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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 

Hallo, 
Ik ben Louis Coene en ik ben 16 
jaar oud. Dit is mijn eerste jaar als 
leider  in de KSA en ik geef leiding  
aan de sloebers. Ik studeer weten-
schappen-wiskunde aan Leiepoort 
campus Sint-Hendrik. In mijn vrije 
tijd speel ik gitaar.  Ik kijk er alvast 
naar uit om samen met de sloe-
bers er een spetterend jaar  van te 
maken. 
Groetjes  

 
 
Hallo, 
Ik ben Luna en ik ben 16 jaar. Dit 
jaar geef ik voor het eerst leiding 
bij de KSA. Ik volg Chemie aan Sint
-Theresia te Deinze. Naast KSA ben 
ik moni bij Kazou en doe ik dans bij 
Kadanz in Deinze. Dit jaar geef ik 
samen met Stan, Dennis, Thibau, 
Jente en Milan leiding aan de 
leeuwkes. Ik ben er zeker van dat 
dit een topjaar zal worden en ik 
vlieg er alvast met veel energie in! 
Ik hoop jullie op ’t Zolderke te 
zien. 
Tot dan! 
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Hallo allemaal, 
Ik ben Fien Ghijselinck en dit is 
mijn eerste jaar leiding. Ik ben ge-
boren op 20 maart 2003. Dit jaar 
zal ik leiding geven aan de sloe-
bers. Ik beloof je dat het een fan-
tastisch jaar zal worden vol plezier! 
Buiten KSA speel ik ook nog volley-
bal bij VC Cosmos Wontergem. Sa-
men zullen we er een geweldig 
jaar van maken. 
Tottons! 
 
 
 
 
 
 
Hallo, 

Ik ben Jonas Wiedler, 16 jaar oud 

en dit is mijn eerste jaar leiding. Ik 

zal dit jaar leiding geven aan de 

wantjes. Ik zit in het 5de middel-

baar op Leiepoort campus Sint-

Hendrik en studeer economie-

wiskunde. Naast KSA speel ik voet-

bal in KVE Aalter. Ik kijk er zeker al 

naar uit om dit jaar leiding te ge-

ven!  

Groetjes  
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Hallo, 
Ik ben Kato Vercamer en ik ben 16 
jaar. Dit jaar ben ik voor de eerste 
keer een leider in de KSA en ik zal 
leiding geven aan de sloebers. Ik 
studeer Sociaal en Technische We-
tenschappen aan Leiepoort cam-
pus Sint-Theresia. Ik kijk uit naar 
dit jaar als leider en zal er een fan-
tastisch jaar van maken met de 
sloebers. 
Tottons 
 
 
 
 
 
Goedendag, 
Mijn naam is Milan Mouton. Ik 
word in december 16 jaar en ik 
heb de keuze gemaakt om in de 
leiding van ksa Ahoy Vinkt te gaan. 
Ik woon in Vinkt, speel er  voetbal 
alsook mijn lagereschooltijd vol-
bracht ik daar. Kortom  ‘nen echte 
Vnktenaar’ dus. Ik zat in het eerste 
en tweede middelbaar in het Vti in 
Deinze. Omdat ik een richting wou 
doen die ze daar niet hebben, ging 
ik vanaf het derde naar het Vti in 
Tielt, waar ik de richting houttech-
nieken volg. Ik zit zelf al vanaf de leewkes in de ksa, en nu geef ik leiding 
aan de leeuwkes. We gaan en er samen een tof jaar van maken!! 
Vele groetjes  
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Hallo,  
Ik ben Robin Rogghe. Ik word 16 jaar. Ik zit in 
het 5 de jaar technisch landbouw in Roesela-
re. Mijn hobby is helpen op de boerderij van 
mijn ouders. Ik ben in de leiding gegaan om-
dat ik graag met kinderen omga. Ik zit al van 
mijn 6 jaar in de KSA. Ik ga dit jaar leiding ge-
ven aan de jongknapen. Ik hou van muziek 
en sport. Ik doe graag activiteiten met jonge 
mensen. Ik ben sociaal en kan goed luiste-
ren. 
Groetjes  
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Kamp 2019  
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Leeuwkes  
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Op maandag 22 juli 2019 was het zover, de leeuwkes vertrokken op kamp naar 
Dourbes. We spraken al zeer vroeg af aan het station in Deinze, waar iedereen af-
scheid moest nemen van hun mama en papa. Na een helse treinrit kwamen ze toe 
op de weide. De leeuwkesleiding stond klaar om iedereen te verwelkomen want ze 
hadden een groot probleem. De leeuwkes zaten vast op een onbewoond eiland en 
moesten proberen te overleven. Direct stonden ze aan de tent om hun bed klaar te 
maken en zich te installeren op het onbewoond eiland. Na het middagmaal werd er 
een rondleiding gegeven over de weide en spraken we nog enkele regels af. De 
leeuwkes waren super enthousiast over de beek. Ze gingen er direct inspringen, 
maar om te overleven moeten we natuurlijk zoeken naar eten. Hiervoor moesten 
de leeuwkes zoveel mogelijk plantensoorten verzamelen en geven aan de koks zo-
dat zij voor ons eten konden maken. Na het spel koelden de leeuwtjes nog een 
beetje af in de beek. Het werd al rap laat en de eerste dag zat er al op. 
 
Dinsdag waren de leeuwkes al vroeg wakker en in de weer voor een drukke dag. 

Maar wat ze niet wisten, was dat er die nacht een valies van Jensen is gestolen door 

de apen. Deze heeft leider Jensen natuurlijk nodig, dus wouden de leeuwtjes de va-

lies zoeken. De leiding had een plan gemaakt om de apen eerst te lokken met bana-

nen. Ze moesten zoveel mogelijk spellen spelen om bananen te winnen. Met deze 

bananen moesten ze de apen lokken en misleiden zodat ze de kleren van Jensen 

konden nemen zonder dat de apen het doorhadden. Het was hen goed gelukt en 

door het warme weer kroop iedereen nog eens vlug in de beek voor het eten. Na 

het lekkere eten oefenden we ons dansje dat we zaterdag voor iedereen moesten 

tonen bij het groot kampvuur. 

