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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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Zondag 28 februari: een mooie, zonnige, rustige dag in Vinkt. Zondag, wat voor ve-
len een rustdag is, is  geen rustdag voor de leiding van de wantjes. Om twee uur 
stipt stond er 10 man sterk aan het welbekende ’t Zolderke. 
 
De weergoden hadden ons beloond met mooie zonnestralen dus gingen we al snel 
naar het speelpleintje voor de eerste opdracht, een zandkasteel bouwen. De meis-
jes waren meteen druk in de weer met een heus dorp te bouwen met een burcht 
errond. Bij de jongens verliep het iets minder vlot en besloten ze maar de meisjes 
wat te ambeteren door wat aardbevingen na te bootsen met zand. 
 
Na wat tijd waren de meisjes het beu en besloten ze hun creatieve geest los te laten 
op de grond, we gingen gaan stoepkrijten. Er kwamen heel wat verschillende kunst-
werken tevoorschijn zoals een regenboog, zon, wolkjes en bloemen, de meisjes kij-
ken overduidelijk uit naar de lente. De jongens daarentegen speelden liever een 
potje voetbal, daar waren leider Arthur en Milan maar al te blij mee. 
 
Na terug wat energie op te doen met een lekkere frisse cola wouden de jongens 
graag eens hun spieren tonen en de meisjes waren onder de indruk, er zitten al 
echte macho’s tussen! Daarna hebben we nog enkele kleine spelletjes gespeeld zo-
als ‘schipper mag ik overvaren’ en ‘tik tak boem’, de ene kan al wat beter tegen zijn 
verlies dan de andere hebben de leiders gemerkt. 
 

Tottons 
De wantjesleiding 
Lisa, Milan, Arthur en Margot. 

 
 
 

stoepkrijt 
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leeuwkes 
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Na een zeer lange pauze kon het tweede semester voor de leeuwtjes weer begin-
nen, de leiding had hun leden namelijk zeer hard gemist! Op zondagvoormiddag 7 
februari  kwamen veertien warm geklede leeuwtjes aan op de KSA, want het had 
eindelijk weer gesneeuwd. Al snel zag de leiding dat de leeuwtjes boordevol ener-
gie zaten, daarom beslisten wij om direct naar het speelpleintje te gaan, om te ra-
votten in de sneeuw.. We hielden een sneeuwballengevecht, klommen de leeuw-
tjes in het spinnenweb en deden ze nog veel leuke spelletjes. Leiders Michiel en Jo-
nas kwamen met een geniaal idee voor de leeuwtjes, namelijk het bouwen van een 
zelfgemaakte slee. Dat vonden de leeuwtjes zo leuk dat ze er uren mee konden spe-
len. Maar dat kon helaas niet. Na een anderhalf uur van spelen in de sneeuw was 
het tijd om ons op te warmen op het zoldertje. Om ons extra op te warmen, had de 
leiding lekkere chocomelk voorzien. Aangezien de leeuwtjes met veertien waren, 
moesten we jammer genoeg opsplitsen in 2 kleine groepjes. Binnen speelden we 
kleine cirkel spelletjes zoals cactus en bloem, de stoelendans… Daarna was het 
tijd  om te knutselen, hier maakten de leeuwtjes mooie tekeningen die ze later kon-
den meenemen naar huis. Voor dat we het wisten was het al 12u. en konden de 
leeuwtjes uitgeput naar huis gaan. 
 
Bedankt voor de toffe vergadering en tot volgende keer! 
De leeuwtjesleiding Michiel, Maxine, Kato, Jonas en Thibo. 

sneeuwpret 
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Sloebers  
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Zoals altijd verzamelden de sloebers zon-
dagochtend al vroeg op ’t Zolderke. Deze 
week had de leiding een verrassing, 
want de paashaas was langs geweest. 
Jammer genoeg had hij zich vergist en 
had hij geen paaseieren, maar gewone 
eieren gebracht. Het was nu de taak van 
de sloebers om de paashaas zijn aan-
dacht te trekken door de eieren te ver-
sieren. 
 
