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Woord vooraf 

Eerwaarde mede-parochianen 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 driemaandelijkse tijdschrift laat zijn licht schijnen op talloze vergaderin-
gen, 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 lei-
ders. 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 fantasti-
sche vergaderingen, 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 ver-
dwaal in de duizend-en-een facetten die onze werking rijk is. 
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Nieuwe leiding 

 
 
Hey, 
 
Mijn naam is Tijl Bruyneel en dit is mijn 
eerste jaar als leiding, ik zit op school in het 
Sint-Hendriks  
college en daar volg de richting Latijn-
wiskunde. 
Naast de KSA speel ik  graag voetbal en 
trombone.  
Dit jaar geef ik leiding aan de leeuwtjes en 
ik  
hoop dat we er samen een leuk jaar van 
kunnen maken. 
 
Tottons!!! 
 

 
 

 
 
Hallo 
 
Ik ben Ingmar Prins en ben 16 jaar 
Ik zit in het vijfde middelbaar en studeer 
Latijn Wiskunde op Sint-Hendrik 
In mijn vrije tijd schaak, zwem en loop ik 
Dit is mijn eerste jaar leiding bij de sloebers 
en ik kijk al uit naar de vele toffe momen-
ten! 
Tot gauw 
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Kamp 2021  
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De leeuwtjes moesten gedurende zeven dagen de aarde beschermen tegen de kwa-
de aliens uit de ruimte. Met behulp van de kosmologen (leiders) werden ze opgeleid 
en omgetoverd tot echte astronauten. Zo versloegen onze dappere leeuwtjes elke 
dag de aliens die verstopt zaten op verschillende planeten.  
 
Maandag  
We vertrokken met volle vreugde naar de kampweide in Oizy. Na een lange busrit 
kwamen we aan en stonden de kosmologen hen op te wachten. Meteen zagen we 
dat de leeuwtjes helemaal klaar waren voor de strijd tegen de aliens. Vooraleer dit 
kon gebeuren, moesten ze natuurlijk eerst hun ruimtebed maken. Nadat ze zich ge-
ïnstalleerd hadden, werd er een rondleiding gegeven en spraken we nog enkele re-
gels af. We moesten er natuurlijk voor zorgen dat hun buikjes gevuld waren, zodat 
ze aan hun eerste missie konden beginnen. Hierna werden ze op proef gesteld met 
een belangrijke schietoefening. Dit deden we aan de hand van enkele kleine bal-
spelletjes. Ze maakten ook nog een prachtige raket om ‘s nachts echte astronauten 
te worden en naar onze eerste planeet te vliegen. Al snel hadden ze van al dat werk 
honger en gingen we samen lekker eten. Voor het slapengaan lazen de kosmologen 
een verhaaltjes voor over een alien die nog in de buurt heeft gewoond. Dan was het 
tijd om naar dromenland te gaan.  
 
Dinsdag  
De volgende dag waren de leeuwtjes al zeer vroeg wakker, ze hadden er duidelijk 
heel veel zin in. Op de nacht van maandag naar dinsdag vlogen de astronauten naar 
de planeet mars. Daar namen ze het op tegen aliens die mars hadden overgeno-
men. Dit deden ze door in de voormiddag de leiders uit te dagen in kleine behendi-
ge spelletjes, want astronauten moeten zeer behendig zijn. Als ze een opdracht 
wonnen tegen de leiding, kregen ze nuttige supplementen om het tegen de aliens 
op te nemen. In de namiddag konden onze astronauten nog extra wapens verdie-
nen zodat ze meer kans hadden om de aliens te verslaan. Aan de hand van een 
postjes spel met spelletjes konden ze geld verdienen en mochten ze daarmee wa-
pens kopen. Voor ze deze konden kopen, werden ze bij enkele leiders getest op hun 
schietprestatie. Ze werden door andere leiders ook getest op hun uithoudingsver-
mogen en snelheid. ‘s Avonds mochten de leeuwtjes hun wapens uittesten met toe-
zicht van de kosmologen. Toen zat de dag er al weer op en gaven we ze nog een 
ruimtezoentje voor het slapen gaan.  
 

DE ruimte 
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Woensdag  
Woensdag hielden we een kleine rustdag en gingen we met onze raket op verken-
ning naar de maan. Daar maakten we een rustig maanwandeling en gingen de as-
tronauten picknicken. Ondertussen bespraken de leeuwtjes al theorieën over hoe 
ze het best de volgende aliens konden aanpakken om deze te verslaan. Onderweg 
kwamen de astronauten voor een obstakel te staan. Ze moesten met al hun krach-
ten, zonder nat te worden, proberen over een maanmeer te geraken. Hier slaagde 
jammer genoeg niet elke astronaut in. Dan was het tijd om terug naar de weide te 
stappen. Van al dat wandelen waren de leeuwtjes moe geworden en ze kropen 
vroeg in hun bedje. 
 