De volgende morgen was het tijd voor de leeuwkes om het onbewoond eiland eens 

te doen verkennen en een grote wandeling te maken. Het ging zeer warm worden, 

dus deed iedereen zijn pet en goeie schoenen aan. De zonnecrème mocht niet verg-

eten worden en een grote drinkfles zeker niet! Met volle moed begonnen we aan 

de wandeling, we liepen veel in het bos. Al rap werd het lastig voor de leeuwkes 

toch bleven ze doorgaan tot we aan een park kwamen. Het park had vele water-

spelletjes waarmee ze zich konden afkoelen. Daarna keerden we terug en was ie-

dereen uitgeput. Toen we terug op de weide kwamen, kon iedereen zich eens goed 

wassen. Na het eten speelden we nog kleine spelletjes maar al rap werd het laat en 

ging iedereen gaan slapen. 

Op een onbewoond  

eiland 
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De tijd vloog voorbij en het werd al donderdag. In de voormiddag knutselden we 

met onze handen en voeten, waar vooral Helena en Ine zeer enthousiast in waren. 

De hitte werd niet te doen dus speelden we de rest van de dag waterspelletjes en 

gingen in de beek. Het ijsje smaakte zeker in 40 graden. Die avond waren het lekke-

re wentelteven en was er nog een klein gezamenlijke met alle leden. 

Omdat de volgende dag al vrijdag was, hadden de leiding een idee om een signaal 

te sturen naar de  buitenwereld. De leeuwkes moesten aan de hand van spellen een 

zo groot mogelijk SOS teken maken. In de namiddag speelden ze een spel met de 

jonghernieuwers, werd elk leeuwke eens grondig gewassen en de valiezen werden 

opnieuw gemaakt want de tent lag vol met kleren van iedereen. Op vrijdagavond is 

er ook altijd een feestje. Deze keer was het feestje in de camion en werd er veel ge-

danst met chips en cola. 

De volgende morgen werden de leeuwkes niet goed wakker. Met slaperige oogjes 

werd er ontbeten. Maar best dat de leiding toen geen drukke dag had gepland. We 

oefenden vooral ons dansje dat we die avond moesten tonen aan iedereen en voor 

de rest lazen ze strips en maakten sommigen een kamp. In de namiddag werd het 

tijd voor groot gezamenlijke. Nadat iedereen zijn toneeltje of dansje had getoond 

gingen we naar het kampvuur maar door de warmte mocht er geen vuur worden 

gemaakt dus werd een groot lichtspektakel dat de knapen hadden gebouwd. We 

zongen nog wat liedjes en kregen snoepjes. Na een gezel-

lige avond kropen de leeuwkes moe in hun bed want de 

volgende ochtend kwamen de mama’s en papa’s. 

Wij hopen dat jullie een topkamp achter de rug hebben 
want de leiding heeft zich rot geamuseerd! Bedankt voor 
het mooie kamp en misschien tot volgend jaar! 
 

De leeuwkesleiding 
Lena, Jensen, Thibau, Robbe en Richard 
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Sloebers 
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DE zeven 

WERELDWONDEREN  

Dit voorjaar besloten Jonas, Stan, Michiel, Lisa, Stephen en Cédric om net zoals de 
doorsnee Belg nog eens op de lotto te spelen. Maar anders dan alle andere keren 
lachtte het geluk ons nu wel toe. En hoe! We wonnen zo maar eventjes 2,3 miljoen 
euro! Na veel nadenken over wat we in godsnaam met al dat geld zouden doen 
kwamen we op het schitterend idee om een wereldreis te maken met alle sloebers. 
Een ideale gelegenheid om hen eens kennis te laten maken met enkele wereldwon-
deren en al de prachtige natuur en cultuur die onze planeet bezit. Maar vooral om 
ons eens goed te amuseren!  
 

MAANDAG  
Onze reis begon in het welgekende station van Deinze. De sloebers stroomden met 
mondjesmaat toe en waren stuk voor stuk razend enthousiast. Ze stonden alle 23 
dan ook vol ongeduld te wachten op de trein die ons richting onze prachtige kamp-
weide zou brengen. Het wachten werd beloond want na een goede 40 minuten 
kwam onze trein aanschuifelen en was het tijd om afscheid te nemen van mama 
en/of papa.   
 
Iedereen koos zijn plekje in de trein en ging natuurlijk bij zijn beste maatje zitten. 
Dit was helaas van korte duur want in Gent moesten we overstappen op een over-
volle trein en in de middengang zitten. Dit duurde gelukkig ook niet zo lang en in 
Brussel stapten we van het ene uiterste in het andere, een lege trein. Deze zou ons 
richting Mariembourg brengen, alweer een stapje dichter bij onze zalige kampwei-
de. Terug op hun gemak begonnen de sloebers te smullen van de snoepjes die ze 
van thuis uit mee hadden gekregen. En dan in het bijzonder Siet en Sade, die bijna 
een hele doos mee hadden. Dit smullen ging al snel over in vreten toen ze hoorden 
dat dit niet toegelaten was op de weide en ze de overschot dus moesten afgeven.  
 
Uiteindelijk aangekomen op de weide zagen de sloebers dat er niet één maar twee 

grote tenten voor hen ter beschikking stonden. Dit was ook nodig omdat we met 

zo’n grote groep waren. Zoals we veel zagen dit jaar besloten ze spontaan om zich 

in een jongens- en een meisjestent te verdelen. Eens hun nestje keurig geïnstalleerd 

was gingen we naar de shelters om te genieten van het eerste middagmaal wat de 

koks voor ons geprepareerd hadden. Aan tafel zagen we net hetzelfde, een jongens- 

en een meisjestafel. Desalnietemin zat de sfeer zeer goed en de sloebers genoten 

van het maal. Veel meer dan van de snoepjes op de trein, die ze dan ook al snel ver-

geten waren.  
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In de namiddag troffen we 

de laatste voorbereidingen 

om aan onze wereldreis te 

beginnen. Iedereen maak-

te zijn eigen gepersonali-

seerde t-shirt met behulp 

van stapels verf die tot 

hun beschikking stond. Nu 

ja, de jongens hadden en-

kel oog voor de verf en 

niet echt voor de t-shirt ... 

Even dachten we al in Chi-

na te zijn want opeens wa-

ren we in het gezelschap van 6 Chinezen. Na een grondige wasbeurt bleken het ge-

woon Yerne, Miel, Koben, Merijn, Lion en Fries te zijn. De meisjes draaiden even 

met hun ogen en deden vol passie verder aan hun kunstwerkjes. Er zaten echte pa-

reltjes tussen. Zeker die van Ella en Mona konden ons erg bekoren.  

Toen we allen gewassen waren en de t-shirts aan het drogen waren vertrokken we 

naar ons eerste wereldwonder. De Christo Redentor, het welgekende christusbeeld 

dat over Rio de Janeiro waakt. Aangekomen in Rio ontdekten de sloebers dat het 

net carnaval was. Ze hadden elkaar dan ook snel rijkelijk beschilderd. Daarna beslo-

ten een plonsje te wagen aan het strand. Zo waren onze beschilderingen ook ineens 

verdwenen.  