Eerst moesten de sloebers op zoek gaan 
naar de eieren. Bij de ene ging dit al wat sneller dan de andere. Vervolgens begon-
nen de sloebers met eieren te versieren. Sommigen maakten een kleurrijk ei, ande-
ren maakten dan weer een volledig groen ei en iedereen maakte gebruik van wat 
glitter om de eieren op te fleuren. De paashaas was zeer tevreden, maar besloot 
om de eieren toch niet verloren te laten gaan. Daarom kregen de sloebers enkele 
golfbanen en stokken om een partijtje minigolf te spelen met de eieren. Deze 
mochten ze natuurlijk ook eerst schilderen en versieren met glitter. 
 
Na een welverdiende pauze konden de sloebers dan eindelijk beginnen aan hun 

partijtje minigolf. Het doel van het spel was om met zo weinig mogelijk slagen, zo-

ver mogelijk te geraken zonder hun ei te breken. Dit bleek moeilijker dan verwacht, 

waardoor alle eieren al snel sneuvelden. Toch was de paashaas tevreden met het 

werk en de inzet van de sloebers, waardoor hij besloot om iedereen te belonen met 

een lekker paaseitje. Dit was een lekkere afsluiting van alweer een toffe vergade-

ring. 

Groetjes de sloeberleiding 

Bezoek van de paashaas!  
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jongknapen 
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Op zondag 14 maart stond er weer een leuke vergadering 
op de planning voor de jongknapen. Deze keer speelden 
we binnen de minuut, een spel waarbij je – zoals de naam 
het zegt – een opdracht moet uitvoeren binnen de 60 se-
conden. Als eerste begonnen we met een interactieve 
kahoot quiz zodat we de kennis van onze leden konden 
testen. Voordat de jongknapen een vraag konden beant-
woorden, moesten ze eerst een kleine opdracht doen bin-
nen de minuut.  
 
De eerste opdracht was om colablikjes te vullen met een 
exacte hoeveelheid water zodat de blikjes schuin konden 
blijven staan, in evenwicht. Daarna testten we de bottleflip 
skills van onze leden. Die bleken echter wat pover te zijn bij sommige leden, maar 
oefening baart kunst dus uiteindelijk lukte het wel. De truc is om het flesje 1/4 tot 
1/3 te vullen met water. Door te veel water toe te voegen zal er niet genoeg ruimte 
zijn om het water terug naar de bodem van de fles te laten zakken tijdens het flip-
pen. Te weinig water zal ervoor zorgen dat de fles niet genoeg weegt en te snel zal 
flippen. Let op, dit is zeer belangrijk! De volgende opdracht was om een oreokoek 
op te eten zonder gebruik te maken van de handen. De oreokoek werd op het voor-
hoofd geplaatst en moest in de mond geraken door enkel je hoofd te bewegen, het 
is moeilijker dan het lijkt!  
 
Vervolgens moesten ze M&M’s sorteren per kleur door gebruik te maken van maar 
1 hand. Merijn nam het op tegen Leon. Leon beschikte over een iets betere fijne 
motoriek waardoor hij nipt kon winnen van Merijn. Als laatste gingen we naar bui-

ten om het finale spel te spelen. Er konden nog extra punten 
verdiend worden door zo snel mogelijk rond de voetbalgoal te 
lopen en vervolgens nog juist te antwoorden op de vragen 
van de leiding. Van al dat lopen hadden de jongknapen na-
tuurlijk honger gekregen, dus hadden we nog voor een kleine 
verrassing gezorgd: een heerlijke frikandel! Niks beters dan 
een vettige hap op een zondagochtend. Siet klaagde wel over 
de kwaliteit van de frikandel en zei dat we vervolgens ons 
vlees bij haar vader moesten kopen.  
 
Groetjes de jongknapenleiding! 

Binnen de minuut 
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knapen 
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Raket bouwen  
 
 
Zaterdag ochtend 27februari was het weer eens knapen-

vergadering. Het doel van de dag was een raket bouwen. 

Voordat de raket kon gebouwd worden moesten de kna-

pen eerst allerlei onderdelen verzamelen om de raket te 

bouwen. Maar dat ging niet zomaar. Eerst moesten ze 

opdrachten uitvoeren om vervolgens de onderdelen te 

kunnen ontgrendelen. Het waren geen makkelijke op-

drachten. Maar de knapen hebben ze allemaal goed uit-

gevoerd en hebben alle onderdelen kunnen verzamelen. 