Donderdag 
De vierde dag was het tijd om iets aan het thuisfront, planeet aarde, te laten weten. 
Ze hadden duidelijk veel te vertellen over de ruimtelijke belevingen aan hun ouders. 
Het werd al snel weer middag en zoals altijd hadden we zeer lekker gegeten. Ieder-
een moest duidelijk nog bekomen van onze vermoeiende maanwandeling. Hierdoor 
lasten we een lange middagrust in. De leeuwtjes leefden zich helemaal uit met verf 
om de mooiste raket ooit te maken. Het liep al snel uit de hand en vonden de astro-
nauten het een leuk idee zichzelf ook te beschilderen. We kregen zo te maken met 
allerlei verschillende figuren zoals een stoere tijger, enge aliens, een gevaarlijke 
zombie en schattige lieveheersbeestjes. In de avond aten de leeuwtjes nog lekkere 
wentelteven, zodat ze met veel energie konden meedoen aan klein gezamelijke.  
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Vrijdag  
De volgende ochtend stonden onze astronauten met volle moed op om de laatste 
planeet, Saturnus, te veroveren. Dit moesten ze doen door goed ons dansje in te 
oefenen die ze de volgende dag voor heel veel aliens moesten brengen. In de na-
middag speelden de leeuwtjes een bosspel met de Jonghernieuwers. Tussendoor 
werden ze grondig gewassen, want na al dat grote werk was dit wel eens nodig. Na-
tuurlijk moesten onze dappere astronauten hun overwinning tegen de kwade aliens 
vieren. Dit gebeurde met een feestje aan het kampvuur waar er veel werd gezon-
gen en gedanst met chips en cola. Hierna was het tijd om naar bed te gaan.  
 
Zaterdag  
De leeuwtjes werden wakker met slaperige ogen door het leuke feestje van giste-
renavond. De astronauten hadden de planeten gered van de aliens. Ze keerden die 
dag terug naar de aarde om volop van de laatste dag te genieten. In de voormiddag 
werd hun dansje ingeoefend voor die avond. Daarnaast deden we nog enkele kleine 
spelletjes. In de namiddag was het tijd voor groot gezamelijke samen met de ande-
re groepen. In de avond mochten de astronauten eindelijk hun dansje brengen aan 
de andere aliens. Nadat iedereen hun dansje en toneeltje had getoond, gingen we 
met z’n allen naar het kampvuur. Daar zongen we nog enkele liedjes en kregen we 
lekkere snoepjes. Uiteindelijk was het tijd aan de leeuwtjes om naar bed te gaan, 
zodat ze goed wakker waren voor het weerzien van de mama’s en papa’s. 
Wij hopen dat iedereen het een heel leuk kamp vond, want de leiding heeft zich 
heel hard geamuseerd! Bedankt voor het tof kamp en hopelijk tot volgend jaar!  
 
De leeuwtjesleiding  
Michiel, Jonas, Kato, Milan, Maxine en Thibo 



10  

 
 



11  Sloebers 



12  

De gestolen kleuren  

Na een jaar lang leiding te geven zijn we erachter gekomen dat leider Ruben alle 

kleuren had gestolen. Daardoor besloten we dat het de taak was voor de sloebers 

om alle kleuren terug te kunnen overwinnen.  

Maandag: kleur wit 

Op maandag 26 juli was het zover, 15 enthousiaste leden stonden klaar aan het sta-

tion in Deinze om de bus te pakken richting Oizy. Na een busrit van een viertal uur 

kwamen we luidruchtig toe op de weide. De leden konden niet wachten om hun va-

lies uit te pakken. Zelf waren we een beetje geschrokken van de hoeveelheden dat 

sommige leden mee hadden. “Amaai, Ruby, jij past zelf in die valies! Elise, we zijn 

maar een weekje weg hé!” Na het installeren 

van onze bedden was het al snel tijd om te eten, 

want om Ruben te verslaan hebben we natuur-

lijk veel energie nodig.  

De leiding was niet zeker of iedereen wel ge-

noeg motivatie had voor deze lastige taak. Daar-

om besloten we om een postjesspel te spelen 

om te zien of ze al da niet klaar waren voor deze 

lastige taak. Maar de leden waren meer dan ge-

slaagd voor deze test. Nu waren we het zeker: 

we moeten en zullen de kleurendief verslaan!  

 

Dinsdag: kleur groen                              

In de ochtend waren de leden allemaal vroeg wakker, dus besloten we om de dag 

actief in te zetten. Om het kleur groen terug te winnen, moesten alle leden samen-

werken. Zo werden ze geblinddoekt aan elkaar vastgebonden en naar een bos ge-

leid. In het bos zelf legde ieder vastgebonden duo succesvol een parcours af. In de 

namiddag zaten we met enkele creatieve leden samen om een dansje in elkaar te 

steken voor zaterdag (toneeldag).  

Die dag hebben we geleerd om samen te werken en ontdekten we onze eigen 

krachten. Ook slaagden de sloebers erin om het kleur groen terug te bemachtigen. 

Na zo’ n vermoeiende dag kropen de leden al snel hun bed in, want morgen beloof-

de het een actieve dag te worden. 
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Woensdag: kleur geel 

Woensdag kregen we de kans om het kleur geel terug te bemachtigen. Hiervoor 

moesten ze allemaal gele objecten verzamelen tijdens de dagtocht. Hoe meer voor-

werpen de leden verzamelden hoe meer snoepjes ze zouden krijgen voor in hun 

piñata.  

Na een redelijk korte wandeling kwamen we een 

leuke weide tegen waar we konden uitrusten. 

Het zonnetje scheen en er was zelf een vijver 

waar we in mochten zwemmen. Wat zou er nu 

nog kunnen misgaan? Je voelt het misschien al 

aankomen… De kleurendief Ruben had er natuur-

lijk voor gezorgd dat het begon te regenen. Ge-

lukkig duurde de bui niet zo lang. Na een zeer uit-

gebreide middagrust besloten we om toch nog 

maar eens verder te stappen.  

In de avond schreven de meeste leden brieven 

naar het thuisfront om hun ouders te informeren 

over de avonturen dat ze hier in Oizy al hebben 

meegemaakt. Na een kort verhaaltje vielen de 

leden direct in slaap. 

Donderdag: kleur blauw 

Omdat we nog maar net zo een lastige dag achter de rug hadden, besloten we om 

het vandaag iets rustiger aan te doen. De leden hadden gisteren snoep verdiend 

voor in de piñata, maar die moest eerst nog gemaakt worden. Na veel ontplofte 

ballonnen en gesukkel met behangerslijm waren de meeste piñatas wel klaar voor 

het middageten.  