DINSDAG  
Het opstaan ging vandaag betreffend vlot. De tanden waren snel gepoetst en ieder-

een zat fris aan tafel, nieuwschierig naar waar de reis ons vandaag zou brengen. Dit 

zou aan de mast duidelijk gemaakt worden. Maar niet naar de mast zonder een 

goede kreet natuurlijk. Plots kwam Siet met de fantastische kreet: “Es ter kaffie? 

Zonder kaffie land ik niet!” Een legendarisch zinnetje uit een reeks waar veel leiders 

graag naar kijken. Deze werd aan de mast dan ook op luid applaus onthaald. Ere wie 

ere toekomt, bedankt sloebers.  

 

Aan de mast werd ook duidelijk dat we vandaag naar India zouden reizen. Daar zou-

den we een bezoekje brengen aan het tweede wereldwonder, de Taj Mahal. Rond 

dit monument hadden we het multi-landen spel georganiseerd. Een soort monopo-

lybord dat in 4 continenten verdeeld was en waar de vakjes landen uit dat conti-

nent voorstellen.  
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De bedoeling was om zo veel mogelijk landen te veroveren. En dit veroveren deed 

je door iemand uit te dagen voor de opdracht die aan dit land verbonden was. 

Wanneer de pion op een vrij land terecht kwam mocht je kiezen wie je uitdaagde. 

Als iemand het land reeds had moest je die persoon uitdagen.  

Het waren allemaal toffe opdrachten. Bijvoorbeeld een toren bouwen in Frankrijk, 

zo veel mogelijk kleren aantrekken in Alaska, de limbo in Congo, iemand mummifi-

ceren in Egypte, ... Maar vooral de opdracht in Thailand waar de sloebers hun mas-

seerkwaliteiten mochten demonstreren was zeer leuk voor de leiding! Fries wou 

zeer graag Burundi veroveren, maar de pion wou daar maar niet landen voor hem. 

Iedereen had veel plezier in de opdrachten en deed zijn uiterste best om elk land te 

veroveren. Uiteindelijk was het Siska die nipt één land meer veroverde dan Arne.  

’s Avonds was er tijd voorzien om een kaartje naar het thuisfront te sturen. Sommi-

gen hadden al zo veel te vertellen dat hun tekst bijna niet op het kaartje kon. Ande-

ren, zoals Rens, hiel-

den het kort en waren 

dan ook snel klaar met 

schrijven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WOENSDAG  
Woensdag was een belangrijke dag. Vandaag waren we na een lange vlucht in China 

aanbeland. En geen bezoek aan China zonder een wandeling over de Chinese muur 

natuurlijk. Het beloofde een lange en lastige tocht te worden want er waren tem-

peraturen van meer dan 30°C voorspeld. Het kwam er dus op aan om ons goed 

voor te bereiden. Na het ontbijt maakten we zelf ons lunchpakket voor de dag. 3 

boterhammen, 2 sapjes, een appel en een koek samen met liters water.  
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De leeuwkes zouden ons vergezellen bij onze tocht over de muur. De sloebers 
moesten dus het goede voorbeeld geven en het voortouw nemen. Wanneer ieder-
een klaar was begonnen we te marcheren. Niet veel later kwamen we aan de groot-
ste uitdaging van de tocht. Een helling van maar liefst 10%! Gelukkig was ons pad 
overschaduwd door een bos bomen. De zweetdruppels vormden zich talrijk op onze 
voorhoofden maar we gingen allen dapper door. Audrey vond het helaas toch nodig 
om te zeuren om in Jonas zijn nek te mogen zitten. Maar dat zou niet baten, ieder-
een moest de tocht stappen. 

Uiteindelijk kwamen we aan 
het andere uiteinde van de 
muur. Niets te vroeg! Geluk-
kig was er een heus water-
park voorzien. Ideaal bij deze 
temperaturen. De leeuwkes 
en sloebers stonden dan ook 
in een mum van tijd in hun 
zwemkledij, klaar om te ra-
votten. Alles moest er aan ge-
loven, maar vooral de grote 
fontijn en de waterpomp wa-
ren populair. Iedereen genoot 
met volle teugen van het ver-

koelende water. Een hele middag vol plezier was dan ook zo voorbij.  
 
Op de terugweg was de zon nog steeds niet milder geworden. Het was dan ook te-
rug een hele inspanning voor de leeuwkes en de sloebers om terug over de Chinese 
muur op de kampweide te geraken. Maar alles kwam tot een goed einde. Na nog 
een deugddoend avondmaal kropen de sloebers moe maar voldaan in hun bedje. 
Het was veras-
send snel stil ;)  
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DONDERDAG  
Na een deugddoende nachtrust kropen de 
sloebers trager dan anders uit hun bedje. 
Gelukkig stond er een uitgebreid ontbijt op 
het programma om terug op krachten te 
komen. De koks waren al vroeg in de weer 
om voor ons kilo’s spek en eieren te bak-
ken, vers fruit te snijden en chocomelk te 
maken. Ook een lekkere yoghurt en corn-
flakes mochten niet ontbreken. Iedereen at 
zijn buikje rond en kon de koks niet genoeg 
bedanken.  
 
Vandaag reisden we naar Mexico. Hier zou-
den we een bezoekje brengen aan het vier-
de wereldwonder, Chichén Itzá. Een van de 
beroemdste oude Mayasteden met ruïnes 
van heilige waterbronnen, badhuizen, 
kloosters maar ook talrijke paleizen en tempels. De Maya’s hielen zich veel bezig 
met handel en wetenschap. Maar ook vooral kunst stond bij hen op een hoog aan-
zien en in het bijzonder toneel. De sloebers kregen dan ook de opdracht om een to-
neeltje te maken wat ze zaterdag in het Colosseum in Italie mochten brengen.  
 
Bij dat toneeltje waren ook veel attributen nodig. Yerne besloot een knalrode Ferra-
ri te maken waar hij hart en ziel in legde. Suzan, Mona, Alice en Janne besloten om 
de Volvo van Jonas na te maken om zo op een goed blaadje te komen. Siska, Jana, 
Lukas, Julien, Sofia en Muzungu schilderden dan weer volop aan café De Klok. Ter-
wijl de rest samen met de leiding aan het verhaal schreef.  
 
