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Woord vooraf  

Beste KSA’ers, ex-KSA’ers en sympathisanten 
 
De Yeah is voor jullie ettelijke jaren geleden in het leven geroepen als een blad dat 
een inkijk diende te geven in het leven van uw geliefde jeugdvereniging, KSA Ahoy 
Vinkt. Dit 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. 



Wantjes 



Op zondag 17 november kwamen de wantjes weer vol 
energie ‘t Zolderke binnengestormd, klaar om zich 
weer eens goed uit te leven. We haalden de creatieve 
ziel in ons naar boven en tekenden het hele pleintje 
vol met kleurrijke tekeningen. Zo tekenden we een re-
genboog, een huis, onszelf en maakten we ook een 
enorm lange hinkelbaan. Zo hinkelden het hele plein-
tje rond. Nadat alle krijtjes op waren en er geen blank 
plekje meer over was, leefden we ons even uit in de 
zandbak. Als echte aapjes klommen de wantjes in het 
klimrek. We schommelden en bakten koekjes uit zand. 
Zeker aan te raden! Na een lekkere cola was het pas 
echt tijd om ons uit te leven. Tijd om te schilderen 
dus! We maakten een grote tekening op een wit doek. Ook lieten we ons volledig 
gaan op onze zelfgemaakte spandoek, waarop ze elk hun handtekening zetten met 
verf. De wantjes smeerden hun handen (en armen en gezicht) in met verf en druk-
ten hun hand op het witte doek. Het resultaat verdient een ereplaatsje op ’t Zol-
derke! Jammer genoeg was het ondertussen weeral tijd om naar huis te gaan. He-
lemaal geverfd vertrokken de wantjes weer naar huis.  

 
Bedankt voor de leuke vergadering en tot de volgende keer! 

De wantjesleiding Maud, Helen, Jonas en Gemma 

Stoepkrijt, zand en verf 



Op een ietwat koudere zondagnamiddag kwamen de wantjes boordevol energie 
naar de ksa, helemaal klaar om zich volledig uit 
te leven. Op het programma stond: pannenkoe-
ken bakken en liefst zoveel mogelijk. Ze vlogen er 
direct in en maakten het beslag. Dit deden ze in 2 
verschillende groepen zodat iedereen goed kon 
helpen en samenwerken. De suiker bij de bloem, 
de bloem bij de melk,… het ging erg vlot tot we 
bij de eieren aankwamen. Oeps sommigen raak-
ten niet tot bij het beslag :o. Maar gelukkig had-
den we er genoeg voorzien.  

 
 
 
 

 
Ziezo het deeg was gemaakt, nu enkel het bakken nog en we konden smullen. 
Terwijl enkele leiding  de pannenkoeken bakten en flipten,  speelden de wantjes 
leuke spelletjes. Ze verdiepten zich in ‘dokter knobbel’ en groeiden zo uit tot echte 
topdokters. Ook ontdekten ze cactus en bloem, dirigentje, en nog zoveel meer. 
Van al dat spelen kregen ze natuurlijk reuze honger, maar helaas de zelfgemaakte 
pannenkoeken waren nog niet volledig klaar.  

Pannenkoeken feestje 



Dus was het tijd voor een verkleedfeestje. De meisjes kon je wel prinsessen noe-
men en de jongens stoere ridders of een vuurspuwende draken. Ze dansten op een 
heerlijke beat van Samson en Gert tot ze erbij neervielen. Daarna speelden we met 
de blokken. Hiermee maakten we een parcours en een hele hoge toren.  
Eindelijk de pannenkoeken waren klaar!! We smulden onze buikjes rond. Mmm dat 
was lekker!!! Ons pannenkoeken feestje was een groot succes. Tot volgende keer  
 
Groetjes wantjesleiding  
 
 



Leeuwkes 



Op zaterdag 9 november moesten de leeuwkes heel vroeg uit de veren om hun 
gouden toegangsticket voor de chocoladefabriek van Willy Wonka te bemachti-
gen. Ze konden hun ticket afhalen aan het loket van het station te Deinze. Ookal 
moesten ze heel vroeg opstaan moe waren de leeuwkes echter niet. Ze waren dol-
enthousiast om de fabriek in Beveren te bezoeken, de mate van hun enthousias-
me werd al snel duidelijk op de trein. De leeuwkes werden goed verwend door 
hun ouders en hadden allemaal wel iets van snoepgoed mee in hun rugzak. Maar 
natuurlijk is het niet toegelaten om met snoep van de concurrentie binnen te ko-
men in de fabriek van Willy Wonka, dus moesten de leeuwtjes hun snoepjes delen 
zodat alles op was voor aankomst in 
de fabriek.  
 
Éénmaal aangekomen in Beveren 
hebben we eerst de slaapvertrekken 
van de fabriek in orde gebracht en 
dan al spelend de buurt rond de fa-
briek eens verkend. Willy Wonka 
heeft voor het eten nog eens rap al-
le regels uitgelegd die er gelden in 
zijn fabriek, maar sommige leeuw-

kes stonden waarschijnlijk een beetje 
te dromen op dat moment want Willy 
Wonka heeft een aantal regels meer-
maals moeten herhalen.  
’s Middags stond er croque monseni-
eur op het menu. Na het lekkere mid-
dagmaal was er even platte rust voor 
de leeuwkes om hun eten een beetje 
te laten zakken. Na de platte rust 
mochten alle leeuwtjes een mooie 
pinata maken om er lekkere snoepjes 

van Willy Wonka in te steken, maar Willy Wonka heeft niet zomaar zijn snoepjes 
weg. Volgens Willy Wonka krijgen enkel degenen die het verdienen, het recht op 
zijn snoepgoed. Dus moesten de Leeuwkes een hele waslijst aan opdrachten uit-
voeren om toch maar de schatkaart te kunnen bemachtigen. Op de schatkaart 
stond namelijk de route naar de locatie van de snoepjes.  

Willy Wonka & de Oompa  

Leeuwkes 



 

De leeuwkes zijn van ’s middags tot ’s avonds bezig geweest met het voltooien van 
alle opdrachten. Tussen al die opdrachten door kregen ze lekkere poffertjes als vier-
uurtje en overheerlijke wok als avondmaal. Uiteindelijk zijn de leeuwkes erin ge-
slaagd om de schat met de snoepjes te vinden, maar ze hadden de sleutel nog niet. 
Omdat het al wat donker was besloten we om de sleutel zondagmorgen te gaan 
zoeken en dat het nu tijd was voor een feestje met een hapje, een drankje en een 
streepje muziek. Nadat alle leeuwkes een beentje gezwierd hadden op de dansvloer 
was het tijd voor een goede nachtrust. 
 