De raket werd gebouwd en prachtig versierd. Hij was 

volledig klaar om gelanceerd te worden. Eerst werd er 

nog een frisse cola gedronken en de vraag was alleen 

nog wie lanceert de raket als eerst. Iedereen wou hem lanceren dus hadden we het 

idee om een wheelie (achterwiel rijden met fiets) contest te doen. Wie de mooiste 

wheelie deed mocht de raket lanceren. De winnaar van het contest was Thibau hij 

had zowel de langste en best uitgevoerde wheelie. De raket werd gelanceerd en het 

was een groot succes hij ging voorbij het zolderke! Daarna hebben we nog verschil-

lende raketten gelanceerd en hebben we ook nog een basketbalwedstrijdje ge-

speeld.  
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jonghernieuwers 
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Op een koude, winterse zaterdagavond verzamelden 
de jonghernieuwers aan ’t Zolderke. Vol goede moed 
en onwetend over wat er komen zal. Toch waren de 
jonghernieuwers erg enthousiast en benieuwd. De 
leiding had een heerlijke dropping in petto. Elk lid 
werd geblinddoekt en blindelings in de auto gezet. 
Na het desoriënteren van de leden werden ze uit de 
auto’s begeleid en hun staptocht startte in Lotenhul-
le. De leden kregen kriskras door elkaar foto’s toege-
stuurd. Op deze plaatsen moesten ze zeker en vast 
eens gepasseerd zijn en dit moesten ze ook kunnen 
bewijzen aan de hand van een nieuwe foto. De jong-
hernieuwers volbrachten de dropping tot een goed 
einde. Ze hadden het kasteel van Poeke bereikt. De 
leiding kwam hen daar terug ophalen en eenmaal terug op de ksa hadden ze een 
beloning verdiend. De geur van een heerlijke braadworst op de BBQ sprong hen al-
reeds in de neus. Deze lekkere versnapering lag al te wachten op hen. Uiteindelijk 
vertelden de jonghernieuwers tijdens het eten nog hun wildste verhalen en zo 
kwam de vergadering op zijn einde.  
 
Tot een volgende keer 
Jonas, Arnout, Cedric, Jordi en Maud  

dropping 
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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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Take-away editie 

Net zoals vele andere randactiviteiten kon ook ons 
jaarlijks eetfestijn niet doorgaan dit jaar.  Deson-
danks bleven we niet bij de pakken zitten en organi-
seerden we voor het eerst een take-away editie. We 
hadden in de aanbieding: ballen met overheerlijke 
stoemp en saus naar keuze. (peper-, curry-,tomaten-
, provenciaalsesaus) De leiding begon vrijdagavond 
dit lekker maal klaar te maken in groepjes van vier. 
De daaropvolgende zaterdag werd alles verpakt en 
was het tijd om het eten te bezorgen aan de men-
sen.  We organiseerden een Vinktse drive-in waarin 
iedereen werd bediend vanuit zijn of haar auto.  
 
Wij willen jullie bedanken om onze ballen met 
stoemp te kopen en vonden het een leerrijk en ple-
zante gebeurtenis, maar hopen jullie volgend jaar 
toch terug te mogen zien en verwelkomen in de gezellige Sint-Pieterszaal.  
 
Bedankt!  
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filmfestival 

Filmfestival anno 2021 also know as 
coronapandemie kan niet anders dan 
online verlopen, althans voor de +12. 
Gelukkig mochten de –12 na een lange 
tijd nog eens richting ‘t Zolderke mar-
chanderen. De wantjes en de leeuwkes 
genoten van de film ‘onward’. Sloebers 
en jongknapen keken naar Sonic terwijl 
knapen en jonghernieuwers zich lieten 
meeslepen in de wereld van de Bad 
boys for life. Tot slot keken de hernieu-
wers naar Run Goossens. Voor ieder 
wat wils, zo blijkt. Tijdens de film kon-
den de leden ook nog genieten van 
een drankje en een chipke.  
 