In de namiddag besloot de Mexicaanse zon om eens een extraatje te geven en klom 
de temperatuur richting 38°C. We vluchtten dus richting het enige wat ons verkoe-
ling kon brengen, de beek. Hier was het veel aangenamer vertoeven. Iedereen re-
laxte wat op hun luchtband en gleed maar al te graag langs de waterversnelling die 
we hadden gebouwd met een dam. Daarna speelden we spelletjes zoals volleybal 
en leven en dood.  
 
’s Avonds toen de zon was gaan liggen speelden we nog enkele groepsspelen met 
alle andere groepen. Napoleon, schipper mag ik overvaren en dikke bertha zorgden 
voor een toffe sfeer op de weide. Het was dan al donker op de avondweiding, ideaal 
om nog eens het avondleid te zingen. De sloebers die ondertussen hun derde of 
vierde kamp meemaakten konden de tekst al grotendeels meefluisteren door de 
avondstilte.  
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VRIJDAG  
Vrijdag stond er een reis naar de verborgen stad Petra in Jordanië op het program-
ma. De reis verliep vlot maar we hadden al snel door dat de temperatuur in de Jor-
daanse woestijn moeilijk te harden zou zijn. Aangekomen in Petra gaven we onze 
ogen de kost met de prachtige bouwwerken volledig uit de rotsen gehouwen. Niet 
veel later kwam een bedrukte lokale bewoner naar ons toe gesneld. Er heerste pa-
niek onder de bewoners van Petra, ook wel Wakkerdam genoemd. Er was namelijk 
een weerwolf ontsnapt die iedere nacht een bewoner oppeuzelde. Nog erger bleek 
dat het een van de sloebers was! Het was dan ook de opdracht om de weerwolf on-
der ons zo snel mogelijk te ontmaskeren.  
 
De weerwolf bleek Sofia te zijn, 
amai die durft nogal. Maar de 
sloebers vonden het zo leuk dat ze 
het spel maar steeds opnieuw en 
opnieuw wouden spelen. Iedereen 
kreeg wel eens een rol als weer-
wolf, cupido, heks, spiekend meis-
je, ... en de een was al beter in zijn 
rol dan de andere. Ze konden 
maar geen genoeg krijgen van het 
speurwerk. We dachten dat alles 
opgelost was nu de weerwolf weg-
gejaagd was uit Petra maar niets 
bleek minder waar. Er bleek nog 
een moordenaar rond te lopen die 
zijn slachtoffers gewoon kon neer-
leggen met een knipoog. Ook dat spel speelden de sloebers met veel plezier.  
 
Maar de hitte in de Jordaanse woestijn werd ons te veel. Gelukkig vonden we na 
een kleine trektocht een prachtige oase in de vorm van een beek, waar we opnieuw 
een hele namiddag verkoeling konden vinden. De temperatuur klom nu zelfs tot 40°
C, ongezien!  
 
Na onze avonturen van de afgelopen dagen vonden we dat we wel een feestje ver-
diend hadden. De trailer die al ons materiaal en valiezen naar de weide had ge-
bracht werd omgetoverd tot dansvloer. Samen met de leeuwkes genoten de sloe-
bers van enkele klassiekers zoals de “Samsonrock” en gooiden ook de beentjes los 
op nieuwe hits zoals “Hoe Het Danst”. Maar ze werden bijna allemaal wild toen 
“Saragossa” door de boxen knalde. Koben en Miel vonden het toch allemaal maar 
niets. Zij hadden liever rockmuziek van onder andere Green Day. De toekomst is dus 
toch nog verzekerd, chapeau!  
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ZATERDAG  
Ondertussen waren we al op de 
laatste kampdag aangekomen. 
Wat vliegt de tijd! Het was een 
sober ontbijt want de vele wen-
telteefjes van de koks en chips en 
cola van het feestje lagen nog 
een beetje op de maag. Vandaag 
reisden we richting Italië, waar 
de sloebers ’s avonds hun to-
neeltje zouden brengen in het 
Colosseum, zoals ze donderdag 
aan de Maya’s beloofd hadden.  
 
In de voormiddag repeteerden 
we dus nog eens ons toneeltje 
en knutselden snel de laatste 
attributen. De leiding was in het 
geheim ook bezig met het voor-
bereiden van hun toneeltje. Tij-
dens het opruimen begonnen de 
sloebers te beseffen dat het 
kamp bijna afgelopen was en dat 
ze morgen afscheid moesten ne-
men van hun leiding. De tweede 

jaar sloebers begonnen dan ook te zeuren aan de leiding om volgend jaar jongkna-
penleiding te worden, terwijl de eerste jaar sloebers het liever anders zagen. Alles 
werd geprobeerd om overtuigen te zijn. Er werden zelfs massages in de strijd ge-
gooid.  
 
’s Namiddags na de heerlijke barbecue van de koks was het tijd voor het groot geza-
menlijke. Alle groepen deden mee behalve de knapen. Zij bouwden aan hun sjor-
constructie. We werden in twee groepen verdeeld en de bedoeling was om tegen 
elkaar te strijden in de vorm van opdrachten waarmee we punten verdienden. De 
eerste opdracht was simpel. Een piramide bouwen van alle groepsleden. Onze 
groep begon ijverig een piramide te bouwen volgens de regels van de kunst. Alles 
verliep vlot en de leeuwkes bij ons zaten bijna op de top. Maar de andere groep be-
sloot vals te spelen en een platliggende piramide te maken. Zeer flauw maar vol-
gens de letter van de wet hadden ze gewonnen. Maar we besloten ons niet te laten 
doen. Doorheen de opdrachten ging het nek aan nek, maar uiteindelijk haalden we 
toch de overwinning binnen.  
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’s Avonds was het grote moment dan aangebroken. Nog een generale repetitie en 
het was tijd voor ons toneel. Zenuw-
achtig stapten de sloebers het Colos-
seum binnen en toonten zich van 
hun beste kant. Yerne en zijn Ferrari 
schitterden, maar ook de Volvo van 
Suzan, Mona, Alice en Janne viel in 
de prijzen. Het toneeltje eindigde 
toen iedereen gerust in De Klok zat. 
De rest van het kamp moest er har-
telijk om lachen, dus missie ge-
slaagd. De sloebers vonden het to-
neeltje van de leiding, waar ze hen 
immiteerden, ook hilarisch.  
 
Tenslotte gingen we naar het geïm-
proviseerd kampvuur. Door de 
droogte was het verboden om vuur 
te maken. Het traditionele kampvuur 
was dus helaas geen optie. Maar als alternatief hadden de knapen een constructie 
gesjord met bovenaan een kubiek en daarrond verschillende bassins. In de kubiek 
en bassins zaten allemaal zaklampen, die een beetje licht, maar vooral sfeer en ge-
zelligheid brachten. Onder luid gezang van het KSA-lied en andere klassiekers ge-
noot het hele kamp van een snoepbrochette van de koks. Moe maar voldaan kroop 
iedereen voor de laatste keer in hun slaapzak.  
 