Na een lange welverdiende middagrust was het weer eens tijd om een nieuw kleur 

te bemachtigen. Dit was geen moeilijke taak deze keer. Ruben zou ons gewoon het 

kleur blauw geven als we ons allemaal eens uitgebreid in de beek zouden wassen. 

En in de avond speelden we allemaal samen klein gezamelijke. 
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Vrijdag: kleur rood 

Vandaag is rood ,de kleur van de liefde! Je hoort het al goed, er werden koppeltjes 

gemaakt. Het was zeer belangrijk dat de koppels een hele dag samen bleven, an-

ders moesten ze een hele hete peper eten. Gelukkig deden ze allemaal goed mee 

en stond niemand zijn mond in brand. Na vele leuke kleine opdrachten uit te voe-

ren was er een kleine scheerschuimparty gepland. Warre en Maxim waren bijna he-

lemaal veranderd in sneeuwpoppen. Maar er stond ook nog een leuke namiddag 

voor de boeg. We gaan tie dyen en onze piñata vullen! Helaas zijn de piñatas niet zo 

goed gelukt, maar de tie dye T-shirts zagen er wel heel mooi uit. 

Het kleur rood hebben ze meer dan verdiend na zo een geweldige dag. En zo een 

dag moeten we natuurlijk eindigen met een feestje rond het kampvuur. Samen met 

de leeuwkes werd er veel gelachen, gezongen en chipjes gegeten. Helaas aan alle 

leuke dingen komt een einde, het was tijd om naar bed te gaan. 

Zaterdag: kleur paars  

Het einde begon te naderen, nog 1 kleur en we hadden de kleurendief verslagen. 

Veel stond er niet op de planning. Het dansje voor vanavond werd aangeleerd, va-

liezen werden gemaakt…  

In de namiddag was er nog groot gezamenlijke waarbij alle leden samen een spel 

speelden. Door het enthousiasme en de motivatie kregen de sloebers het kleur 

paars te pakken. Eindelijk waren alle gestolen kleuren teruggevonden en dat moest 

gevierd worden! 

Dankzij de knapen konden we genieten van een zeer groot kampvuur, het was een 

ideale afsluiter. 

Zondag: alle kleuren 

Een week lang hebben de sloebers de tijd gehad om Ruben “de kleurendief” te ver-

slaan en het is hen ook gelukt, proficiat! Na het inpakken van de valiezen en het op-

kuisen van de tent, was het tijd om naar huis te gaan. Bedankt sloebers om ons te 

helpen en voor het leuke kamp!  
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LA CASA DE JONKIES  

Maandag 
Op maandag 26 juli was het zover, de jongknapen mochten eindelijk op kamp ver-
trekken naar Oizy. We verzamelden aan het station om met de bus richting de 
kampweide te gaan. Daar stonden de leiders hun vol spanning op te wachten. Een-
maal aangekomen pakten we onze valiezen uit en kregen de jongknapen een rond-
leiding op de kampweide.  
In de middag speelden we enkele spelletjes in ons thema ‘La casa de papel”. Zo 
kwamen de jongknapen meer te weten over het thema van het kamp en over de 
zware taak dat ze hadden te volbrengen die week. Ze zouden namelijk de goudsta-
ven uit de nationale bank stelen. We eindigden de dag met een traditioneel rondje 
Weerwolven. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dinsdag 
In de voormiddag gingen we richting het bos om de bank te overvallen. De leden 
moesten eerst een kamp bouwen om daar hun goudstaven en geld te kunnen be-
waren die ze zouden stelen. Zo simpel was die overval niet want er liepen bewakers 
door het bos met geweren die hun konden beschieten met rode verf.  
Tijdens de platte rust in de middag had Suzan het geniale idee om haar haar te 
kleuren dit kamp. Uiteindelijk wilden alle meisjes hun haar kleuren. Na de platte 
rust werd een deel van de overvallers gevangengenomen. De andere helft moesten 
de anderen bevrijden door geblinddoekt enveloppen met raadsels te zoeken en 
door te geven aan de gevangene zodat zij de raadsels konden oplossen. Na een suc-
cesvolle ontsnapping konden de overvallers nog meer goudblokjes verdienen door 
een vuilspel met eten te spelen.  
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Woensdag 
 
Na het ontbijt maakten de leden hun boterhammetjes klaar om op dagtocht te ver-
trekken. Vastgebonden aan elkaar begonnen ze aan de tocht. Al snel merkte de lei-
ding dat het zo niet vooruit ging dus werden de leden bevrijd. Na enkele kilometers  
leidde de dagtocht ons naar een zwemvijver waar enkele stoere leden in het ijskou-
de water durfden te springen. Ondertussen waren de jongens het onkruid aan het 
uitdoen voor de eigenaar van de zwemvijver. De eigenaar was zeer content van het 
harde werk dat werd verricht door hen. Eenmaal terug op de weide gingen de meis-
jes hun haar in het rood verven terwijl de jongens alvast begonnen met hun 
kaartjes te schrijven naar het thuisfront. Iedereen was vermoeid van de vermoeien-
de dag en de leden vielen dus al snel in slaap. 
 