Na een vermoeiende eerste dag, een goede nachtrust & een lekker uitgebreid ont-
bijt waren de leeuwkes er weer helemaal klaar voor. Ze moesten namelijk de sleutel 
nog vinden van de schatkist met al het snoep in. Om de sleutel te verkrijgen moes-
ten ze van Willy Wonka leren als een team te werken vandaar dat ze enkele balspe-
len tegen de leiding moesten winnen. Nadat ze gewonnen hadden van de leiding 
kregen ze de sleutel van de schatkist en konden ze de snoepjes onder elkaar verde-
len. Willy Wonka was heel trots op de leeuwkes en nam daarna afscheid van hen. 
Na het afscheid van Willy Wonka was het tijd voor een lekkere hamburger uit het 
vuistje. Daarna gingen de leeuwkes, sloeber en jongknapen gezamenlijk naar een 
kasteel in de buurt om daar nog wat groepsspellen te spelen en zo het mooie week-
end af te sluiten tot het moment dat hun mama en papa hen kwamen halen.  
 
De leeuwkesleiding wil alle leeuwkes bedanken die ervoor gezorgd hebben dat het 
een super leuk weekend was. 



De leeuwkes kwamen op maandag 23 december voor de laatste keer samen in 
2019 om het jaar mooi af te sluiten. Dit deden ze door een groots kerstfeestje te 
houden. Dit is door de jaren heen een jaarlijkse traditie geworden in onze KSA. Het 
feestje begon met een uitgebreide aperitief. De klassieke hapjes waren aanwezig en 
de leiding had vier soorten Kidibul voorzien, maar de klassieke Kidibul met appel-
smaak blijft nog altijd de grote favoriet van onze leeuwkes. Op de menu stond er 
balletjes in tomatensaus. Natuurlijk zou het geen kerstmaal zijn zonder de artisana-
le kroketten uit de Colruyt. De balletjes in tomatensaus vielen bij de meeste leeuw-
kes in de smaak, dit allemaal door de geheime kruidenmix van hoofdleider/
hobbykok Dennis Van Den Heede. Toch hadden veel leeuwkes het moeilijk om de 
juiste tafelmanieren toe te passen. Natuurlijk is de KSA nog altijd een plaats waar 
de etiquette niet van de orde is en we zo een taferelen door de vingers zien.  
Na het kerstmaal werden de kerstcadeautjes uitgedeeld. Dit gebeurde via een mu-

zikaal pak. Achter een heleboel doorschuifrondes van pakjes had uiteindelijk toch 

elk leeuwke een cadeautje ontvangen. Het was een minder lange vergadering dan 

normaal, maar dit kwam omdat een groot deel van de leiders het heel druk had 

met zich voor te bereiden voor de grote “proeven” in januari. Toch was het voor de 

leiding de ideale blokpauze. We konden nog eens zot doen in plaats van de hele 

dag achter onze bureau te zitten. Het was misschien wel de laatste vergadering van 

het decennium maar vanaf februari 2020 vliegen we er opnieuw in! We gaan het 

nieuwe jaar staren met een geweldige vergadering  

Kerstfeeste leeuwkes 



Sloebers 



Zaterdagochtend 9 november werd het station van Deinze overweldigd  met en-
thousiaste ksa-leden. Rarara, waar zouden we naar toe gaan? Vol ongeduld ston-
den  we op de trein te wachten. Na een overstap in station Gent Sint-Pieters kwa-

men we al snel in het station van Beveren. We wandelden een 
kwartiertje tot aan het scoutslokaal. Eenmaal aangekomen 
maakten we een  verkenningstochtje in en rond het lokaal. 
Daarna begonnen we al direct met onze eerste training tot 
echte soldaten, namelijk muurzitten. Hieruit bleek dat Helena 
de sterkste soldaat was. Voor het middageten leerden we hen 
ook nog marcheren in groep en speelden we nog wat op het 
speelplein. Al snel roken we de geur van croque-monsieurs. 
 

 
Kort na de middag verdienden onze soldaatjes platte rust, zodat ze zich konden 
voorbereiden op een discipline-training. Onderweg naar ons terrein had Warre het 
idee om een koprol te maken in de plassen. Wat een soldaat! 

 
De soldaatjes werden verdeeld in 4 groepen. Het was de bedoeling om zo snel mo-
gelijk het parcours af te leggen. Hierbij werd er getoond wie een goede conditie 
had, het best onder netten kon lopen en wie er het grootste uithoudingsvermogen 
had. Het was een spannende finale tussen Arne en Merijn maar uiteindelijk was het 
Merijn die de overwinning behaalde. 
 
Toen was het al tijd om warme chocolademelk en heerlijke poffertjes te verorberen 
(bedankt koks!). Vervolgens werden de sloebers getest op hun mikvermogen. Zo 
goed mogelijk mikken op hun doelwit was de opdracht. 
Ze kregen een verfbom en die moesten ze op een doel-
schijf proberen gooien. Er is nog veel oefening nodig, 
want onze soldaatjes waren meer met verf beklad dan 
het  doelschijf zelf. 
 

Natuurlijk moet een echte soldaat ook ernstig en serieus 
kunnen blijven in belangrijke situaties. Hiervoor hadden 
we een lach battle georganiseerd waarbij elk lid water in 
zijn of haar mond kreeg en zijn/haar overbuur moest uit-
dagen. 
 
 

De Sloeber soldaatjes  



 

Tot slot wouden we dat de sloebersoldaatjes er ook 
effectief uitzagen als echt soldaten dus hierbij kon 
een helm natuurlijk niet ontbreken. Ze maakten een 
eigen, gepersonaliseerde helm van papier-maché. 
Jammer genoeg waren ze niet op tijd droog om mee 
te nemen naar huis. 
 
Na al deze activiteiten stond het avondeten ons al 
reeds op te wachten. Wat was de wok lekker! Daarna 
was het hoogtijd om een douche te nemen en ons 
volledig klaar te maken voor het feestje dat op ons te 
wachten stond (en ze wel verdiend hadden na de ve-
le, lastige activiteiten).  
 

Rond 22u30 was het bedtijd. Na zo een vermoeiende dag zou je denken dat de sloe-
bers moe waren, maar niets is minder waar. Blijkbaar vonden ze het toch leuker om 
de leiding wakker te houden… Daardoor had de leiding ervoor gezorgd dat er op 
zondagochtend een disciplinetraining kwam voor het ontbijt. Na het pompen, lo-
pen , jumping jacks, buikspieroefeningen,... hadden we reuze honger gekregen. Het 
stevige en lekker ontbijt gaf ons de moed om de valiezen in te pakken. 
 
