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Juni, de maand waarin de zomer begint, de 
dagen het langst zijn en men al hunkerend 
naar het kamp verlangt. Maar wat we niet 
mogen vergeten is dat juni ook een maand 

van inspanning is: de examenperiode is aan-
gebroken! 

 
Bovendien krijgen we allemaal wel een beetje 
heimwee naar de afgelopen maanden die ge-
vuld waren met prachtige vergaderingen voor 
al onze leden. Jammer genoeg zijn die nu ge-

daan, maar er is licht aan het einde van de 
tunnel: kamp zal er sneller zijn dan u ver-

moedt! 
 

In deze Yeah vindt u dus een laatste reflectie 
op de vergaderingen van mei en juni. Geniet 

ervan en tot op kamp! 
 
 

Tottons! 
Yeah-redactie 
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Leeuwkes 

Waterpret! 
 
Omdat Frank Deboosere ons liet weten dat we zaterdag 7 mei maximum 26 graden mochten ver-
wachten, besliste de leeuwkesleiding om de vergadering te verplaatsen naar de namiddag zodat 
we ten volle van het goede weer konden genieten! Dat hebben we ook gedaan… 
 
De knapen hadden op hetzelfde moment vergadering dus we konden samen met hen spelletjes 
spelen. Gemengde teams van knapen en leeuwkes streden tegen elkaar in een estafetterace: ze 
moesten zo snel mogelijk water uit een bassin overbrengen naar een andere bassin met behulp 
van een spons. 
 
Leider Piet en leider Simon vonden duidelijk dat de leeuwkes en knapen nog te droog waren en 
wilden daar dan ook snel verandering in brengen. Al snel vlogen de waterballonnen in het rond 
en werd de tuinslag het perfecte waterpistool. Een groot zeil, een vleugje zeep en een streepje 
zon waren de ingrediënten voor een leuke splash!! De tijd vloog voorbij want na ons drankje en 
een ijsje hadden we zelfs geen tijd meer om te kubben, dat zal voor een volgende keer zijn. 
 

De leeuwkesleiding 
Ilke, Simon, Rieke, Gemma & Paulien 
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Leeuwkes 

Feestje? De leeuwkes organiseren het wel! 
 

Op 23 april was het eindelijk weer zover: een nieuwe leeuwkesvergadering! Maar liefst 20 leeuw-
kes stonden te springen om er weer een mooie vergadering van te maken. De leiding zag dat de 
voorafgaande week niet zo vermoeiend was geweest voor de 20 deugnieten, dus moesten we 
even wat stoom afblazen in de troebele lentezon. We speelden verschillende spelletjes, onder 
andere slingertikker en Dikke Bertha. 
 
Na een uurtje was het hyperkinetische gehalte van onze leeuwkes al wat gedaald. Gelukkig maar, 
want nu moesten de leeuwkes zich hard concentreren. De leiding gaf de leeuwkes de aartsmoei-
lijke opdracht om een groot feest te organiseren. Ze moesten zorgen voor accommodatie, eten 
en drinken, een plaatjesdraaier of artiest, … Dit konden ze doen door gezelschapsspelletjes te 
winnen zoals Uno, Toren van Pisa, …  Hoe meer spelletjes de leeuwkes wonnen, hoe meer geld ze 
verdienden. Daarmee konden ze dan het feestje bekostigen. 
 
Als ruimte voor het feest werd het meest gekozen voor de het gezellige zolderke van de KSA, wat 
fijn! K3 was ook de populairste artiest. Ook DJ Simon werd verschillende keren gekozen. Jammer 
genoeg koos er niemand voor DJ Gemma (Sorry, Gemma!).  De leeuwkes konden stuk voor stuk 
een prachtig feest in elkaar steken! 
 