Donderdag 
Op donderdag werkten we in de ochtend aan onze toneeltjes die we zouden opvoe-
ren zaterdag. De ware overvallers/acteurs in de jongknapen kwamen hierbij naar 
boven. In de middag deden we een dorpsspel waarbij de leden op zoek moesten 
gaan naar zoveel mogelijk lintjes binnen een bepaald tijdstip. Ze moesten die lintjes 
dan op een bepaalde plek aan de leiders tonen. Het werd de jongknapen moeilijker 
gemaakt doordat ze geen klok meekregen op hun tocht. Toch konden veel leden de 
lintjes binnen de tijd vinden. In de avond speelden we ook nog samen met de jon-
gere leden klein gezamelijke. Uiteraard deden de jongknapen weer hun uiterste 
best om de spelletjes te kunnen winnen. 
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Vrijdag 
In de voormiddag werkten we nog wat aan ons toneeltje en knutselde we de decor 
en de geweren voor de overval in elkaar. De meisjes schreven ook nog een liedje 
voor leider Jonas omdat ze hem heel erg gingen missen. In de middag ging het casi-
no van Oizy open en konden de jongknapen het geld dat ze hadden gestolen die 
week spenderen of verdubbelen.  
s’ Avonds was het weer tijd voor ons jaarlijks feestje. Een kampvuur, chips en fris-
drank waren de ingrediënten voor een gezellige avond. We mogen ook natuurlijk de 
prachtige zang - en danskunsten van de leden niet vergeten die zorgden voor een ge-
slaagde avond. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaterdag 
 
Zaterdagavond was het zover, de dag van de  toneeltjes. De leden legden de laatste 
finishing touches aan hun toneeltje en zorgde ervoor dat alles er goed zou uitzien.  
Zo kon alles goed verlopen in de avond. In de middag speelden 
we met alle leden groot gezamelijke. We werden eventjes on-
derbroken door de regen maar nadat het was opgeklaard kon-
den we de jongknapen niet tegenhouden om verder te spelen. 
s’ Avonds konden de jongknapen eindelijk hun toneeltje tonen 
aan het grote publiek. Hierna volgde het traditionele grote 
kampvuur om het kamp succesvol af te sluiten. Iedereen zong 
luidkeels mee met het KSA-lied en de andere liedjes die wer-
den gezongen.  
 
Zondag  
De leden werden wakker nog nagenietend van de mooie avond 
en begonnen alvast met hun valiezen in te pakken. Het was 
een hele opgave om alle kleren terug in de valiezen te krijgen 
en de tent weer spik en span te maken maar het lukte ons. In 
de middag werden de leden opgehaald en zat het kamp er alweer op voor dit jaar. 
Bedankt voor het mooie kamp!!! 



20  knapen 
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Mutantentraining 

Na een jaartje in Vlaanderen te blijven was het op vrijdag 23 juli nog eens tijd voor 

onze leden om naar de Ardennen te komen. De knapenleiding ontving een tiental 

mutantjes die ze dit kamp probeerden op te leiden. 

 

Vrijdag 

Na een lange treinrit kwamen de leden rond de middag aan. Net op tijd, want het 

eten was juist klaar. Na een lekker middagmaal was het tijd voor een rondleiding op 

één van onze grootste weides. Na de rondleiding was het tijd om de slaaptenten op 

te zetten. Door het warme weer ging dit iets minder vlot dan verwacht. Na enkele 

uren stonden de tenten recht, de ene al wat rechter dan de andere. Na een rust-

pauze was het tijd voor de leden om zich voor te bereiden op het 18-uren spel. De 

leden vertrokken ‘s avonds in groepen op tocht. Voor sommige groepen verliep het 

spel vlotjes maar voor andere was het een nachtmerrie waar ze maar niet uit kon-

den ontsnappen. Uiteindelijk hebben de meeste groepen het 18-uren spel kunnen 

uitspelen. Anderen zijn door de leiding naar de weide teruggebracht. 

 

Zaterdag 

Na het 18-uren spel verdienden de leden wat rust. We begonnen na de middag aan 

het bouwen van onze eigen jacuzzi. Dit werkje vlotte niet goed. Het vullen van de 

bidons met water was voor sommige leden te lastig dus we besloten om op een an-

dere dag verder te doen. We sloten de dag af met een spelletje hartenazen. Voor 

leider Thibo zat het al meteen niet mee. Hij besloot om een loopgraaf te bouwen 

achter onze tenten als hij hartenaas trok en dat gebeurde natuurlijk wel. Kristan 

volgde hem met een duikje in onze halfvolle jacuzzi.  

 

Zondag 

We begonnen de dag natuurlijk met een ontbijtje. Na het ontbijt speelden we het 

spel “de 3 mutanten”, een variant op het spel de 3 wijzen. Aan de hand van dit spel 

konden de leden voor en nadelen verdienen voor op 2 daagse. De groep die won 

mocht voor de verliezende groep een straf verzinnen. Ze hielden zich in en lieten de 

andere groep enkele balken meesleuren op de eerste dag. ’s Avonds lieten we de 

leden zich nog eens wassen. 
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Maandag  

’s Ochtends vertrokken we op onze eerste en lastigste dag van 2-daagse. De ge-

strafte groep vertrok samen met 1 grote balk maar geraakte niet veel verder dan de 

slag van de weide. Na veel gezaag en geklaag mochten ze de grote balk inwisselen 

voor meerdere kleine balken. Met deze balken lukte het al iets beter maar Wout 

had het toch heel lastig en begaf het midden op de baan. Jibbe begon de tocht 

zwakjes maar kreeg op het einde van de dag een enorme boost waardoor hij zelf 

kon beginnen lopen. Na zo een 25km te stappen was het tijd om de leden te belo-

nen met frietjes. 