In de voormiddag speelden we nog levend Stratego waarbij 2 ploegen het tegen el-
kaar opnamen om als eerste de vlag te stelen. Na een eerlijke strijd was het tijd om 
te eten. Wederom viel het eten in de smaak en zo werden de  hamburgers heerlijk 
snel naar binnen gespeeld. Vervolgens zijn we amen met de leeuwkes en de jong-
knapen naar de parking Essendreef gestapt. Daar hebben we nog gezamenlijke 
spelletjes gespeeld voordat de ouders onze opgeleide soldaatjes kwamen halen. 
We hebben ervan genoten en hopen dat jullie het ook een geslaagd weekend von-
den! 



Wie is de slimste sloeber ter wereld? Wie weet dat KSA Ahoy Vinkt al 46 jaar be-
staat, maar ook dat onze sloebers zijn opgeleid tot soldaat? Het is alvast niet de lei-
ding, die beschouwen zich niet als quizfanaat.  Is het dan misschien iemand van de 
sloebers? Met zo’n enthousiasme en leergierigheid zit er vast een potentiële winnaar 
bij, dat is een feit. 

De kandidaten werden opgedeeld in groepjes van vier. Als opwarmertje werd de al-
gemene kennis van de sloebers getest. Dit bleek niet al te moeilijk. De aardrijkskun-
dige kennis zat goed, ook kennis over sport hadden ze in overvloed. Zoals altijd is 
de eerste ronde niet echt van belang, maar een goede start is beter dan een afgang. 

Daarna kwam de puzzelronde. De sloebers werden onderworpen aan woordzoekers 
en rebussen, en bij het vinden van 7 verschillen verdienden ze enkele bonussen. Na 
de puzzelronde kwam de KSA-ronde. De sloebers wisten bijna elke vraag te beant-
woorden, waardoor ze zich bewezen als fanatieke KSA’ers. 

Uiteraard beperkt de slimste sloeber ter wereld zich niet enkel tot het bezitten van 
kennis, hij of zij moet natuurlijk ook zijn mannetje kunnen staan in de Doe-ronde. 
Als eerst werd getest wie het snelst een glas water kon uitdrinken. Siet was hierbij 
de duidelijke winnaar. Leon kon het snelst een beschuit opeten en Cyprians verbor-
gen talent werd ook ontdekt: Michael Jackson uitbeelden. 

De laatste ronde was allesbepalend. Wie de laatste puzzel kon vinden werd de slim-
ste sloeber ter wereld. Het was spannend, en de leiding moest meermaals de ant-
woorden van de kandidaten afwijzen. Maar uiteindelijk hadden ‘De Doodskoppen’ 
de puzzel gevonden en werden zo de slimste sloeber ter wereld. Proficiat!  

Bedankt voor de leuke vergadering! 

Groetjes 

Jordi, Richard, Kato, Louis, Fien, Jensen 

Sloebervergadering 23 november: 

De Slimste Sloeber ter Wereld 



Jongknapen 



Met veel plezier blikken wij terug op het onvergetelijke ledenweekend dat in het 

teken stond van maffia. We vertrokken in de vroege ochtend naar Beveren, waar 

we toekwamen in een groot lokaal. Na het snel installeren hadden de jongknapen 

er veel zin in. We begonnen met een Stratego om te zien hoe goed de jongknapen 

in team konden samenwerken. Het waren  de meisjes tegen de jongen en het 

bleek dat ze sterk aan elkaar gewaagd waren.  

Wat later in de namiddag had de leiding een groots spel voorzien, waarbij ze winst 

konden maken door goederen te kopen en opnieuw te verkopen. Het ging niet 

makkelijk zijn voor de jongknapen. Iedereen begon met een startkapitaal en ging 

direct van start. De meesten begonnen met het kopen van kleren of een poes/ 

hond. Hoe meer winst ze konden maken, hoe meer ze konden sparen of uitgeven 

voor iets groter waar ze nog meer winst op konden halen. Al snel kochten ze 

gsm’s, auto’s en er zaten zelfs giraffen tussen. De leiding stond versteld over hoe 

goed de jongknapen daarmee konden omgaan. Al snel werd het koud en was het 

tijd voor een lekker vieruurtje. De koks hadden poffertjes met warme chocomelk 

voorzien! Op een koude dag, konden we niets beters krijgen. Het geld werd hierna 

uitgerekend waarbij sommige jongknapen een winst hadden van wel 30 000 euro! 

De maffia staat bekend als altijd chic gekleed te zijn. Hiervoor had de leiding tijd 

voorzien om sieraden te maken of wat te knutselen. De meisjes maakten mooie 

armbandjes terwijl de jongens dan toch liever zin hadden in een potje voetballen. 

Hierna was het tijd voor het eten. De koks hadden lekkere wok klaargemaakt. Het 

smaakte iedereen super hard.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledenweekend: Maffia 



Hierna was het tijd voor een feestje! Iedereen deed zijn pyjama aan en was klaar 

om te dansen! De leeuwkes en sloebers waren ook van de partij. Iedereen kon lied-

jes aanvragen bij dj Jente. Er waren chips, cola en fanta voorzien voor iedereen. Al 

snel werd het laat en was het tijd om te gaan slapen. Het was moeilijk om iedereen 

stil te krijgen, maar na een paar strenge woorden van de leiding, werd het hen toch 

duidelijk dat ze flink moesten zijn.  

We stonden op met een heerlijke geur van spek en eitjes! De koks hadden een uit-

gebreid ontbijt voorzien. Iedereen was super blij en de dag begon al goed. Toch 

moest de valies eerst goed opgeruimd worden omdat we vroeg uit het lokaal moes-

ten. In de voormiddag speelden we een één tegen allen, waarbij er gekke opdrach-

ten tussen zaten. Zo moesten Siska en Sade een hele tube tandpasta uitpoetsen en 

begonnen Laura en Suzan Jonas helemaal in te pakken in WC-papier! Snel werd het 

twaalf uur en kregen we lekkere hamburgers om te eten. Hierna gingen we naar 

een park niet ver van het lokaal en speelden we een klein gezamenlijke met ieder-

een. Na een lang, maar leuk weekend was het stilaan tijd om de bagage te pakken 

en afscheid te nemen van de leiding. 

Hopelijk heeft iedereen zich geamuseerd, wij vonden het alvast een topweekend! 

