 

Laser shooting  



Met dank aan de  

sponsors! 





Bouw- Voeg- & Tegelwerken 

Gevelrenovatie - dakontmossing 

Siliconiseren  gevels 

 

 

 

9800 Deinze 

gsm 0496/72.64.29 

scorijn@hotmail.com 

 

Corijn steven  



 

Van Steenkiste Wim-Buyse bvba 
Veevoeders-Meststoffen-Granen 

 
 

Heerdweg 120    -    9800 Deinze-Meigem 
 

T 09 386 20 40            -  Wim 0496 24 50 25 
info@vansteenkistewim.be 

 
 

mailto:info@vansteenkistewim.be


Marc Martens 
BVBA 

 
Aarseleweg 57 

 
9800 Vinkt 



Sinterklaas 

Op 2 december was het tijd voor Sinterklaas om nog een langs te komen op de KSA. De 
wantjes en leeuwkes waren al dagen aan het wachten op zijn komst. s’ Middags kwamen 
de leeuwkes en wantjes samen naar ‘t Zolderke. De sint was nog niet aangekomen dus 
we speelden een leuk spelletje. De leden moesten samen zo veel mogelijk ingrediënten 
verzamelen voor de sint. Dit deden ze door naar een centrale post te lopen voor een le-
ventje. Zo konden ze dan naar verschillende postjes gaan om de ingrediënten. Ze moes-
ten wel opletten voor de tikkers die hun ingrediënten leventje kon afpakken door blad, 
steen, schaar, te winnen. Eenmaal ze genoeg ingrediënten hadden verwelkomden ze de 
Sint met enkele Sinterklaasliedjes. 
 
Toen kwam hij eindelijk binnen, de pieten strooiden wat snoep in het rond en de sint ging 
zitten in zijn stoel. één voor één werden de kinderen bij de sint geroepen. De Sint vertel-
de zoals gewoonlijk aan de kinderen wie flink en wie minder flink was geweest en gaf ie-
dereen een zakje snoep. Toen de Sint klaar was kreeg iedereen nog een warme beker 
chocomelk. Iedereen genoot ervan en sommigen vroegen zelfs nog om een tweede be-
ker. Zo eindigde de Sinterklaas Vergadering dit jaar.  



Nieuwjaarsreceptie  

Op een mooie zondagmiddag, 10 februari 2019, nodigden we onze ouders, sponsors en koks van 
kampt uit voor een hapje en een drankje op het welgekende ’t Zolderke te Vinkt. Dit voor het 
nieuwe jaar 2019 goed in te zetten. Dit was de perfecte manier om eens te kunnen bijpraten met 
elkaar. Daar maakte iedereen dan ook gebruik van. Er werd veel gelachen en de sfeer zat prima 
Na een hapje en een drankje gooiden er velen de benen los op de dansvloer. De ambiance was 
verzekerd en 2019 werd spetterend gevierd. 
 
In naam van de leiding van Ksa Ahoy Vinkt willen wij jullie hartelijk danken voor de 
steun het voorbije jaar. We vonden het een zeer aangename dag en we hopen jullie 
volgend jaar opnieuw te mogen verwelkomen. Bedankt voor jullie opkomst. 



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 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 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 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? 
 
 

 



Kalender  

Filmfestival: 17 februari 2019 
 
Eetfestijn: 2 maart 2019 
 
Boum Seau: 30 maart 2019 
 
Speelstraat: 7 april 2019 
 
Joepie: 16-19 april 2019 
 
Gamel: 03-05 mei 2019 
 
Kamp (Dourbes): 19-28 juli 2019 
 
Ploatsefeesten: 23 augustus 2019 
 
Openluchtfuif: 24 augustus 2019 
 
Kermiscafé: 25-26 augustus 2019 
 
Startdag 2019: 15 september 2019 
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