ZONDAG  
De dag begon vroeg vandaag. Na de zoveelste vlucht naar Zuid-Amerika waren we 
uiteindelijk bij het laatste wereldwonder van de reis aangekomen. Machu Picchu, 
de wereldberoemde oude Incastad. Helaas had hier de laatste week een wilde 
storm huisgehouden en lag alles er enorm rommelig bij. Overal veldbedden, slaap-
zakken, strips, kousen, tandenborstels, ... Het was dan ook nodig om hier eens gron-
dig op te ruimen.  
 
Na enkele uren opkuiswerk en zoekwerk naar verloren voorwerpen besloten we dat 
alles proper lag. Nog even tijd voor een kleine bezinning en daarna met z’n allen op 
de foto, smile! Het kamp was alweer voorbij gevlogen. Niet veel later werden de 
sloebers herenigd met hun mama en papa, een blij weerzien.  
 
Lion, Merijn, Lucas, Alice, Sade, Siet, Janne, Miel, Rens, Fries, Suzan, Audry, Yerne, 
Julien, Arne, Ella, Siska, Koben, Jana, Laura, Mona, Sofia en Muzungu bedankt voor 
het mooie kamp!!!  
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Jongknapen 
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Reis door de tijd 

De jongknapen reisden door de tijd gedurende zeven dagen.  De jongknapen leer-
den aan de hand van verschillende spelletjes die de jongknapen leiding voor hun 
had voorbereid kennis maken met de verschillende tijdperken. 
 

Maandag 
Toen de jongknapen aan kwamen op de kamp weide hadden ze hun allemaal 1 voor 

1 geïnstalleerd wat toch wel een tijdje duurde voor sommige onder ons. Na dat ie-

dereen dan eindelijk was geïnstalleerd kregen ze een korte rondleiding van hoe de 

weide in elkaar zat en een korte uitleg van wat er wel en niet mag op de weide. Na 

dat dit minder leuke deel voorbij was was het al tijd voor een lekker middagmaal 

die de koks hadden bereid. Toen gingen de jongknapen allemaal eventjes uitrusten 

in de tent wat wel nodig was na zo een lange reis. Maar dat was van korte duur 

want de temperatuur steeg zo snel dat we allemaal de beek in moesten om te voor-

komen dat we wegsmelten door de hitte. Gelukkig hadden we dit jaar een heel die-

pe, brede en lange beek waardoor we ons zeker konden amuseren in het water en 

wat later ook wel nog van pas is gekomen. 

 

Dinsdag 
Toen de jongknapen wakker werden waren ze toegekomen in de tijd van de Grieken 
en de Romeinen. In de voormiddag werden de jongknapen verdeeld in 4 groepen 
die tegen elkaar moesten strijden om te zien wie van de 4 groepen de beste Romei-
nen waren. Ze deden allerlei soorten opdrachten en de punten waren nek aan nek. 
Zo was er een opdracht dat elke groep zo snel mogelijk  5 broden (pistolets), twee 
vissen op (2 blikjes sardienes), een aantal augurken en knakworstjes moest opeten 
dit was een zeer toffe proef om te zien de jongknapen deden er alles aan om de 
proef te winnen ze speelden alles zo snel mogelijk naar binnen het ene al met wat 
meer zure gezichten als het andere maar toch deden ze het. In de namiddag steeg 
de temperatuur weer zo hels dat we weer moesten vluchten richting de beek. Toen 
hebben we maar besloten van een beektocht te maken. In het terug keren van de 
beektocht kwamen we een aantal rivierkreeften tegen en ja je kan het al raden. On-
ze gekke jongknapen deden natuurlijk een poging om er 
een aantal te vangen. Met succes wel is waar! Na Lang 
proberen kregen de jongknapen eindelijk hun eerste 
kreeft te pakken deze hebben ze dan ook een hele tijd be-
waard tijdens kamp. 
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Woensdag 
Woensdag kwamen de jongknapen terecht in de middeleeuwen. Deze dag zijn ze 

dan ook op kruistocht vertrokken. De jongknapen hebben hun door de hitte moe-

ten slepen om toch hun bestemming te bereiken. Het was zeker 38 graden maar de 

jongknapen zetten toch door. Na een lastige maar mooie wandeling bereikten we 

onze bestemming. Hier konden we ons verfrissen met een aantal waterspelletjes. 

Toen we terug aankwamen namen we allemaal nog een snelle duik in de beek en 

daarna hebben we brieven geschreven naar onze ouders, grootouders, vrienden, 

etc… 

Donderdag 
Deze dag waakten de jongknapen allemaal in de nieuwe tijd (De tijd van de ontdek-

kingsreizigers). In de voormiddag hebben de jongknapen zich beziggehouden met 

het voorbereiden van hun toneeltje. In de namiddag zijn we met zen allen naar het 

dorp geweest om daar een dorpspel te spelen. Over het hele dorp hadden de jong-

knapenleiding allemaal lintjes verstopt op elke plaats lagen er 4 soorten lintjes. De 

jongknapen werden in 4 groepen verdeeld en moest binnen het uur zo veel moge-

lijk lintjes van hun soort trachten te vinden. De groep die op het einde de meeste 

lintjes had waren de beste ontdekkingsreizigers.  

Vrijdag 
Nu waakten de leden in de Nieuwste tijd. De jongknapen waren in de voormiddag 

weer druk bezig met het voorbereiden van hun toneeltje. In de namiddag was het 

weer zo extreem warm dat we weer de beek zijn moeten invluchten waar we dan 

wel een aantal spelletjes gedaan hebben. Toen hebben er een aantal jongknapen 

ook geprobeerd een groot vlot te bouwen. Maar dat was met weinig succes. S 

’avonds hebben we dan met zen allen een mooi gezellig feestje gebouwd wel zon-

der een kampvuur want we 

mochten geen maken door de 

droogte. Maar dat bedierf de 

sfeer zeker niet met wat mu-

ziek, wat chips en een drankje 

kan alles worden goedge-

maakt. De jongknapen bleven 

tot laat in de avond wakker en 

bleven maar zingen tot ze dan 

uiteindelijk met tegenzin in 

hun bed moesten. 
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Zaterdag  
De jongknapen waakten en zagen dat ze terug in hun eigentijd waren aangekomen. 