Groetjes de jongknapen leiding 

Lena, Jonas, Robin en Jordy 

 



We verzamelden om 14u op ‘t Zolderke voor weer een fan-

tastische namiddag te beleven met de jongknapen. En ze 

waren met veel,  namelijk met 18. Dat was maar goed ook, 

want we wouden onze jongknapen toch al beetje voorberei-

den voor later.  We wouden onze jongkapen leren sjorren 

zodat ze later als knapen een mooi kampvuur kunnen bou-

wen en hierbij  is sjorren zeer belangrijk.  Aangezien het re-

delijk slecht weer was buiten, hebben we op de zolder kam-

pen gebouwd.  Iedereen mocht zich verdelen in verschillen-

de groepjes naar keuze. Ze mochten met balken, kussens en 

tafeltjes hun eigen kamp bouwen. De jongknapen moesten 

tijdens het bouwen van hun kamp de sjortechnieken toe-

passen die ze eerder die dag geleerd hadden. Op het einde 

konden we dan zien wie het grootste en sterkste kamp had. 

Onze leden vonden het zeer leuk om een eigen kamp te bouwen.  

Het volgende spel was ook op de zolder. We hebben alles zetels en stoelen door el-

kaar gelegd en zo een reuze parcours gebouwd. De zolder werd volledig verduis-

terd, dit om het allemaal wat spannender te maken. De leden moesten één voor 

één naar binnen gaan. Op die manier werden de jongknapen getest op hun stoer-

heidsgehalte.  We zagen verschillende types jongknapen. De ene al wat zelfzeker-

der dan de ander. De ene gilde wat luider dan de ander. De ene was  wat sneller 

dan een ander. Maar al bij al deden ze het allemaal fantastisch en konden wij, als 

leiding, wederom tevreden zijn.  

 

Merci voor de leuke namiddag jongknapen. Hopelijk hebben jullie er toch wat van 

genoten ondanks de regen.   

Jongknapen in de voetsporen  

van de knapen 



knapen 



Een zeer belangrijke basisvaardigheid voor een knaap is het door en door kennen 
van hun eigen leefgebied. Met die gedachte in het achterhoofd startten de knapen 
op zaterdagavond 16 november hun tocht. Bij ieder deel van de tocht werden ze 
naast hun oriëntatie ook op een ander specifieke vaardigheid getest.  
 
Zien, horen, ruiken, voelen en proeven; dit zijn de vijf belangrijkste zintuigen van 
een mens en één ervan was tevens de eerste proef. Langs de weg werd er door de 
leiding bij elk kruispunt een zakje met een mysterieuze witte substantie gelegd. 
Die substantie moest vervolgens geproefd worden door enkele knapen. Wanneer 
er zout in het zakje aanwezig was, dienden ze links in te slaan. Bij suiker werd er 
van hen verwacht de weg aan de rechtse kant in te slaan. Spijtig genoeg zag de lei-
ding dat er aan de smaakpapillen  van de knapen toch nog wat gewerkt kan wor-
den.  
 
Eenmaal aangekomen bij het eerste postje werd het zintuig “horen” getest. De 
knapen kregen 10 nummers te horen. Van ieder nummer dienden ze zowel de ar-
tiest als de titel op te schrijven.  
Enkele van deze nummers waren: 

Zeil je voor het eerst 
Vonken en vuur 
Het is een nacht 

De knapen wisten tegen alle verwachtingen in bij elk nummer vrij snel beide gege-
vens op te schrijven.  
 
Bij het oplossen van die opdracht kregen ze een hint over de volgende tochttech-
niek. Bij elk kruispunt stond een flesje cola met daarop de richting waarin ze dien-
den te stappen. De leiding wachtte de leden op het einde van de tochttechniek op 
met een welverdiend hapje en drankje. Wonder boven wonder werd dit de enige 
tocht die binnen de geschatte tijd werd afgelegd… Zou dit aan de traktatie lig-
gen???? 
 
De pauze was van korte duur. Na een kwartiertje werden de leden door de leiding 
ingelicht dat de volgende tochttechniek met foto’s te maken had. In plaats van 
één foto te ontvangen, ontvingen de leden tijdens deze tocht verschillende foto ’s 
die wanneer je ze naast elkaar legde een tocht vormden. Telkens ze de plaats van 
de foto passeerden, werd er gevraagd een originele foto met de volledige groep te 
nemen en door te sturen naar de leiding.  

Een avondlijke tocht door het 

pittoreske Vinkt 



Hierdoor wist de leiding zeker dat ze de volledige tocht effectief hadden afgelegd.  
 
Eens aangekomen aan eindbestemming (Kerk van Vinkt) werd er voor de knapen 
een goed voorbereid toneelstukje opgevoerd door de leiding. Gedurende dit to-
neeltje trok de leiding zijn meest katholieke jasje aan en beeldden ze niet minder 
dan 7 werken van barmhartigheid uit die moesten worden herkend door de kna-
pen. Deze opdracht stond uiteraard in het kader van het zintuig “zien”.  
 
Na een lange tocht doorheen de Vinktse velden en een adembenemend toneel-
stukje namen we met een laatste slotspelletje afscheid van elkaar.  
 
Merci voor de schone vergadering gasten! 
 
Cédric, Elias, Robbe en Thibo 



Op een mooie zondagochtend in Januari, kwamen de knapen nog eens samen op 
het welbekende Zolderke. We begonnen met een spelletje Black Stories. Waarbij je 
een kaart met een misdaadverhaal krijgt 
en met 1 onafgebroken zin, de rest ge-
noeg info moet geven om de misdaad of 
situatie te kunnen raden.  
Hierna gingen we naar Las Vegas, waar 
de casino’s als paddenstoelen uit de 
grond schieten.  Waar Lucas en Stef in 
geluk uitblonken en Fenna net iets min-
der.  Na het naarstige gegok van onze 
bedreven roulettespelers, kwam de cola 
als geroepen.  
Na de deugddoende pauze gingen de knapen op een verduisterde zolder op zoek 
naar de verloren drugs van maffiabaas Anoniempje Bestaatniet.  Deze houdt Vinkt 
in zijn macht, en niemand kent zijn ware identiteit. 
Om zijn telefoonnummer te verkrijgen, moesten de Knapen leden van de maffia 
omkopen met het geld dat ze hadden verdiend door hun vondsten te verkopen.  
Cijfer na cijfer, vormde zich een GSM-nummer,  
dat direct gebeld werd: wie er nu precies opnam, vertellen we er niet bij... 
 
Bedankt voor de mooie vergadering,  
Groetjes, De Knapenleiding 

Casino 



Jonghernieuwers 



Hier zijn we weer, de jonghernieuwerleiding met een nieuwe vergadering. 20 ok-

tober de dag waar wij, de leiding, naar uitkeken. We hadden het op Vinkt Kermis 

al gezien dat de leden wel zeer goed met elkaar overeenkomen. Daarom wouden 

wij de leden eens testen wie nu het best bij elkaar past. We begonnen met de 

koppeltjes te vormen, de vrouwen Margot en Lisa mochten als eerst kiezen. Mar-

got koos voor Thibo, Lisa voor Luca, 2 grote verrassingen voor de leiding. Daarna 

kozen Arthur, Emiel en Jelle voor elkaar, over een trio gesproken.  