Het was een fijne voormiddag leeuwkes, bedankt!  
Leeuwkesleiding xx 
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Sloebers 

 

Het was zondagnamiddag , de zon stak uit en de hemel o zo blauw. Het ideale moment om een 

onvergetelijke sloebervergadering in gang te steken. Één voor één kwamen de sloebers de trap-

pen opgehuppeld, benieuwd wat voor geks er hen nu weer te wachten stond.  Uitzonderlijk zag 

leider Floren er helemaal niet enthousiast uit. Hij had een onverwachte brief ontvangen van ko-

ning Magico.  Zoals je zou moeten weten is koning Magico niemand minder dan de koning van 

het magische rijk. Hij had de sloebers droef nieuws te melden. Vele  onschuldige magische we-

zens stonden op het punt uit te sterven. Dit werd veroorzaakt door al het ongeloof van vele kin-

deren. Er zijn nu eenmaal meer en meer kinderen die hun bestaan in twijfel trekken, wat er voor 

zorgt dat er steeds meer elfjes, trollen, tovenaars,… hun bestaan niet verder kunnen zetten.  

Maar niet gevreesd, er was een oplossing. Enkel en alleen wanneer de sloebers zich volledig in-

zetten om te bewijzen dat ze wel geloven , konden de magische wezens verder leven. De sloebers 

werden op de proef gesteld door alle verschillende soorten magische wezens. Eerst gingen ze op 

bezoek bij de trollen. Omdat de trollen het blootvoetse leven boven schoenen verkiezen, werd er 

aan alle sloebers gevraagd  om ze vliegensvlug uit te trekken.  Voor hen werd er midden in de 

zaal een tafel gezet. De sloebers werden in 3 aparte teams opgedeeld. Het spel dat ze speelden 

heette ‘’doetie het of doetie het niet?’’. Het was de bedoeling om met één voet de schoen te la-

ten landen op de tafel. Op voorhand moesten de teamleden raden als de persoon in kwestie er 

wel of niet in ging slagen. In de tweede ronde werd het nog een tikkeltje extremer. Ze moesten 

op diezelfde manier hun schoen proberen mikken door een houten driehoek constructie, recht 

op slapende leider Dennis. Wanneer dat hen lukte, verdienden ze in één klap drie punten. Er 

speelden zich memorabele taferelen af. Vooral Laurent kon er wat van.  

Na al hun inzet zagen de trollen in dat de sloebers het echt wel goed met hen voorhadden. Dus 

besloten ze hun tocht verder te zetten. Op de tweede plaats stonden de elfjes. Zij stelden voor 

een potje zwerfbal te spelen. Maar dan wel zonder de vliegende bezemstelen enzovoort. Hierbij 

ging het er wild aan te keer. Er werd gesprint van de ene goal naar de andere alsof hun leven er 

vanaf ging. Achteraf waren de elfjes zo hard onder de indruk dat ze ons sloebers trakteerden op 

een lekker fris drankje om wat bij te komen.  

Toen ze weer wat bijgekomen waren, gingen ze op weg naar de tovenaars. Zij daagden de sloe-

bers uit om met een frisbee in een bassin te gooien. Sommigen overtroffen zichzelf door dit met 

hun ogen dicht te doen. Voor een derde maal op een rij werden de tovenaars overdonderd van al 

de sloebers hun talenten.  

Als allerlaatste brachten de sloebers een bezoekjes aan de goedaardige heksen. Zij organiseerden 

een ballonenwedstrijd. Het was de bedoeling om elk om beurt een ballon op zo’n origineel moge-

lijke manier in de lucht te houden.  Wat een zicht was me dat?!  
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Daarna werd er een wedstrijd gehouden met alle sloebers. Iedereen moest hun ballon in de lucht 
houden met slechts één hand. Terwijl konden ze de ballon van iemand anders wegstoten. De per-
soon die het langst zijn ballon in de lucht hield won. Logischerwijs waren ook de heksen erg on-
der de indruk.  
 