Dinsdag 

Op de tweede dag voelden de meesten hun benen wat zwaarder aan,  maar dit was 

niet zo voor Wout. Hij zag het volledig zitten en stapte goed door. Ons tochtje was 

wel heel wat minder en we eindigden met nog z’on 15km stappen. ’s Avonds schre-

ven we dan nog op het gemak wat kaartjes naar de ouders 

 

Woensdag 

Het was tijd om eens aan het toneeltje voor zaterdag te beginnen. De leden begon-

nen te brainstormen maar dit ging minder goed dan gedacht dus de leiding heeft 

wat moeten inspringen. Uiteindelijk hebben de leden beslist om de leiding na te 

doen net zoals de leiding de leden nadoet. Nadat ze aan het toneeltje gewerkt had-

den, moesten ze ook aan het groot kampvuur beginnen. We besloten om de battle-

bus van fortnite te bouwen. Hout sprokkelen was niet de lievelingsactiviteit van de 

leden en dat was er duidelijk aan te zien.  
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Donderdag 

We begonnen de dag opnieuw met hout sprokkelen voor het kampvuur aangezien 

er de vorige dag niet te veel gebeurd was. Deze keer ging het al iets beter en kon-

den we ’s avonds beginnen aan het sjorren van de battlebus. Wat de leden niet wis-

ten was dat er hun ’s nachts nog een nachtspel te wachten stond. De leden werden 

’s nachts gewekt en mochten hun rugzakje klaarmaken om te vertrekken op drop-

ping. Voor ze de auto’s instapten werden ze verplicht om een blinddoek aan te 

doen en nadien werden ze naar de locatie van de dropping gevoerd. De dropping 

begon in het midden van een bos en was een wandeling van ongeveer 6km. In het 

begin hadden de leden het wat moeilijk om de weg te vinden maar na enkele tips 

van de leiding kwamen ze toch op tijd toe op de weide voor een warme tas soep. 

 

Vrijdag 

’s Ochtends stond er een uitgebreid ontbijt op de planning zodat onze leden wat ex-

tra krachten zouden hebben om nog eens aan de jacuzzi te werken. We waren ont-

goocheld toen we zagen dat er water was verdwenen uit de jacuzzi, maar probeer-

den hem toch nog eens te vullen. Uiteindelijk is het toch alweer niet gelukt en heb-

ben we maar nog wat aan het toneeltje gesleuteld. 
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Zaterdag 

Het was tijd om het kampvuur definitief af te werken. De battlebus werd tot het 

einde gevuld en versierd met ballonnen en een prachtige Fortnite trui. Na het af-

werken kregen de leden nog de kans om hun toneeltje in te oefenen voor de avond. 

s’ Avonds was het dan tijd voor de toneeltjes. De leiding wachtte in spanning af om 

te zien hoe de leden hun zouden nadoen. Maar het was uiteindelijk toch een beetje 

teleurstellend door de slechte voorbereiding. Na hun toneeltje volgde er nog een 

mooi afscheid voor de knapenleiding die de ksa dit jaar verliet namelijk, Dennis en 

Lisa. We eindigden deze avond met onze magnifieke battlebus in brand te steken. 

Zondag 

Zondag was het helaas tijd om afscheid te nemen van onze mutantjes. Ze kuisten de 

de slaaptenten op en hielpen nog flink mee met de rest van de opkuis voor de ou-

ders hun kwamen ophalen. In de namiddag arriveerden de ouders om hun kinderen 

op te halen en zo eindigde dit geweldige kamp. Bedankt voor dit prachtige kamp en 

hopelijk tot volgend jaar! 

De Knapenleiding 

 

Dennis, Thibau, Louis, Jordy, Lisa en Richard 
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Jonghernieuwers 
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Corona-uitbraak trotseren 

Omdat de jongeren zwaar emotioneel belast werden tijdens de coronatijd ver-
trokken de jonghernieuwers op kamp met het gedacht om eindelijk weer normaal 
met elkaar te kunnen omgaan. 
 
Op de eerste dag kwamen de jonghernieuwers aan vol enthousiasme. Dit was al 
snel weer verdwenen toen ze merkten dat ze hun eigen tenten nog moest opzetten. 
Maar niet getreurd, want uiteindelijk begonnen ze er toch aan en voor ze het zelf 
beseften, stonden de tenten al op. Later op de namiddag zijn ze zich beginnen voor-
bereiden voor 18uren, wat dit jaar weer een prachtige editie was. 18 uren was voor 
de meeste weer een moeilijke opdracht aangezien elke groep toch wel een paar 
keer verkeerd gelopen is. Na 18 uren was iedereen natuurlijk uitgeput en zijn de 
jonghernieuwers een beetje gaan uitrusten in de beek. Later zijn ze allemaal moe 
gaan slapen en zo konden ze toch al hun eerste twee dagen mooi afronden. 
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Zondag werden ze allen vol enthousiasme wakker. Op deze dag hebben we een rustig 
spelletje golf gespeeld, waarbij ze verschillende balsporten verwerkt hebben, zoals 
voetbal, tennis, baseball,… Ze hadden namelijk nog wat rust nodig aangezien ze giste-
ren 18uren spel hadden en morgen het begin was van drie dagen stappen.  Ook heb-
ben onze leden eens nagedacht wat ze graag wouden bouwen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maandag was het eindelijk zo ver en konden we vertrekken op 3 daagse. Dat dachten 
we toch, want we waren nog geen 30 minuten aan het wandelen en daar was al het 
eerste telefoontje van de leden dat er iemand hem bezeerd had. Gelukkig waren de 
meeste toch in staat de volle tocht uit te wandelen. Tijdens de driedaagse deden de 
jonghernieuwers ook nog een activiteit. Woensdagvoormiddag mochten ze namelijk 
gaan kayakken in Bouillon. Ondanks de slechte weeromstandigheden hadden ze er 
toch van genoten.  
  