In de voormiddag was het weer zo warm dat we weer niet anders konden dan in de 

beek te vluchten we hebben ons dan daar nogmaals met ze allen geamuseerd want 

praktisch de hele ksa zit in de beek. Wat toch ook wel voor een mooie ervaring 

zorgde. In de namiddag was het dan tijd voor groot gezamenlijke. De jongknapen 

deden mee tegen en strijden met zen allen tegen oud en jong wat nogmaals voor 

een mooie ervaring zorgde. S ‘avonds was het dan tijd voor het opvoeren van ieder 

zijn toneeltje. Daarna was er nog een mooie vervanger van het grootkampvuur en 

werd er veel gezongen. Na al dit waren de jongknapen zo moe dat we ze voor de 

laatste keer in bed hebben gestoken. 

Zondag  
Zondag waakten de leden en mochten ze al snel beginnen met opkuisen want hun 
ouders waren al in aantocht. Na deze grote opkuis en de laatste maaltijd was het 
dan zo ver de jongknapen moesten naar huis. Met spijt in ons hart moesten we on-
ze jongknapen laten gaan. 
 
Bedankt jongknapen! Het was een kamp dat we nooit zullen vergeten! 
 
Jordi, Gemma, Wesley, Jordy en Elias 
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knapen 
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Immigratieroutes  

door Europa  

De knapen werden op voorhand gewaarschuwd op één van hun 

zwaarste kampen ooit. De knapen moesten zich namelijk ver-

diepen in het leven van een levensechte vluchteling.  Dit betekende dat verschillen-

de immigratieroutes door Europa moesten overbruggen.  19juli, dit was de dag dat 

het echt begon voor onze knapen.  

Hun eerste tocht die onze knapen moesten overwinnen duurde namelijk 18-uren. 

De tocht was voor sommige wat zwaarder dan voor anderen, maar iedereen heeft 

het uiteindelijk tot een goed einde gebracht. Nadat de knapen aankwamen in Mal-

ta, hielden ze een zeer lange rustpauze.  De volgende dag maakten de knapen zich 

klaar voor een oversteek richting Italië. Er stond hen namelijk een lange beektocht 

met hun opblaasbanden. Ze moesten er namelijk ook voor zorgen dat hun band 

niet kapot ging. Joran en Koben waren zelf zo vertrouwd met hun band dat ze alle 

twee een blok hout onderweg meenamen die perfect was om te nagelen.  ’s 

Avonds wouden ze het thuisfront toch laten weten dat ze al lastige dagen achter de 

rug gehad hebben en dat er nog veel zware dagen eraan kwamen. De brief werd 

niet veel later verstuurd.  

Maandag waren de knapen al vroeg uit te veren, want er stond namelijk een 2-

daagse op het programma over de Apennijnen in Italië. De weervoorstelling gaven 

ons niet zo goed nieuws. Ze voorspeldde namelijk dat de temperaturen konden op-

lopen tot 35 graden. En ja, wij hebben dit gemerkt. Na iedere stap dat we deden, 

viel er een druppel zweet van ons. Ons enigste redmiddel was water. En met dank  

aan leider Dennis is dit goed gelukt die rond reed met zijn wagen. Hij voorzag ons 
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Ondanks de hitte hadden we toch een stevige 20kilometers in  

de benen. Toen we aankwamen in het dorpje Roly stuurden de 

leiding de knapen op zoek naar een slaapplaats. Uiteindelijk 

hadden we een mooie slaapplaats gevonden. We sliepen open-

lucht in een tuin met een gigantische vijver net zo groot zoals 

de Brielmeersen. En nee, wij overdrijven niet! De volgende och-

tend had de leiding al een tocht in het hoofd om richting het 

bekende kartcircuit Des Fagnes te stappen. Toen onze leden dit 

hoorden, was er een lang moment van gejuich. Iedereen was 

tijdens de tocht al volop  bezig met elkaar uit te dagen. Rond de middag was het 

dan zo ver.  Dertien leden en drie moedige leiders namen het op tegen de leden.  

De eerste ronde was voor iedereen nog even wennen, maar na de tweede ronde 

wist iedereen toch al goed de gaspedaal zitten. Maar niet veel later was er een 

kettingbotsing in de vierde bocht. Lonit en Jelle hadden een bot-

sing met elkaar en dit kwam voor iedereen heel onverwacht aan, 

want niet veel later stonden er 6 karts stil. Na de rit was de snel-

ste ronde voor leider Jente die net zijn broer had verslagen met 

nog geen twee honderdste van een seconde. Na het karten was 

het tijd om richting onze kampweide te stappen. Dag twee van 

onze 2-daagse sluiten we af met 23kilometers en kwamen we 

uiteindelijk aan in Zwitserland.  

Woensdag was voor onze knapen een relatieve 

rustdag. We hadden traditiegetrouw de weide 

voor onze alleen. De knapen moesten daardoor 

wel zelf voor eten zorgen. Aangezien ze nog 

geen vlees hadden, had de leiding een spel 

voorzien zodat ze toch vlees konden bemachti-

gen. De opdracht luidde dat ze de telefoonnum-

mer van de lokale slager in de buurt moesten 

bemachtigen, zodat ze zo hun ribbekes kon be-

stellen. Ze vonden uiteindelijk één cijfer niet en 

moesten ze namelijk gokken. Na twee keer ra-

den was het hen toch geluk. Na het spel zorgde 

de leiding voor dat de ribbekes lekker gebakken 

waren. De leden waren zeer tevreden en zoch-

ten daarna nog verkoeling in de beek. 
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’s Avonds stond er een nachtspel op het programma die ons naar België bracht. 
Voor het nachtspel moesten de leden een beektocht in het donkere doen. Verras-
send genoeg vonden het de leden zeer leuk en vonden ze dat het veel te kort was.  
Donderdag kregen we slecht nieuws dat we dit jaar weer geen kampvuur mochten 
maken. Dus bedachten de knapen een leuk alternatief. We kwamen bij elkaar en 
brainstormden. Uiteindelijk kwamen tot een mooie, leuk en vernieuwend idee. De 
uitwerking was voor vrijdag. Want tussendoor moesten de leden ook nog werken 
aan hun toneeltje. Vrijdag en zaterdag hebben we aan ons alternatief kampvuur ge-
werkt en tussendoor hebben we wat voor afkoeling gezorgd door waterspelletjes te 
spelen zoals baseball met honks als splash,…  
 
S’ avonds werd het einde van het kamp gevierd of betreurd met het kampvuur. De 
volgende ochtend stonden de knapen op met een niet zo prettig gevoel omdat ze 
afscheid moesten nemen van een geweldig kamp. Bedankt voor het geweldig kamp 
knapen!!! 
 