Niet veel later kwam koning Magico op bezoek. Hij kwam ons het fantastische nieuws melden dat 
de sloebers ervoor gezorgd hadden dat de magische wezens nog een hele tijd kunnen verder be-
staan. Daarna was het groot feest.  
 
Bedankt Sloebers voor al jullie inzet. Wij hadden het alvast enorm naar ons zin. Tot de volgende 
keer! 
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Sloebers 

Laatste vergadering 
 
Op 15 mei was de laatste sloebervergadering voor kamp gepland. Zoals altijd was er een grote 
opkomst en had iedereen een overschot aan energie en enthousiasme. Ondanks de slechte 
weersvoorspellingen besloten we om toch enkele spelletjes buiten te spelen. 
 
Een variant van ‘tussen vier vuren’ was een schot in de roos bij de sloebers. Met grote strijdlust 
werd er gespeeld en gegooid. Op aanvraag van onze sloebers speelden we het spelletje meerde-
re keren na elkaar. Nadat er een winnaar was, werd er gekubbd. De werptechnieken waren  nu 
niet bepaald ideaal maar toch gingen de sloebers er volledig voor. Ze gingen helemaal op in het 
spel. Na enkele worpen werd er ingegrepen: het veld werd verkleind. Het spel kon nu echt van 
start gaan.  
 
Van het vele rondlopen en de actieve spelletjes kregen we een droge keel en besloten we om te-
rug naar de zolder te gaan om wat te drinken. Daar bleek dat ze nog heel wat energie over had-
den, dus kwam de leiding met het idee om kleine rookbommetjes te maken. Er werd een gaatje 
gemaakt in een pingpongballetje en dit werd opgevuld met papiersnippers. Rondom werd er  alu-
miniumfolie gewikkeld. Met onze experimenten gingen we naar buiten en kwam er een heel 
schouwspel tevoorschijn.  
 
Als afsluiter werd er wat gevoetbald en konden 
de meisjes wat vrij spelen op het plein.  
 
De leiding heeft zich alvast enorm geamuseerd. 
 

Xx Sloeberleiding 
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Jongknapen 

Dorpsspel 
 
Zoals elk jaar houden de jongknapen een dorpspel te Vinkt. Deze keer werd dat dorpsspel gego-
ten is een soort wandeltocht door Vinkt. Ze moesten Vinkt doorkruisen met behulp van de be-
kende tochttechniek: bolleke-pijlke.  
 
Onze jonkies werden in 2 groepjes verdeeld. In elk groepje zat 1 mol die moest ontmaskerd wor-
den door het andere team. Vooraf moest elke jongknaap een grote fiche invullen met vragen 
over zichzelf. Tijdens de wandeltocht waren en verschillende opdrachtjes. Door foto’s te trekken 
van die uitgevoerde opdrachten konden de teams tips verdienen over de mol van het andere 
team. Toen de tocht erop zat konden de jongknapen al hun tips bij elkaar leggen om de mol eruit 
te halen.  
 
Beide teams zijn er in geslaagd om de mol van het andere team te ontmaskeren! 
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Jongknapen 

De helden van het veld 
 
Het was 9 uur en de eerste leden werden in ware CSI stijl onthaald en gefouilleerd. Jammer ge-
noeg is er niemand meer bijgekomen na die eerste leden, onze jongknapen hadden blijkbaar niet 
veel zin om op te staan die zondagmorgen. Zo waren we dus maar met 6 leden en 4 leiding, een 
beetje te weinig voor ons groots CSI spel. Het was prachtig weer, dus we besloten naar de Briel-
meersen te gaan en namen allerlei attributen mee in de hoop dat de inspiratie tot een evenwaar-
dig leuk spel tot ons zou neerdalen onderweg. 
 