Na de 3 volle dagen wandelen waren de leden toch wel blij dat ze eindelijk aangeko-
men waren op de weide. Toen ze aankwamen op de weide hadden de leden rustig 
wat tijd om zich op te frissen en om eens een kaartje te schrijven naar de mama en 
de papa. Alhoewel dat de meeste daar te stoer voor waren en dus geen kaartje hoe-
ven te schrijven. Later op de avond had de leiding een volledige escape room ge-
bouwd waar de leden natuurlijk moesten zien uitraken. Aan de reacties van de leden 
te zien vonden ze dit toch wel 1 van de toppers van kamp. 
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Donderdag begonnen de leden van ‘s morgens vroeg al direct aan hun constructie 
te bouwen, gelukkig hadden ze werkleider Lucas om alles in goede banen te leiden 
want anders zou er niet veel van terecht gekomen zijn. De leden vonden het een 
goed idee om een afdak te maken tussen hun twee tenten waar ze dan onder of bo-
venop zouden kunnen chillen.  
 
Vrijdag moesten de jonghernieuwers zich zoals gewoonlijk ontfermen over de 
leeuwkes. Dit hebben ze fantastisch gedaan. Het was zelf zo leuk dat de leeuwkes 
zeiden dat de spellen van de jonghernieuwers beter waren dan van hun leiding zelf 
(dat belooft veel voor later).  
 
Zaterdag is natuurlijk de dag waar iedereen druk bezig is met het maken van hun 
toneeltje. In de namiddag was er nog een leuk gezamenlijke met alle geledingen. ’s 
Avonds was het dan zover. De jonghernieuwers konden dan uiteindelijk hun toneel-
tje voortdragen aan de rest van de KSA. Ze deden dit verrassend goed en konden na 
hun toneeltje nog genieten van het groot kampvuur.  
 
Zondag was het zo ver, iedereen werd wakker en allemaal zo verdrietig omdat ze de 
gezellige weide zouden moeten verlaten.  
 
Bedankte voor het fantastische kamp jonghernieuwers!  
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Met dank aan de  

sponsors! 
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Bouw- Voeg- & Tegelwerken 

Gevelrenovatie - dakontmossing 

Siliconiseren  gevels 

 

 

 

9800 Deinze 

gsm 0496/72.64.29 

scorijn@hotmail.com 

 

Corijn steven  
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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
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Stephen Galle 
 
Schrijnwerker 
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Vergaderingen 



38  Wantjes 
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Koekjes Bakken 

Eindelijk was het weer zo ver, een vergadering voor de wantjes. Vijf actieve wantjes 

stonden zondagvoormiddag 24 oktober te popelen om aan hun activiteiten te be-

ginnen.  

De leiding had een verassing voorzien, de wantjes gingen koekjes bakken! Maar 

vooraleer ze begonnen, moesten ze eerst opdrachten uitvoeren om de ingrediënten 

te verdienen. Hun eerste opdracht was om het grootste fort te bouwen die zo ooit 

hebben gezien. De wantjes verplaatsten zich naar de 2de zolder om met de kussens 

een fort te bouwen. Ze verdeelden zich in twee groepjes om tegen elkaar te strij-

den. De leiding was zo onder de indruk van de bouwkunsten van de vijf architecten 

dat ze hun eerste ingrediënt hadden verdiend. Voor hun twee opdrachten trokken 

de wantjes hun jas aan gingen ze naar het speelpleintje. Daar legden ze een klein 

parcours af op het spinnenweb en maakten ze zandkastelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De wantjes werden een beetje moe, dus liet de leiding hun een beetje schomme-

len, spelen en kregen ze een cola of water. Na de drinkpauze was het eindelijk tijd 

om te bakken. De wantjes namen plaats aan 2 tafels en ze begonnen er met volle 

moed aan! De koekjes vielen goed in de smaak maar ze kregen ze niet alleen op. 

Gelukkig waren er nog hongerige knapen die de koekjes ook zeer lekker vonden.  
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Spel en sport 

Zondag 26 september was het eindelijk zover. De Leeuwtjes kwamen enthousiast 
naar de KSA om hun eerste vergadering bij te wonen.  
 
Toen alle leden stipt om 14:00 aangekomen waren, trokken we met z’n allen naar 
het pleintje. Daar konden de leden alvast wat energie verliezen op de speeltuigen, 
zodat ze rustig aan de spelletjes konden deelnemen. We speelden verschillende 
spelletjes met het zeil en we konden ons uitleven tijdens enkele balspelletjes. Na 
een korte rustpauze speelden we enkele toffe waterspelletjes. Ze vonden het duide-
lijk heel leuk, want na minder dan een kwartier 
was het water op en was iedereen kletsnat. Maar 
ze hadden nog wat energie over, dus speelden 
we nog wat voetbal en klommen de leden nog 
een laatste keer op het klimrek. Gelukkig vonden 
de leden dan wat rust en konden ze moe, maar 
voldaan naar hun ouders gaan. 
 
De eerste twee vergaderingen waren alvast heel 
leuk!!! 
Groetjes Leeuwkes leiding.



42  Sloebers 
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De schat van Vinkt  

30 september was het zo ver. Na de startdag keken de sloebers er al direct naar uit. 

De eerste vergadering van het nieuwe werkjaar. 

We trokken naar het pleintje en begonnen met het spel ‘leven en dood’ om de ver-

trouwde namen eens op te frissen en de nieuwe sloebers hun naam te leren ken-

nen. Het werd snel duidelijk dat het een spel tussen jongens en meisjes zou wor-

den. Maar aangezien de meisjes in de minderheid waren kregen ze hulp van de lei-

ders. 