Samenvatting van het spel: aan de hand van speedda-

ten en kleine opdrachten leren de leden elkaar beter 

kennen en ontdekken jullie welk jonghernieuwer-

koppel het best bij elkaar past. We begonnen simpel, 

men zegt wel eens ‘de liefde van de man gaat door de 

maag’. De bedoeling van het spel : elkaar liefdevol eten 

geven, beter gezegd elkaars mond vol proppen met 

letterkoekjes. De eerste overwinning ging naar ons 

prachtig triokoppel, met dank aan de grote mond van 

Emiel, letterlijk en figuurlijk weliswaar! 

In de ideale relatie moeten de 2 partners perfect in balans zijn en elkaar goed 

aanvoelen. Opdracht: blijf om ter langst in evenwicht met volgende beperking, de 

ene persoon mag met slechts 1 hand de grond raken, de ander mag slechts met 1 

voet de grond raken. Aan de creativiteit mag er nog gewerkt worden van de leden 

dus ging hier het punt naar het prachtig leidingskoppel Michiel en Stephen AKA 

Rikkert en Steven.  

Speeddate extreme 



Na een actieve opdracht is het tijd om tot rust te komen, liefde is namelijk samen 

ontspannen. Daarom vonden we het ideale moment om de lenigheid en de in-

nerlijke rust van de leden te zoeken met een paar yogaoefeningen. De overduide-

lijke winnaars waren hierin Thibo en Margot, de foto’s spreken boekdelen.  

Oh ja, liefde is ook samen op de foto want wat is er schattiger dan een mooie fo-

to samen? De opdracht: maak een romantische foto. Hierin wonnen Luca en Lisa 

met overtuiging met hun schattige selfie, een echt koppel!  

 

Laatste opdracht, liefde is elkaar lieve brieven sturen. Elk kregen ze 5 minuten 

om tegen hun partner al hun gevoelens bloot te geven. De leiding was onder de 

indruk, na een moeilijke discussie hebben we toch gekozen voor Luca en Lisa. 

Voor ons, de leiding, zijn jullie het ideale koppel! Proficiat!  

Groetjes je lieftallige leiding x  



Op 17 november gingen we met de jonghernieuwers als activiteit naar Aalter om 
een stadspel te spelen.  
We spraken af om 14 uur aan het zolderke en om kwart na twee vertrokken we 
met de auto naar Aalter. Met denk aan Dennis en Michiel kwamen we aan in Aal-
ter. We stapten naar de kerk en begonnen het spel. De leiding stuurde af en toe 
een opdracht naar de leden. Elke keer dat ze een opdracht gemaakt hadden stuur-
den ze de foto of opdracht door naar de leiding. Ze moesten foto’ s maken met 
bepaalde plaatsen, objecten en personen.  Ook moesten ze naar plaatsen gaan en 
wanneer ze die hadden gevonden konden ze doorgaan naar de volgende plaats. 
Zo konden ze de stad Aalter beter leren kennen. Na 2.5 uur stopten we met het 
spel en dronken we een warme chocomelk of een koffie. Daarna gingen we terug 
naar de ksa. 
 
Het was een leuke namiddag 

Stadspel Aalter 



hernieuwers 



Kano-varende berenjagers in 

Zweden 

 

Op 30 juni omstreeks 12u vertrokken de hernieuwers, gepakt en gezakt en nog 
nietsvermoedend van de bestemming, richting de luchthaven van Charleroi. Een-
maal aangekomen in de luchthaven begon bij iedereen de spanning te stijgen over 
waar we naartoe gingen. Er werd veel gegokt maar er was pas uitsluitsel wanneer 
de boardingpassen werden verdeeld. De bestemming die vermeld stond was Stock-
holm. Iedereen was dolenthousiast en de Zweden voelden de bui al hangen. Die 
hernieuwers uit Vinkt komen ons land voor een week onveilig maken.  
 
Omstreeks 17u was ons vliegtuig veilig geland in de luchthaven van Skavsta. Nadat 
iedereen zijn bagage verzameld had stond er ons nog een busrit van 100 km rich-
ting het hartje van Stockholm City te wachten. Hier zouden we de eerste nacht 
doorbrengen in het gezellige hostel Dalagatan. Toen iedereen zich geïnstalleerd had 
in het hostel, begon iedereen een hongertje te krijgen dus gingen we Stockholm 
gaan verkennen op zoek naar de lokale eetgelegenheden. De ene koos ervoor om 
naar de burger king te gaan, de andere verkoos een plaatselijke bistro me lokale 
specialiteiten. Nadat iedereen zijn buik rond had gegeten hebben we nog een inter-
land gespeeld tegen de Zweedse jeugd op het kunstgrasplein van Stockholm. Om de 
avond af te sluiten besloten we om het nachtleven van Stockholm nog even te ver-
kennen. Nadat we een lokale bar hadden bezocht waren we verschoten dat het al 
klaarlichte dag was toen we naar ons bed stapten, maar ja de zon komt blijkbaar al 
op om 2u in Stockholm. Voor Jan was het 2 maal verschieten want hij was diezelfde 
aangevallen door een Zweeds oud vrouwtje. Uiteindelijk heeft iedereen van onze 
eerste avond genoten in het prachtige Stockholm. 
 
De volgende dag moesten we vroeg uit de veren om Stockholm achter ons te laten 
en een hele dag met trein en bus richting Hagfors te reizen. Gelukkig was het een 
aangename reis aangezien de treinen hier zeer modern zijn, een TGV is er niets te-
gen. Eenmaal aangekomen in Hagfors werden we opgepikt door de mensen van 
Varmlandsgarden. Dit was het vertrekpunt van onze 5-daagse kanotrip in de wilde 
Zweedse natuur. We hadden al snel door dat het iets minder aangenaam vertoeven 
is in Zweden wanneer er geen wind is, want de lokale muggen aka knotten vreten je 
dan op met huid en haar. Gelukkig waren deze muggen niet te vinden op het water 
en kon je ze een beetje op afstand houden met een kampvuur. Na onze eerste ken-
nismaking met de Zweedse fauna zochten we allemaal snel onze tent/hangmat op, 
om onze batterijen op te laden voor het vertrek van morgen. 
 