Daar aangekomen was het al snel heel duidelijk hoe de vergadering zou lopen. 3 meisjes aan het 
babbelen en 3 jongens aan het vechten terwijl de leiding een plan aan het uitdenken was. Die 
leiding bestond nu toevallig ook uit 2 meisjes en 2 jongens. Conclusie het zou een old fashioned 
‘Battle of the sexes’ worden. Wedstrijdjes meisjes-tegen-de-jongens en elk om beurt mogen ze 
kiezen waarin het andere team wordt uitgedaagd. Te beginnen met een wedstrijdje “om ter 
snelst de uitgang naar van het doolhof vinden”. De meisjes begonnen, en hoewel ze een beetje 
werden afgeremd door de leidsters die minder snel konden lopen, hebben ze een prachtige tijd 
neergezet. Verassend genoeg, er is echt niet gesjoemeld geweest met de timer, hadden de jon-
gens bijna exact dezelfde tijd. 
 
Hierna hebben we dizzy penalty’s geschopt, een spel waarbij je na 10 keer draaien rond een potje 
een penalty naar het doel met trappen. Aartsmoeilijk en zelfs onze stoere mannelijke leiding, die 
zich toch wel heel wat vinden op voetbalgebied (en zichzelf kampioen noemen met de U17 van 
Vinkt), kwamen zelfs nog niet in de buurt van het doel. Hierna hebben we nog ballonnen gescho-
ren en wat loopwedstrijdjes gedaan.  
 
Tijd voor een verfrissende cola. Het toeval wou dat leider Stan de vorige dag jarig was, dus we 
hebben nog eens goed gezongen en een lekker stuk cake gegeten dat de andere jongknapenlei-
ding voor hem gebakken had. Na nog een kwartiertje voetballen en ravotten op het speelplein 
was het al weer tijd om huiswaarts te keren. 
 
Bedankt voor de leuke vergadering Jonkies & tot op kamp! 
Groetjes 
Jarno, Stan, Thibo & Sien 
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Knapen 

Op zaterdag 9 april besloot de knapenleiding het wat rustiger aan te doen. De vergadering daar-
voor was een paracommandotocht geweest dus de knapen hadden hun rust wel verdiend. Op ’t 
Zolderke lag er een mooi bordspel gemaakt door de leiding zelf! Alle leden kozen een pion uit 
Monopoly en zo kon het spel beginnen. Als je op een rood vakje stond, moest je een opdracht 
uitvoeren met de groep of alleen. Als je op een blauw vakje stond was er een denkopdracht. De 
winnaars van elke opdracht kregen dan stukjes cake die leidster Sien had meegebracht! Voor-
beeldjes van deze hilarische opdrachten zijn: 

Om ter meest suikerklontjes op je mond leggen (Leider Piet was hier overduidelijk in gewon-
nen met 10 suikerklontjes!!); 

Om ter hoogst springen (Piet is 2 keer zo hoog gesprongen als Laura!!); 
Om ter langst muurzitten (alle leiders vielen het eerst af); 
Om ter snelst hoofdrekenen (voor de mensen thuis: 587+26+135+39-234+236+45+-3+5) 
… 

Ook de denkopdrachtjes waren niet gemakkelijk! 
Voor de mensen die hier thuis hun brein willen over breken: 
Er zitten 4 mensen in de grond met alleen hun hoofd erboven zoals de afbeelding. (afbeelding 

en raadsel komen niet geheel overeen, maar het helpt wel!) 
Ze kunnen alleen naar voren kijken en dus niet opzij, en mogen ook niet met elkaar praten. 

Dus er zitten 3 aan de linkerkant en 1 aan de rechterkant gescheiden door een muur, 
geen enkele van de mensen kan over de muur heen kijken. 

De vraag is, wie kan met 100% zekerheid zeggen wat voor kleur muts hij op heeft? Ze weten 
dat 2 groene en 2 rode mutsen uitgedeeld zijn. 