Het mocht niet veel baten. De meisjes stonden niet 

erg op te letten en al snel waren Jonas en Jente ei-

gendom van het jongenskamp. Toen werd het wel 

heel moeilijk voor de meisjes. Laura en Alice waren 

de volgende slachtoffers. En omdat Nuno bijna alle 

ballen ving, duurde het wel erg lang (en vooral bij Ali-

ce) tot zij weer levend gemaakt werd door hun 

vriendinnen. Zo ging het nog even door maar uitein-

delijk moesten we toch tot de conclusie komen dat 

beide kampen erg aan elkaar gewaagd waren. 

Daarna was het tijd voor een kleine pauze. Op de zol-

der aangekomen, schrokken de sloebers zich een 

hoedje. Alles lag overhoop! Siet en Jonas hadden on-

dertussen de zolder veranderd in een waar slagveld 

wat deel uitmaakte van het volgende spel. 

De leiding had namelijk een verassing voor de sloebers, maar die kregen ze niet zo-

maar. Ze was namelijk ergens verstopt op de terreinen rond de KSA. De plaats kre-

gen ze ook niet cadeau. Ze was mooi aangeduid op een gedetailleerde kaart maar 

die was in stukken verdeeld. En de stukken daarvan konden de sloebers kopen bij 

Jonas, die strategisch verstopt zat op het verduisterde slagveld (de zolder), door 

geld te verdienen op het pleintje bij Michiel. Door goed team en puzzelwerk was de 

kaart snel terug heel en was de plek van de schat duidelijk. 

Even graven en bleek dat het heerlijke snoepjes waren. Voor 

iedereen wat wils.  

Helaas was er alweer 3u voorbij en stonden de ouders hun 

kleine schatten op te wachten. Bedankt sloebers er tot de 

volgende vergadering! 
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Jongknapen 

Op zondagvoormiddag 10 oktober verzamelden de jongknapen zoals altijd op ’t zol-

derke. Deze koude voormiddag stond in het teken van enkele typische KSA spelle-

tjes. Omdat het zo koud was, begonnen de jongknapen met een kleine opwarming, 

namelijk een aantal toertjes rond de Sint-Pieterszaal lopen. Na deze opwarming wa-

ren ze klaar voor het eerste spel: tussen 4 vuren. Iedereen 

kende dit spel gelukkig dus vlogen de jongknapen erin. Na het 

samenstellen van de teams begonnen de jongknapen eraan. 

De teams gingen gelijk op, waardoor het spel redelijk lang 

duurde en iedereen het warm had gekregen 

Het volgende spel was het lievelingsspel van enkele jongkna-

pen, namelijk verstoppertje in het donker. Na het verduisteren 

van  het t’ Zolderke verstopte iedereen zich en begonnen er 

twee leden te zoeken. Ook dit spel duurde lang, omdat een 

aantal leden zich zodanig goed hadden verstopt. Kas had hem 

zelfs zo goed verstopt dat hij na een halfuur nog niet gevonden was en zo als grote 

winnaar uit het spel kwam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na een korte en welverdiende pauze was het dan alweer tijd voor het laatste spel: 

dassenroof. Dit konden de jongknapen gelukkig terug buiten spelen, aangezien de 

zon was komen opdagen en het wat warmer werd. Eerst werd dit spel in teams ge-

speeld en vervolgens was er ook nog een ‘free for all’. Hierna zat de vergadering er 

alweer op en ging iedereen moe en hongerig naar huis. 
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Voor een appel en ei 

De knapen werden al getest op vele dingen in de voorbije vergaderingen. Maar op 
gebied van ruilen waren ze nog niet zo bekend. Dus besloot de knapen leiding om 
hier iets aan te veranderen. Zondag ochtend begonnen ze hun tocht met een appel 
en ei in de hand, in de ketelstraat vonden ze al hun eerste slachtoffer en wisten ze 
een zeker geslaagde ruil te doen voor een pak speculaas koeken. 

Ze ruilden en ruilden door geheel Vinkt door. De knapen kwamen dan ook met zeer 
mooie producten terug zoals: koffiebonen, speculaas, cent wafels, een cake en dro-
ge worsten. Maar dit vonden wij als leiding maar dingen die iedereen kon ruilen dus 
zette de leiding de knapen op proef. Ze kregen 45 minuten de tijd om een zo gek 
mogelijk iets te verzamelen. En ja hoor na 45 minuten aanbellen en vragen vonden 
ze hun eind ruil. Een wel is waar gekke maar super zotte ruil. Ze ruilden een pot si-
roop en 4 droge worsten in voor een prachtige witte kip.  

De kip verblijft nu bij ons zotte Ella. De knapen vonden het dan ook een mooi mo-
ment om hier hun mascotte van te maken.  

Daarom willen wij ook onze nieuwe mascotte knaapke voorstellen aan jullie en hem 
verwelkomen bij de knapen  

Dikke proficiat en bedankt voor de mooie opkomst!!! 
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Jonghernieuwers 
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Een meesterdief zijn  

Op zondagnamiddag kwamen de jonghernieuwers zoals gewoonlijk weer samen op 

het door ons allen gekende en vooral geliefde Zolderke. Deze keer was het doel dui-

delijk, hoe word ik een meesterdief? 

 De opleiding bestond uit verschillende fasen met als eerste, het leren van de eigen-

schappen van enkele bijzondere voorwerpen die een dief tijdens zijn strooptocht 

kan tegenkomen. Deze competentie werd getest met een ouderwets potje “Wie 

ben ik?”. De tweede fase was de snelheidstest. Aan de hand van een spel hoopten 

we de ultieme Usain Bolt, ook wel gekend als de snelste man ter wereld, te vinden. 

Dit ging natuurlijk gepaard met een achtervolging waarbij de kandidaten ook op 

evenwicht en lenigheid werden getest. Ondanks de venijnige pogingen om de kan-

didaat meesterdieven onderuit te halen of af te leiden, vielen er gelukkig geen ge-

wonden. Hierna gingen we over tot de kern van het spel: de grote fietsenroof. De 

opdracht was simpel: de groep werd verdeeld in twee teams die zo snel mogelijk 

alle fietsonderdelen uit het kamp van hun rivalen moesten stelen. Eens alle onder-

delen verzameld konden ze beginnen met het terug in elkaar steken van de fietsen. 