Voor ons was het alweer een geslaag-
de editie.  
Tot volgende keer!    
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‘T ZOLDERKE  
De Gentse brouwerij BeerSelect kwam met het voorstel om ons eigen biertje te la-
ten brouwen. Dit vonden we een leuk idee en zo ontstond ons eigen biertje ‘t Zol-
derke (vernoemd naar ons legendarisch clublokaal). Dit is een blond bier met een 
alcoholpercentage van 6,8 procent. De brouwerij vroeg ons welke smaken we graag 
dronken en op basis daarvan is ‘t Zolderke een fruitig biertje geworden.  
 
Als je dit graag in huis wil dan kan jij je bestelling plaatsen via deze link:  
http://www.ksaahoyvinkt.be/t-zolderke.html?
fbclid=IwAR1jWVt8O1GNO82qrZkxJJztluOv5c0sNCCqmrJRmXO7rTebdEk9011R3QI 
Of via onze website: www.ksaahoyvinkt.be 
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KSA-taal 

Deze 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 ontwik-
keld en een eigen leven is beginnen leiden. We zouden hier ook een uitgebreide 
verhandeling kunnen neerpennen over allerlei psycholinguïstische oorzaken en de 
sociologisch effecten die de taal heeft op de huidige leidersgroep maar dat doen we 
niet. Hierin bespreken we kort enkele glossen uit het magistrale vocabularium die 
de KSA-taal rijk is, om de modale lezer wat meer vertrouwd te maken met de speci-
fieke termen. 
 
 
 

 Fatoe 
1. Fatoe is het woord dat komt uit het Surinaams. Fatoe kan ook worden 
geschreven als fa2 of fatu. De betekenis van fatoe is grap of grapje.  
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Wist je dat  

1. Wist je dat een worm maar liefst 10 harten heeft? 

2. Wist je dat een zeester geen hersens heeft? 

3. Wist je dat er 0,3 procent van de Sahara nodig is om Europa te voorzien van 
stroom? 

4. Wist je dat er gemiddeld 100 mensen per jaar stikken in een balpen? 

5. Wist je dat er niet één normaal Nederlands woord rijmt op het woord twaalf? 

6. Wist je dat er op zijn minst 9 miljoen mensen jarig zijn op dezelfde dag als jij? 

7. Wist je dat heet water sneller bevriest dan koud water? 

8. Wist je dat het absolute nulpunt -273 graden is? 

9. Wist je dat het bekende spel “Tetris” in 14 dagen is gemaakt? 

10. Wist je dat het grootste zwembad ter wereld wel 1013 meter lang is? 

11. Wist je dat het hart bij de mens in het midden van de borstkas zit en niet links? 

12. Wist je dat het langste woord dat je kunt typen op de linkerhelft van je tobo Ver-
beteraarsters is? 

13. Wist je dat het langste woord dat je met de bovenste rij letters kunt maken top-
prioriteit is? 

14. Wist je dat het oog van een struisvogel groter is dan zijn hersens? 

15. Wist je dat het woord ‘van’ de meeste betekenissen heeft? 

16. Wist je dat ijsberen linkspotig zijn? 

17. Wist je dat je in de morgen langer bent dan in de avond? 

18. Wist je dat je niest met een luchtsnelheid van ruim 150 kilometer per uur? 

19. Wist je dat je niet je ellebogen kunt likken? 

20. Wist je dat je voet even groot is als de binnenkant van je 
onderarm? 

21. Wist je dat meer dan 50 procent van de wereldbevolking 
nog nooit heeft getelefoneerd? 
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Ontspanning  
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Kalender  

Kamp: 23/26 –01 augustus 2021 
 
Ploatsefeesten: 27 augustus 2021 
 
Eetwedstrijd: 27 augustus 2021 
 
Openluchtfuif: 28 augustus 2021 
 
Kermiscafé: 29-30 augustus 2021 
 
Startdag 2021: 12 september 2021 
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Colofon 
 
 
De yeah is een uitgave van: 
 
KSA Ahoy Vinkt 
Schoolstraat 11 
9800 Deinze 
 
Yeah 2 
Jaargang 2020-2021 
 
http://www.ksaahoyvinkt.be/ 
 
Verantwoordelijke uitgever: 
Senne Wancour  
 
Yeah-redactie: 
Maud Van Rysseghem 
Kato Vercaemer 
Margot Seys  
Dennis Van Den Heede 
 