 
 



Na een regenachtige nacht kraamde iedereen zijn tent/hangmat op om zo snel mo-
gelijk te kunnen vertrekken. Maar eerst moesten we nog onze vaartuigen krijgen en 
al het nodige materiaal en voedsel in de boten inladen. Na nog enkele survivaltips 
en nog wat leuke plekjes gekregen hebben van de mensen van Varmlandsgarden 
konden we eindelijk te water gaan. 11 boten sterk vertrokken we op onze toch door 
een idyllisch landschap, klaar om de Zweedse meren onveilig te maken. Na een uur-

tje varen maakten we onze eerste 
stop op een mooi plekje waar we al 
liggend in onze boot onder een zeer 
lage brug moesten varen. Tijdens 
de tussenstop was er ‘een blikje in 
de water’ gevallen en dat konden 
we niet zomaar laten gebeuren, 
aangezien de natuur in Zweden zo 
mooi en proper is, probeerden wij 
dan ook zo min mogelijk de natuur 
te belasten. Stan en Dennis pro-
beerden het blikje nog uit het water 
te krijgen zonder nat te worden, 
maar tevergeefs zijn ze door het 
veen gezakt en zaten ze helemaal 
onder de modder, met hun enige 
paar kleren aan. Het goede nieuws 
was dat we het blikje toch nog kun-
nen grijpen hebben. 
 
 
 

 
 Na dit intermezzo konden we onze tocht weer verderzetten. Na de brug kwamen 
we terecht op heet eerste grote meer hier meerden we aan in het midden van het 
meer op klein eilandje om onze honger te stillen. Hier aten we ons eerste zakje 
trekvoeding van de 10, bij de ene viel het al meer in de smaak dan bij de andere, 
maar gelukkig kon je elke dag een andere smaak proeven. Na het eten gingen we 
op zoek naar een slaapplaats. Hiervoor moesten we een eerste keer een land-
transport maken met onze boot. Hiervoor had elke boot 1 paar wielen gekregen die 
men onder de kano kon bevestigen. Zo stapten we van het ene meer naar het ande-
re. Eenmaal terug te water voeren we nog even door naar een eilandje waar we de 
dag zouden beëindigen. We sloten onze dag af met een kampvuur, een lokaal 
Zweeds drankje: “O.P. Anderson Aquavit” en met nog een partijtje hengelen met 
een mooie vangst: 3 x maal snoek. (Niet de lekkerste vis, maar heeft wel een lichte 
aardappelsmaak) 
 



Nadat we de vorige dag veel op grote meren hadden gepeddeld, stond er op dag 4 
een tocht langs een rivier op het programma. In het midden van de rivier moesten 
we via een smal beekje waar we tussen de omgevallen bomen moesten laveren 
rond een dam varen. We moesten hier ook zo snel mogelijk door proberen varen 
want het krioelde hier van de muggen. Eenmaal voorbij deze hindernis zetten we 
onze tocht verder richting een klein dorpje (niet meer dan 10 huisjes). Hier vonden 
we een klein cafeetje waar wie iets konden eten en drinken bij een Nederlander ge-
naamd ‘Dries’ en zijn Aziatische vrouw. We konden hier proeven van Zweedse balle-
tjes en zalmrollen vanuit de lokale zalmkwekerij. Na dit hemelse maal zetten we on-
ze tocht even over land verder naar het volgende meer. We passeerden een grote 
waterkrachtcentrale en nog een dam vooraleer we terug te water gingen in het vol-
gende meer. Door het landtransport waren een paar revetten losgekomen uit een 
paar boten. We losten dit probleem op door de gaten te dichten met touw en hars.  

 
Na de herstellingswerken konden we 
onze tocht terug verderzetten en 
passeerden we de lokale zalmkweke-
rij midden in het meer. Een beetje 
verder meerden we aan om te over-
nachten. Wanneer iedereen zijn tent 
en hangmat terug geïnstalleerd had 
werd er opnieuw gekookt waarbij Jan 
jammer genoeg zijn poot heeft ver-
brand. Na het eten maakten Michiel, 
Jan en Dennis nog een boswandeling 
aan de overkant van het meer. Daar-
na werd er gezamenlijk nog wat ge-
dobberd en gevist op het mistige 
meer, wat zeer mooie beelden ople-
verde. Één van de mooiere momen-
ten van de avond was wanneer de 
boot van Thibo en Hannes is gekap-
seisd, met alle gevolgen van dien. Zo 
konden we alweer een mooie dag 
afsluiten. De volgende dag werden 

we wakker gemaakt door het geluid van enkele hertjes. Jammer genoeg was het 
ook redelijk hard aan het regenen waardoor we besloten om aan land te blijven tot 
de zon er weer doorkwam. Sommigen kozen ervoor om nog wat slaap in te halen 
en anderen maakten nog een lange boswandeling richting het Café van Dries waar 
we al eens eerder zijn geweest. Hier nuttigden we op het gemak een drankje om 
vervolgens een prachtige rechtdoortocht te maken door het Zweedse taiga-
landschap. Na de wandeling was het weer wat opgeklaard en besloten we om terug 
te water te gaan richting het Knon-meer. 
 



Vol goede moed vertrokken we weer met onze vaartuigen, maar éénmaal we om 
de hoek kwamen om het Knon-meer te bestijgen, brak de hel even los. Gigantische 
golven en felle rukwinden zorgden ervoor dat we onze koers 180° moesten draaien 
en vervolgens zo snel mogelijk een schuilplaats aan wal te zoeken. Wanneer de 
storm was gaan liggen en de zon er weer doorkwam besloten we om op het gemak 
onze terugweg terug in te zetten en een mooie slaapplaats te zoeken waar er rede-
lijk wat wind was om de muggen te verjagen. Op onze terugweg meerden we even 
aan bij een verlaten eilandje waar een huisje op stond. We vonden hier speciale 
kunstwerken en boomschilderingen die tot ieders verbeelding spraken we besloten 
dan ook maar om hier niet te lang te blijven. Na het korte bezoekje aan het eiland 
zetten we onze koers terug verder naar onze slaapplaats bij de Knon-dam. Bij aan-
komst gebeurde er een zeer triestig moment waarbij de boot van Stan en Dennis 
omkantelde en er zo een fles lekkere appelsiensap naar de bodem van het meer 
zonk. Hopelijk heeft het de vissen gesmaakt. Die avond bouwden we een groot 
kampvuur en werd er nog wat muziek gespeeld voordat we gingen slapen.  
 