Gelukkig hadden de dieven wat verstand van fietsen, want deze hadden ze immers 

nog nodig voor de laatste ultieme fase van de opleiding: de grote ontsnapping! 

Hiervoor etaleerden onze meesterdieven hun beste tricks op een speciaal aange-

legd parcours en bewezen ze dat ze klaar waren voor het echte werk. Resultaat? 

Een hele resem pas met glans geslaagde  meesterdieven! Mogen we nog een tip ge-

ven? Sluit de deuren alvast maar goed, want er zijn kersverse meesterdieven gesig-

naleerd in Vinkt! 
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51  

Bowling latem 

 
Zondagavond, belangrijke dag voor de hernieuwers die zich eens wouden bewijzen 
hoe goed ze wel kunnen bowlen. Door een talrijke opkomst van 18 hernieuwers 
speelden we op drie banen.  
 
Op baan 14 speelden de vrouwelijke hernieuwers, vergezelt met Milan en Jonas. 
Een opvallende goed goeiende Lisa leek naar de overwinning te werpen, maar hal-
verwege begon ze dan toch nul worpen te gooien.  Uiteindelijk kon Jonas de over-
winning naar zijn hand zetten. Op baan 15 kregen we twee keer een spannende 
strijd tussen Richard en Arthur die twee keer werd gewonnen door Arhtur met sco-
res van 128 en 134. Op baan 16 zagen we al snel dat Jente het eerste spelletjes ging 
winnen, maar in het tweede spel kwamen Jensen en Luca toch heel goed opzetten 
en eindigen we allemaal dicht bij elkaar.   
 
Na twee uur intensief bowlen konden we nog wat napraten, maar dit was jammer 
genoeg van korte duur aangezien de bowling op zondagavond iets vroeger sluit dan 
anders. 
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Startdag 
12 september bij dageraad verzamelden de leiders en leidsters van onze KSA zich 

om hun voor te bereiden op de nieuwe start van het werkjaar. Met volle goesting 

zetten ze de puntjes op de i om de +12 te ontvangen om 9 uur stipt. 

Eens aangekomen konden de Knapen en Jonghernieuwers zich uitleven op het heu-

se speeldorp die was klaargezet. Eén ding stond vast, het beloofde een heel mooie 

dag te worden aangezien we onze beste vrienden/vriendinnen terug konden ont-

moeten op de KSA! 

 

Om te beginnen startten de meesten met onze ondertussen gekende verf-paintball. 

Het ideale moment om wakker te worden met een natte spons in je nek natuurlijk! 

Daarna was er de mogelijkheid om even uit te blazen op het springkasteel. Onge-

twijfeld kon ook het bierbakklimmen dit jaar niet ontbreken. Recordhouder Lucas 

klom op zijn gemak wel 14 bakken hoog! Gevolgd door de katapult, de slackline en 

de shooting wall, waagden de meesten zich op de slingerbak met natte kleren als 

gevolg. 

De tijd vloog, want op dat moment kwam ook de -12 geleidelijk aan toe. Na enkele 

kleine spelletjes was het moment daar om een overheerlijke hamburger te eten. 

Wanneer iedereen voldaan was, schoven de oudste leden door naar de oude Leie in 

Grammene om een verfrissende plons te nemen in het water.  

De kleinsten hadden dan weer het geluk om te ravotten op het speeldorp aan de 

KSA. Maar als kers op de taart, kregen we bezoek van niemand minder dan VRT 

nieuws. Enkele kindjes kregen hierbij de kans om hun ervaringen in de jeugdbewe-

ging te delen met volledig Vlaanderen. Ook hoofdleider Senne maakte hierbij nog 

even gebruik om wat reclame te maken voor onze KSA! 

Voor we het beseften, zat de dag erop. Iedereen kwam terug samen aan de KSA om 

de groepsfoto’s te nemen en afscheid te nemen.  

Als conclusie kunnen we stellen dat het een spetterende start van het nieuwe werk-

jaar was! 
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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 leven is beginnen leiden. We zouden hier ook een uitge-
breide verhandeling kunnen neerpennen over allerlei psycholinguïstische oorzaken 
en de sociologisch effecten die de taal heeft op de huidige leidersgroep maar dat 
doen we niet. Hierin bespreken we kort enkele glossen uit het magistrale vocabula-
rium die de KSA-taal rijk is, om de modale lezer wat meer vertrouwd te maken met 
de specifieke termen. 
 
 

Lichten billy  
 
(neutr.) Een onnozelaar, domkop, dwaas, naïveling 
 
 
Moek 
 
Tussenwerpsel (of: interjectie) 
Gebruikt wanneer iemand een domme zet maakt, en daarop moet aan-
gewezen worden. 
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Woordzoeker 

Leiding  
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Kalender  

 
Ledenweekend: 13-14 november 2021  
 
Sinterklaasbezoek: 4 december 2021  
 
Nieuwjaarsreceptie: 6 februari 2022 
 
Filmfestival: 19 februari 2022  
 
Eetfestijn: 5 maart 2022  
 
Boum Seau: 26 maart 2022 
 
Zeepkistenrace: 16 april 2022  
 
Kamp (Melreux): 22-31 juli 2022 
 
Ploatsefeesten: 26 augustus 2022  
 
Openluchtfuif: 27 augustus 2022  
 
Kermiscafé: 28-29 augustus 2022  
 
Startdag 2022: 11 september 2022  
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