Ze kunnen alleen de persoon(en) voor hun zien, dus de meest linker ziet 2 dwergen voor hem, 
de middelste (met de rode muts) ziet 1 voor haar en die daarna ziet de muur. Die achter 
de muur (de meest rechtse) ziet ook alleen de muur. 

 

 

 

 

 

Na het bordspel hebben we buiten in het mooie weer ‘Vinkingkubb’ gespeeld. Jammer genoeg 
verveelden de leden zich al snel en wilden ze weer naar binnen om iets anders te doen… Daarom 
hebben we ‘Cluedo’ gespeeld waar Margot grandioos is verloren omdat ze het spel niet snapte! 
 
Bedankt Knapen voor het mooie werkjaar! We hebben ons super geamuseerd! 
Jullie leiding; Fien, Piet en Nele 
 
Oplossing raadsel: De middelste, want hij ziet voor hem een groene en die achter hem zegt niets wat wil zeggen dat 
de middelste geen groene kan zijn. 
Oplossing rekensom: 836 

A l’aise 
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Met dank aan de sponsors 
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Knapen 
De laatste vergadering van het werkjaar was reeds daar. 8 knapen waren klaar om op zaterdag-
middag onder de stralende zon te spelen. Dit deden ze niet alleen, vergezeld door een heleboel 
enthousiaste leeuwkes stonden ze paraat voor een natte en energieke activiteit. 
 
De middag stond in het teken van water. Dit kon ook niet anders in het warme weer!! 
Nog maar aangekomen op het pleintje vloeide het water al over leden en leiding heen, de ver-
frissing was dan ook op ieder moment welkom. We speelden eerst enkele waterspelletjes met 
de leeuwkes in een estafettevorm. 
 
Hierna werden de groepen gesplitst en ging de knapen een spelletje tienbal spelen met water-
ballonnen!! Ze konden zich ook uitleven op het zeil met zeep en water. We speelden hierop ook 
het spelletje: ‘zoenertje’. Plezier verzekerd! 
 
Na het ravotten was het tijd voor een verfrissende cola en de leiding trakteerde ook op een lek-
ker ijsje. Daarna was het alweer tijd om te vertrekken naar huis en namen we afscheid van onze 
liefste knaapjes!! Ik vond het alvast een zalige vergadering! 
 
Tot op kamp! :D :D :D 



 15 

Jonghernieuwers 
Het was weer zo ver. Een jonghernieuwersvergadering… Wat zullen die leiding  nu weer in pet-
to hebben? MASTERCHEFS natuurlijk!! Chef-kok en leider Jochen was razend enthousiast en 
tegelijk heel benieuwd over dit thema. Na het feestje de dag ervoor van de  hernieuwers, ge-
naamd ouagadougou TD, hadden we nog enkele hamburgers over. Die moesten natuurlijk ver-
werkt worden. 
 
Al snel vlogen ideeën de hoofden van (niet vleesetende) Marieke Lambert, gastronoom en le-
vensgenieter Fiel Martens en Chef kok en culinair meesterbrein Jochen Verstraete te binnen. 
We waren het eens over de activiteit! De leden moesten een zo goed en origineel mogelijke 
hamburger bereiden en zo leider Jochen zijn hart en smaak veroveren. Alsook was dit een goe-
de oefening voor op kamp. Zo werden de leden in 2 groepen verdeeld en kregen elk een zakje 
met daarin een gasvuurtje. Dit moesten ze zelf in elkaar steken en klaar maken voor gebruik. Ze 
kregen potten, pannen, … alles wat ze konden gebruiken. Ook rolden we onze kruidenkoffer 
naar buiten, waar ze alles uit konden gebruiken. 
 
De meisjes waren ontzettend creatief…. Ze zagen broodkruim staan en dachten: ‘als we nu ge-
woon al onze hamburgers in broodkruim draaien en dan bakken, dan worden ze heerlijk kro-
kant?’ Niet dus! Zompige, slappe en niet appetijtelijke hamburgers als resultaat. En dan wordt 
er gezegd dat vrouwen aan het fornuis horen…. Jochen had hier sterk zijn twijfels bij.  De man-
nen maakten ook speciale burgers, ze mixten er gewoon allerlei soorten kruiden doorheen.  
 