Groetjes 
Knapenleiding 
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Jonghernieuwers 
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Debation Weiland  

Dag 1 : vrijdag 19 juli 

Na lang afwachten, was de dag eindelijk aangebroken! Het enige echte KSA kamp 

kon beginnen! Met vol enthousiasme vertrokken onze jonghernieuwers samen met 

leider Hannes vrijdagmorgen, zeer vroeg in de ochtend naar ons welbefaamde wei-

land, in Dourbes. Op de weide wachtten Senne, Jan en Helen de jongerhernieuwers 

vol enthousiasme op. Bij het aankomen installeerden we Na lang afwachten, was de 

dag eindelijk aangebroken! Het enige echte KSA kamp kon beginnen! Met vol en-

thousiasme vertrokken onze jonghernieuwers samen met leider Hannes vrijdag-

morgen, zeer vroeg in de ochtend naar ons welbefaamde weiland, in Dourbes. Op 

de weide wachtten Senne, Jan en Helen de jongerhernieuwers vol enthousiasme 

op. Bij het aankomen installeerden we ons eerst op ons gemak. De enige 3 dappere 

meisjes konden genieten van een eigen privé tent. Daarnaast hadden de jongens 2 

tenten voor zich. De leiding sliep ernaast, om hun natuurlijk wat in het oog te hou-

den. Eens hun nestjes geïnstalleerd waren, konden we genieten van ons eerste mid-

dagmaal van de koks. In de namiddag begonnen we met de voorstelling van ons 

thema.  
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Aangezien temptation draait rond koppeltjes, verdeelden we onze leden ook in in 

koppeltjes. Daarbij zagen we dat de ene al wat enthousiaster waren dan de andere 

(:  Om elkaar wat beter te leren kennen, gaven ze elkaar een mooie tattoo als liefde-

vol gegeven. Maar veel tijd om romantisch te wezen was er niet. Om 16u dienden 

ze immers alweer aanwezig te zijn aan de shelters om op 18-uren-spel te vertrek-

ken. De ene was zenuwachtig, terwijl de andere de stoeren danny uithing. Maar uit-

eindelijke haalde iedereen deze zware tocht, de ene al met wat meer slaap dan de 

andere, hè Milan (:  

Dag 2 :  zaterdag 20 juli 

Na een zware tocht van 18-uren kwamen onze jonghernieuwers ’s midddags terug 

aan op de weide. Na het middagmaal, gaven we onze dappere leden de nodige rust. 

Daarna leek het ons een schitterend idee om een vuurkamphut te bouwen. Want 

wat is temptation zonder een enige echte vuurkamphut? In de enorme hitte bouw-

den we met ons allen ons vuurkamp waar we enorm trots op waren. Zo konden we 

’s avonds samen gezellig genieten. In de avond zaten we dan uiteraard in onze vuur-

kamphut. Daarbij gaven we de leden de opdracht om met hun partner een voor-

dracht te geven die ons zou bekoren. Uiteindelijk betoverden Thibo en Rogghe ons 

met hun mooie voordracht.   

 

Dag 3 : zondag 21 juli 

Het opstaan ging zoals gewoonlijk met wat moeite. In de ochtend hadden velen een 

ochtendhumeurke, waaronder sommige leiding  . Gelukkig konden we telkens ge-

nieten van een fantastisch ontbijt. Zo waren we weer klaar om de dag tegen aan te 

gaan. Door de enorme hitte, besloten we om vandaag waterspellekes te spelen. In 

de voormiddag was vooral de splash onze bezigheid. En in de namiddag sprongen 

we met veel plezier in onze grote beek. In de avond besloten we om onze zak voor 

3-daagse al klaar te maken, zodat we de volgende ochtend op tijd konden vertrek-

ken!  
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Dag 4/5/6 : 3daagse 

Het kamp zou niet compleet zijn zonder een 3-daagse. En de hitte zou ons niet te-

gen houden! In 30 graden begonnen onze jonghernieuwers aan een helse tocht. 

Ondanks de hitte, stapten onze jonghernieuwers in 3 dagen rond de 70km, wat een 

enorme prestatie is! De leiding was dan ook zeer trots op onze dappere leden! Ook 

konden ze in deze 3 dagen de ‘verleiding’ nog weerstaan, maar de eerste moeilijk-

heden werden al duidelijk (: 
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Dag 7 : 25 juli 

Na een helse en warme 3-daagse, 

gunden we onze jonghernieuwers 

een dagje rust. We genoten van 

een dagje beek en gezamenlijke 

spelletjes. Daarnaast bereidden 

we ook ons toneeltje voor die we 

zaterdagavond moeten voorbren-

gen. Ook maakten onze jongher-

nieuwers een mooi afscheidsliedje voor Hannes en Jan die ons verlaten in de lei-

ding ):  

 

Dag 8 : 26 juli 

Na een dagje rust was het tijd voor onze jonghernieuwers om zichzelf eens te be-

wijzen als eventuele toekomstige leiding. In de voormiddag moesten ze allemaal sa-

men een spel voorbereiden die ze in de namiddag konden spelen met onze aller-

kleinsten, de leeuwkes. Aangezien het nog steeds enorm warm was, kozen ze voor 

waterspellekes aan de hand van een spelbord. Wij keken toe als leiding en zagen 

dat het goed was (: 

 

Dag 9 : 27 juli 

Zonder het door te hebben, was onze voorlaatste dag al aangebroken. In de voor-

middag werkten we verder aan onze toneeltjes. In de namiddag was het tijd voor 

groot gezamenlijke, samen met alle andere groepen. In de avond genoten we met 

al onze leden en leiding van onze laatste avond in Dourbes.  

 

Dag 10: 28 juli (laatste dag) !!! 

Na 10 volle dagen, was het tijd om 

onze niet zo kleine leden weer 

mee te sturen met de oudertjes. 

“Ge moogt naar huis gaan, vaar-

wel goodbye, ga maar naar huis & 

tot in den draai!!!” 

Nog eens een dikke merci jong-

hernieuwers voor het mooie 

kamp!!!!!  
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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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Startdag 

Kermis is net verteerd en daar staat er al een nieuwe 
werkjaar naar ons te glunderen om uit zijn startblok-
ken te schieten. 
Dit jaar staan we klaar met 29 mannen en vrouwen die de taak van leiding op zich 
nemen. Alle 29 met volle goesting om weer een jaar alles te geven en af en toe zelf 
eens het klein kind uit te hangen ;p. 
 