 
De volgende ochtend moesten er alweer een 
paar boten gerepareerd worden met touw en 
hars. Nadat alle boten terug paraat waren, voe-
ren we terug naar het beste eetcafé van Varm-
land bij Dries natuurlijk. Hier hadden we lekke-
re Zweedse pannenkoeken gereserveerd. Nadat 
we onze buik hadden rond gegeten, moesten 
we opnieuw lang de rivier varen maar deze 
keer in de omgekeerde richting. Hier gebeur-
den er enkele vreemde taferelen tussen Thibau 
aka nolfie junior en Elias aka Eli on the beat. 
Hun boot was namelijk vol gelopen met water 
en dan besloot Elias om Thibau achter te laten 
aan wal wat leidde tot een woede-uitbarsting 
bij Thibau, dit zorgde voor groot jolijt bij de rest 
van de groep. Vooral de roep der wanhoop: 
“Elias Elias Eeeeeliiiiaaaaaas!” was zeer grap-

pig. Vervolgens voeren we de rivier rustig af met wat botswerk tussen te boten. Bij 
het laatste landtransport besloten we om hier te overnachten aan een soort van 
elektriciteitskabine met een mooi grasveldje. Bij het avondeten hadden we nog een 
lekker dessertje. We hadden namelijk 4 levens verse zalmen gekocht die ‘s och-
tends nog in het meer gevangen waren en in de voormiddag gerookt waren. Eerlijk 
gezegd de beste vis die ik in m’n leven al gegeten heb, met de complimenten aan 
de Zalmrokerij van Gustavfors. Na het eten hebben we nog eens een lekker verfris-
sende duik in het meer genomen, wat gevist en wat rondgedobberd tot we in slaap 
vielen. 
 
 



Jammer genoeg was onze laatste dag op het water aangebroken. We zetten terug 
koers naar de brug waar we de eerste keer gestopt waren om daar nog even wat te 
zwemmen en van de brug in het water te springen. Toen we terug wouden vertrek-
ken was er een peddel gestolen uit de boot van Stan en Dennis. Zij moesten verder 
roeien met een schop en een peddel. Uiteindelijk bleken Stephen en Jensen de 2 
losers te zijn die onwetend de peddel hadden, maar omdat ze geen oren en geen 
ogen hebben, hadden ze niet door dat er iemand geen peddel had. Nadat ze het be-
kocht hadden met hun leven konden we terug rustig verder varen naar varmlands-
garden waar we een taxi hadden geregeld die ons nog even naar hagfors zou voeren 
om inkopen te doen, want er stond namelijk een verrassingsbarbeque op het menu 
die avond. Na dagen van zakvoeding eten was iedereen zeer tevreden met de uitge-
breide BBQ. Na een lange avond ging iedereen vredig gaan slapen.  
 
 
Vandaag stond er ons weer een lange dag te wachten met veel bus- en treinreizen, 
maar eerst namen we afscheid van de mensen in varmlandsgarden en aten we nog 
een pizza in Hagfors waar iedereen zijn darmen rot van werden. Daarna zetten we 
onze tocht verder naar Stockholm, waar we jammer genoeg te laat aankwamen om 
onze bus nog te halen naar het hostel bij de luchthaven. Zo moesten we dus tot 3u 
’s nachts in het central stationen van Stockholm wachten tot de eerstvolgende bus 
naar Skavsta Airport. Gelukkig hebben we er nog een leuk feestje van gemaakt aan 
het station. Wanneer we eindelijk aankwamen bij het hostel waar we normaal gin-
gen slapen konden we nog net een ontbijtje eten voordat we onze vlucht moesten 
halen. Zo haalden we ’s ochtends vroeg toch nog onze vlucht en kon iedereen nog 
een beetje slapen op het vliegtuig richting België, waar onze mama’s en papa’s ons 
stonden op te wachten om terug huiswaarts te keren.  
 
Jammer genoeg was de reis voor mezelf een beetje in mineur geëindigd omdat ik 
mijn portefeuille vergeten was bij de laatste check-in in de luchthaven. Toch wil ik 
iedereen, die mee was om er een ongelooflijk prachtige reis van te maken, bedan-
ken. Het was een reis om nooit meer te vergeten 
 
BEDANKT 
 
De hernieuwerleiding 



Op een regenachtige zaterdagavond kwa-
men de hernieuwers samen voor een heus 
evenement. Door de massale opkomst was 
het voor de leiding een moeilijke beslissing 
om het gebeuren door te laten gaan. Maar 
niets wat te groot is voor die 2 dappere 
beren ! Daarom werd om 20 uur het start-
schot gegeven. De hernieuwers kregen 
een uitleg over wat die avond op hun te 
wachten stond. We gingen namelijk het VK 
julientjes bakken houden, voor degenen 
die niet weten wat een julientje is:  
 
Een pak friet, stoofvleessaus, mayonaise, 
een viandel, gedroogde ajuintjes en satékruiden. Dit zijn de ingrediënten van deze 
caloriebom die in de Gouden Saté in Gent is ontstaan en die nu in verschillende 
frituren over heel Vlaanderen te verkrijgen is. Wanneer smaakt dit het meest? Na 
een avondje stappen! Het is een volledige maaltijd op zich, het volledig op krijgen 
kan voor de minder ervaren student een heuse uitdaging zijn. Voor wie meer erva-
ren is, wordt het een gewoonte om dit binnen te spelen. 
 
Wel, nu de uitleg gegeven was konden we van start gaan met de wedstrijd. Er was 
enkel nog een groot probleem, iedereen had wel al wat ingrediënten die ze stan-
daard meekregen in hun pakket. Maar natuurlijk zou het geen echte wedstrijd zijn 
moesten er geen extra’s te verdienen zijn. Daarvoor zouden de hernieuwers eerst 
moeten strijden in enkele moeilijke proeven. Na een goed uur verdienden ze alle 
extra ingrediënten de ene al wat meer dan de andere.  
 
Het moment van de waarheid was aangebroken, de masterchefs gingen in hun ze-
tel zitten toekijken hoe de hernieuwers het beste van zichzelf gaven om de heer-
lijkste julien te maken. Bloed, zweet en tranen kostte het hen aan hun kookeiland 
om het lekkere gerecht klaar te maken. Zowat een half uur later was iedereen 
klaar met koken en begon de beoordeling. Deelnemer voor deelnemer kwamen 
de hernieuwers langs bij de masterchefs voor hun ongezouten mening.  
Uiteindelijk landden we op een ex aequo, Michiel en Stephen wisten de chefs te 
overtuigen met hun kookkunsten.  
We willen de deelnemers bedanken voor hun inzet en we kijken uit naar het vol-
gende VK ! Groe(n)tjes de hernieuwerleiding x 

VK (Vinkts Kampioenschap) 

 Julientjes bakken !  



Met dank aan de  

sponsors! 