Kortom, een grote teleurstelling op culinair vlak!! Na alles opgeruimd  te hebben, besloten we 
te voetballen. Maar een nieuw probleem dook op: Arnout zijn schouder ging bij een bal te gooi-
en uit de kom. Dus ging Jochen met zijn geliefde broer Arnout naar zijn huis en bezochten ze de 
spoedafdeling van het Sint-Vicentiusziekenhuis. We besloten de vergadering rustig af te sluiten 
en wisselden onze voetbal in voor Chinese voetbal. Al snel bleek ook dat we zeker geen Chine-
zen waren. De bal vloog van Senne zijn hand, tegen Lisa haar hoofd en van Lisa naar Fiel zijn 
kersen. Kortom de bal vloog overal, behalve tussen de benen.  
 
Zo waren we op het einde van onze vergadering gekomen. Wat een zondagnamiddag vol bele-
venissen alweer! 
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Jonghernieuwers 

Fiel-cluedo 
 

Jaja, u hoort het goed, deze vergadering draaide helemaal rond -driedubbel wereldkampioen 
frietenbakken met vies vet-  Fiel Martens! Deze 20-jarige leider heeft uitzonderlijk veel kwalitei-
ten: naast het bakken is hij ook ex-tenniskampioen (Wimbledon won hij helaas nooit), vertoont 
hij bijzondere talenten op vlak van orde en netheid en is hij een echte casanova . Daarom besloot 
de jonghernieuwerleiding dat onze leden wel wat kunnen bijleren van hun innemende leider Fiel. 
 
Het spel  -met als voornaamste bedoeling hun hoofdjes met nieuwe inzichten te verrijken-  ging 
als volgt: een leid(st)er uit onze KSA heeft op een uiterst sfeervolle avond het genoegen gekregen 
om Fiel  zijn meisje/ jongen te zijn. De jonghernieuwers moeten proberen erachter te komen wie 
dit unieke voorrecht kreeg aan de hand van een cluedospel. Slaagden ze er in om met hun groep 
de opdracht het best uit te voeren, dan kregen ze een tip wie het (helaas) niet is. Op het einde 
van de vergadering werd gegokt wie de gelukkige was.  
 
De educatieve waarde van de opdrachten valt niet te onderschatten en kan telkens gekoppeld 
worden aan een fantastische eigenschap van leider Fiel.  Het drie-op-een-rij spel waarbij om de 
beurt een lid van elke groep zo snel mogelijk een sjaaltje in een cirkel moest proberen leggen, 
vergde zowel fysieke als mentale snelheid. Om de nagel, gebonden aan een touwtje en hangend 
aan iemand zijn middel, in een colaflesje te krijgen, was er enorm veel geduld en nauwkeurigheid 
nodig. Ook voor het derde spel, een appel met honing en confituur zonder handen op eten, was 
enige kennis van kwantumfysica  vereist om deze opdracht tot een goed einde te brengen.  
 
U ziet: onze vergaderingen verlossen u niet alleen drie uur lang van uw duiveltjes, ze hebben ook 
een uiterst educatieve waarde! Als dat niet tof is! 
 
Uiteindelijk bleek leider Matthias Fiel zijn meisje te zijn geweest op een uiterst sfeervolle avond! 
Hoera! 
Bedankt en tot snel 
De JH-leiding <3 
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Hernieuwers 

Bowling 
 

Op een vrijdagavond in de paasvakantie gingen we met onze Hernieuwers gaan bowlen te Zulte.  
We waren met 10 man, ideaal dus om 2 ploegjes van te maken. Achteraf bleek dat het niveau van 
de ene ploeg toch net iets hoger lag dan dat van de andere ploeg. 
 