Na een aantal vergaderingen om ieder zijn ledengroep te geven, onze activiteiten te 
plannen en de puntjes op de ï te zetten zijn we er volledig klaar voor! 
Dat is te merken op 8 september, op deze zonnige zondag organiseerden we onze 
startdag voor al de kindjes die al bij ons in de KSA zaten en alle anderen die zich bij 
ons willen vervoegen. Zaterdagnamiddag 7 september was de leiding al volop in de 
weer om alle spelletjes op te zetten en deze uiteraard zelf eens uit te testen op ver-
schillende factoren waaronder; veiligheid, amusement, grote, uitzicht en graad van 
vuil worden. 
 
Na deze uitvoerige testen en wat kleine aanpassingen was ons speldorp tegen de 
avond volledig opgezet en goedgekeurd. We waren best tevreden en besloten om 
vroeg te gaan slapen, zodat we anderdaags fris man waren.  
 
8u45 daar zijn ze! Ons knapen en jonghernieuwers, altijd weer van de partij.  

Zij mogen als eerste in ons heuse speeldorp met in de aanbieding: paintball terrein, 

een heuse waterbakschommel, pijl en boogschieten, colabakklimmen, lassowerpen 

en maar liefst twee kolossale springkastelen. Plezier verzekerd! De +12 amuseerden 

zich rot en brachten het kindse nog eens extra naar boven op de springkastelen. Na 

een voormiddag lol, konden ze wel wat rust gebruiken.  

Ondertussen waren de –12 ook toegekomen. De leiding verwelkomde de vele be-

kende en nieuwe gezichten maar al te graag. Na het afscheid nemen van de ouders 

kon ook hun dag vol dolle pret van start gaan.  Die begon in de kerk, met alle gele-

dingen trokken we richting kerk. Daar konden we eens goed nadenken, maar the 

top of the bill was uiteraard, allen te samen het 

KSA lied zingen. Knor,knor de eerste maagjes be-

gonnen al te knorren en dat was maar goed ook, 

want de koks stonden al te trappelen om hun 

overheerlijke burgers uit te delen aan de leden.  
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Na de heerlijke middagpauze zijn we 
er weer helemaal klaar voor. Het is 
aan de -12 om zich volledig de laten 
gaan in het spellendorp. Al die spel-
letjes, hier kunnen ze zich volledig 
laten gaan en niets toffer dan toch 
eens te proberen schieten met die 
pijl en boog. Met een beetje hulp 
worden er puike prestaties neerge-
zet. Samen met de vriendjes verf-
sponzen gooien op de leiding, sprin-
gen op het springkasteel en slingeren over de slingerbak. Het was een geweldige, 
energieke namiddag. 
 
De +12 begaf zich naar de Hoge Bomen met de fiets. Na een chille fietstocht kwa-
men we aan. We  konden daar genieten van een slinger die ons zo begeleidde in het 
water. We lieten ons niet kennen door het ietwat frissere weer en bleven er dus 
maar in slingeren.  Goed gezelschap, een geslaagde namiddag zo bleek. De tijd was 
al om en zo fietsten we terug naar ‘t Zolderke.  
 
Om 17u kwamen alle ouders hun kind(eren) terug ophalen. Zo 
konden ze moe maar voldaan terug huiswaarts keren. Het was 
een mooie dag, wij hebben er alvast van genoten en we hopen 
jullie ook!!! 
 
Dikke merci en hopelijk tot op de vergaderingen!! 
 
Vele groetjes  
De leiding 
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Wantjes 

Leeuwkes 
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Sloebers 

jongknapen 
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knapen 

jonghernieuwers 
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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 ontwikkeld 
en een eigen leven is beginnen leiden. We zouden hier ook een uitgebreide verhan-
deling kunnen neerpennen over allerlei psycholinguïstische oorzaken en de sociolo-
gisch 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 specifieke 
termen. 
 

• heerlijk moment  
heer·lijk (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord) 
 
1. Prachtig: een heerlijk feest 
2. verukkelijk: een heerlijke wijn; dat smaakt heerlijk 
 
mo·ment (het; o; meervoud: momenten) 
 
1. Ogenblik: hij kon ieder moment binnenkomen; op enig moment ooit  
 
• schandalig moment  
schan·da·lig (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord) 
 
1. Schandelijk 
 
mo·ment (het; o; meervoud: momenten) 
 
1. Ogenblik: hij kon ieder moment binnenkomen; op enig moment ooit  
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Wist je dat  

1. Vlinders met hun poten proeven? 

2. Vrijdag de 17e een ongeluksdag is in Italië? 

3. Vrouwen bijna twee keer zoveel met hun ogen knipperen als mannen? 

4. De melk van de nijlpaard is licht roze 

5. De zeester is het enige dier dat zijn maag binneste buiten kan draaien 

6. Een kwal heeft geen hersenen 

7. Winston Churchill is geboren in het damestoilet tijdens een dans 

8. Pinda’s zijn één van de ingrediënten van dynamiet 

9. Tweederde van alle aubergienes is gegroeid in New Jersey 

10. De stad met de meeste Rolls Royce is Hong Kong 

11. Geen 1 woord in de Engelse taal rijmt op ‘month’ – ‘orange’ – ‘silver’ – ‘purple’ 

12. Er zijn meer kippen dan mensen in de wereld 

13. Als er geen kleurstof in cola zat dan was het groen 

14. Turkse handdoeken komen uit Frankrijk en Indische inkt uit China 

15. Het woord ‘Yo-yo’ eigenlijk ‘come-come’ betekend 

16. Het langste woord dat met de linkerkant van het toestenbord gespeld kan wor
 den is stewardess 

17. Het enige 15 letterwoord dat gespeld kan worden zonder dat je letters herhaald 
 is ‘uncopyrightable’ 

18. Het Hawaiiaanse alfabet heeft 12 letters 
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Kalender  

Dag van de jeugdbeweging: 18 oktober 2019 
 
Stuntdag: 26 oktober 2019 
 
Ledenweekend: 9-10 november 2019 
 
Sinterklaasbezoek: 1 december 2019 
 
Nieuwjaarsreceptie: 9 februari 2020 
 
Filmfestival: 16 februari 2020 
 
Eetfestijn: 7 maart 2020 
 
Boum Seau: 28 maart 2020 
 
Zeepkistenrace: 11 april 2020 
 
Kamp (Spa): 17/20 -26 juli 2020 
 
Ploatsefeesten: 28 augustus 2020 
 
Openluchtfuif: 29 augustus 2020 
 
Kermiscafé: 30-31 augustus 2020 
 
Startdag 2020: 13 september 2020 
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