Bouw- Voeg- & Tegelwerken 

Gevelrenovatie - dakontmossing 

Siliconiseren  gevels 

 

 

 

9800 Deinze 

gsm 0496/72.64.29 

scorijn@hotmail.com 

 

Corijn steven  



 

Van Steenkiste Wim-Buyse bvba 
Veevoeders-Meststoffen-Granen 

 
 

Heerdweg 120    -    9800 Deinze-Meigem 
 

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

 
 

mailto:info@vansteenkistewim.be










Sinterklaas 

Op zondag 1 december was het tijd voor Sinterklaas om nog een langs te komen op 
de KSA. De wantjes, leeuwkes en sloebers waren al dagen aan het wachten op zijn 
komst. s’ Middags kwamen de sloebers, leeuwkes en wantjes samen naar ‘t Zolder-
ke. De sint was nog niet aangekomen dus we speelden een leuk spelletje. De leden 
moesten samen zo veel mogelijk ingrediënten verzamelen voor de sint, want de 
zwarte pieten waren namelijk ziek. Dit deden ze door naar een centrale post te lo-
pen voor een leventje. Zo konden ze dan naar verschillende postjes gaan om de in-
grediënten. Ze moesten wel opletten voor de tikkers die hun ingrediënten leventje 
kon afpakken door blad, steen, schaar, te winnen. Eenmaal ze genoeg ingrediënten 
hadden verwelkomden ze de Sint met enkele Sinterklaasliedjes. 
 
Toen kwam hij eindelijk binnen, de pieten strooiden wat snoep in het rond en de 
sint ging zitten in zijn stoel. één voor één werden de kinderen bij de sint geroepen. 
De Sint vertelde zoals gewoonlijk aan de kinderen wie flink en wie minder flink was 
geweest en gaf iedereen een zakje snoep. Toen de Sint klaar was kreeg iedereen 
nog een warme beker chocomelk. Iedereen genoot ervan en sommigen vroegen 
zelfs nog om een tweede beker. Zo eindigde de Sinterklaas Vergadering dit jaar.  



Nieuwjaarsreceptie  

Op een mooie zondagmiddag, 9 februari 2020 nodigden we onze ouders, sponsors en koks van 
kampt uit voor een hapje en een drankje op het welgekende ’t Zolderke te Vinkt. Dit voor het 
nieuwe jaar 2020 goed in te zetten. Dit was de perfecte manier om eens te kunnen bijpraten met 
elkaar. Daar maakte iedereen dan ook gretig gebruik van. Er werd veel gelachen en de sfeer zat 
prima. We verwenden onze gasten met overheerlijke broodjes, dat we met veel liefde gemaakt 
hadden. Na een hapje en een drankje gooiden er velen de benen los op de dansvloer. De ambian-
ce was verzekerd en 2020 werd spetterend gevierd. 
 
In naam van de leiding van Ksa Ahoy Vinkt willen wij jullie hartelijk danken voor de 
steun het voorbije jaar. We vonden het een zeer aangename dag en we hopen jullie 
volgend jaar opnieuw te mogen verwelkomen. Bedankt voor jullie opkomst. 







Stuntdag 

Stuntdag! 
 
Eindelijk! Na weeral een jaartje te zijn verstreken, is er stuntdag terug in de ver-
trouwde Brielmeersen van Deinze. Samen met alle andere groepen van de KSA’s 
uit het gewest Leiestreek, hadden de leden van KSA Ahoy Vinkt een dag vol spelle-
tjes, plezier en nieuwe vriendjes maken voor de boeg. 
 
De wantjes deden een fotozoektocht, op zoek naar de vele diertjes die in de Briel-
meersen leven. De wantjes vonden voornamelijk de ezel en de paarden erg leuk. 
Ze konden ze aaien en voederen waardoor hun dag al meer dan geslaagd was. 
Vervolgens deden ze een spel in het doolhof, terwijl ze de weg probeerden te vin-
den moesten ze ook nog alle kleuren zien te verzamelen in het doolhof die daar 
namelijk verstopt lagen. De wantjes beleefden een super dag.  
 
De jongere groepen (leeuwkes, sloebers en jongknapen) konden via een heus 
doorschuifsysteem het opnemen tegen leeftijdsgenootjes van de andere KSA’s in 
originele en gevarieerde spelletjes.  Deze spelletjes werden in goede banen geleid 
door leiders van de aanwezige groepen, voor KSA Vinkt was dit Luna Bamelis en 
Louis Coene. 
 
De oudere groepen  gingen een clash aan met de andere groepen om te zien wie 
het sterkst is in touwtrekken, wie het best was in hanengevecht, etc… 
Ook was er na de spelletjes nog tijd voor een wafeltje en een fruitsapje, waarna 
de leden even vrij konden spelen. Tot slot werd er een mooie groepsfoto geno-
men om deze dag te vereeuwigen.  



Woordzoeker  



Wist je dat...  

1. Wist je dat -89,2 °C de laagste buitentemperatuur ooit gemeten is? 

2. Wist je dat 57,7 °C de hoogste buitentemperatuur ooit gemeten is? 

3. Wist je dat alleen vrouwelijke muggen steken? 

4. Wist je dat als je een goudvis in een donkere kamer opsluit, hij wit wordt? 

5. Wist je dat als je je rechteroog sluit nooit over je rechterschouder kunt kijken? 

6. Wist je dat Bill Gates in 2010 en 2008 niet de rijkste man is? 

7. Wist je dat Coca-Cola oorspronkelijk groen was? 

8. Wist je dat Coca-Cola vroeger cocaïne bevatte? 

9. Wist je dat dat de meeste vrouwen het vaak kouder hebben dan mannen? 

10. Wist je dat dat een varken fysiek niet in staat is om naar de lucht te kijken? 

11. Wist je dat dat net zoals de vingerafdruk ook de tongafdruk bij ieder mens uniek is? 

12. Wist je dat de aansteker al werd uitgevonden voor de lucifers? 

13. Wist je dat de aarde ongeveer 6 000 000 000 000 000 000 000 000 kilogram weegt? 

14. Wist je dat de gemiddelde chauffeur 15.250 keer toeterd in zijn leven? 

15. Wist je dat de hoogste golf ooit gemeten 64 meter boven de zeespiegel uitkwam? 

16. Wist je dat de Kolibrie achteruit kan vliegen? 

17. Wist je dat de langste hartstilstand die iemand overleefde 4 uur duurde? 

18. Wist je dat de Nijl de langste rivier ter wereld is? 

19. Wist je dat de omtrek van de aarde wel 40.000 kilometer is? 

20. Wist je dat de oudste boom ter wereld meer dan 4700 jaar oud is? 

21. Wist je dat de rijkste man aller tijden John D. Rockefeller is? 

22. Wist je dat de sterkste spier van het menselijk lichaam de tong is? 

23. Wist je dat de strepen van een zebra voor verkoeling zorgen? 

24. Wist je dat de totale lengte van je bloedvaten wel 100.000 kilometer is? 

25. Wist je dat de zandtijgerhaai zijn broers en zussen op eet voordat hij geboren wordt? 
 

 
 



Kalender  

 
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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