De twee toch wel uiteindelijke winnaars van de avond waren Jan en Thibo. Op het einde werd het 
nog spannend en versloeg Thibo Jan door 3 strikes na elkaar te gooien, impressive!  
 
De losers van de avond waren Emy, Simon en toch wel mezelve (Lieze). Maar dit kon ons niets 
schelen en om af te sluiten dronken we nog iets fris in de Avonden, een gezellig cafeetje te Ma-
chelen. 

Gehaktman 
 

Op de allerlaatste Hernieuwersvergadering hadden we geluk : het was prachtig weer buiten. 
We konden er dan ook niets anders op bedenken dan een spelletje Kubb te spelen op het plein-
tje. De sfeer was uitgelaten en iedereen was in chillmodus aan het genieten van elkaars gezel-
schap. 
 
De conversatie ging al snel over gehaktman. Een gevreesde leider die gehakt uit de diepvries 
heeft gehaald en zo toch wel dat stukje gehakt heeft verprutst. Het is en blijft een waar mysterie 
wie dit heeft gedaan, dus probeerden Jochen en co een geldig alibi uit de monden van de Her-
nieuwers te krijgen. Uiteindelijk werd iedereen verdacht, maar hebben we de dader nog steeds 
niet gevonden.   
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Hernieuwers: Ouagadougou 

TD 
Wat krijg je als je een grote groep KSA lievende jongeren bij elkaar zet? Veel sfeer en initiatief! En 
dat was er zeker weten met hopen. Omdat al die vreugde te veel is om enkel voor onszelf te hou-
den, is de beslissing gevallen om dit met de buitenwereld te delen in de vorm van een feestje. 
Op 16 april was het dan zover. De cocktail van jong geweld, initiatief en zin voor een dik feestje 
werd voor het eerst gepresenteerd onder de noemer Ouagadougou TD. Wadde TD? Hoort men al 
van contreien ver waaien… Wel ik zal het even voor u verklaren. 

 
Ouagadougou ook wel Ouga genoemd is de hoofdstad van Burkina Faso, een land gelegen in 
West-Afrika. Er zouden naar schatting 1.4 miljoen mensen wonen. De stad is een economische 
groeipool en trekt migranten aan uit het hele land. Vanaf 3 juli komen daar 20 Belgische toeristen 
bij. Deze stad is als een groot levendig dorp, waar menig man en vrouw zijn verplaatsing maakt 
op de brommer of op de fiets. Zeer bekend is het filmfestival “Fespaco”. 
De moeite waard om te bezoeken dus! 
 
Maar een mens geraakt daar niet met zijn brommertje! Daarom hebben de hernieuwers de han-
den in elkaar geslagen en een kleine buurtfuif uit de grond gestampt. Met de opbrengst van hun 
werk staan ze weer een stapje dichter bij hun levensavontuur. 
 
En was het dan een succes? Zeker! Maar iedereen weet dat een pasgeboren kind nog veel moet 
groeien dus is er voor dit initiatief nog een weg af te leggen. Maar toch hebben ons leden dat 
weer goed gedaan. 
 
Het aanwezige volk heeft zich volgens menig reactie sterk geamuseerd. Wij waren zeer verheugd 
vele oud-leiders en ook ouders te mogen verwelkomen op het evenement van hun zoon of doch-
ter en uit sympathie voor het KSA-gebeuren. 
 

Bedankt! TWA DE MOEITE! 
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Blacklist 

 
Ook nu waren er verschillende luiwammesen die hun artikel te laat hebben inge-
diend. Om deze walgelijke schanddaad nog iets meer in de kijker te zetten, kunt u 
hieronder de leiding zien die het concept ‘deadline’ nog niet volledig begrepen 
hebben. Wee jullie! 
 

 
 

Piet Vande Casteele 
Fiel Martens 

Jochen Verstraete 
Stan De Jonckere 
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