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Inhoud Ahoy! 
 

 

Wat was het weer een prachtig kamp! De leiding 

heeft er alleszins enorm van genoten, hopelijk de-

genen die meegingen naar Bièvre ook. 

 

Ondanks het onweer hebben we er toch een su-

perkamp van kunnen maken.  De jonghernieu-

wers bouwden een weergaloze constructie terwijl 

de leeuwkes het druk hadden met de wereld af te 

reizen. Kortom, het was weer een goedgevulde 

week met tal van verrassingen en avonturen. 

 

Het laatste weekend van augustus stond er ook 

weer een grote activiteit gepland: kermis!  Ook dit 

was—wederom–een groot succes. 

 

In deze Yeah kunnen we allemaal nog eens weg-

dromen naar die mooie laatste week van juli en 

de warme kermis.  Het uitgebreide verslag kunt u 

hier vinden! 
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Fresh Meat! 
Ook dit jaar hebben een nieuwe garde die toetreedt tot de KSA-leiding. Maar liefst 9 nieuwe gezichten 

komen erbij. Jammer genoeg betekent de vernieuwing in de leidingsploeg ook een exit voor enkele echte 

‘anciens’. We willen graag Eliah, Marieke, Lieze, Ilke, Nele, Jochen, Loraine en Paulien bedanken voor hun 

inzet en actie van de afgelopen jaren. Het ga jullie goed, beste oud-leiding. We missen jullie nu al! 

 

Dag KSA'ers! 
 
Ik stel mij graag even voor, zodat jullie al wat een idee krijgen van jullie 
gloednieuwe leidster! Mijn naam is Emy Kabore en je herkent mij het 
best aan mijn bruine kleurtje. Mijn hobby is muziek maken met mijn 
gitaar en mijn stem. Daarmee kan ik mij urenlang bezig houden! Ik ben 
nog maar sinds kort bij de KSA gekomen. Daar heb ik nog geen seconde 
spijt van gehad! Ik hoop dat dat bij jullie ook het geval is, want ik heb 
er zeker heel veel zin in ;) 
 
Emy 

 

Ahoy! 

Ik ben Lisa De Vriese, 16 jaar uit Vinkt. Ik studeer Jeugd- en gehandicaptenzorg aan 
Leiepoort Campus Sint-Vincentius. Mijn broer Simon is reeds actief in de KSA. Buiten 
de KSA speel ik al 8 jaar lang volleybal bij VC Cosmos Wontergem. Ik kijk er naar uit 
om samen met Stan, Robbe, Floren, Helen en Maud leiding te geven aan de leeuw-
kes. We gaan er een leuk jaar van maken! 

Tottons! 

Hallo 

Ik ben Helen Mortier en dit is mijn eerste jaar als leidster in KSA Ahoy 

Vinkt. Op 6 oktober word ik 16 en Ik zal dit jaar leiding geven aan de 

leeuwkes. Ik studeer humane wetenschappen aan Leiepoort campus Sint

-Hendrik te Deinze. Daarnaast speel ik al 8 jaar lang volleybal bij VC Cos-

mos Wontergem. Verder zet ik ook graag een stapje in de wereld met 

mijn vrienden. Ik zie het volledig zitten om er samen een onvergetelijk 

jaar van te maken. 

Tottons! 
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Hallo, 

Ik ben Michiel Rickaert, geboren op 23 februari 2000 en woon in het mooie 

Vinkt. Ik ben al 10 jaar lid van onze jeugdbeweging. Sinds dit jaar geef ik ook 

leiding. Naast de KSA speel ik nog voetbal bij Sparta Petegem en ga ik naar 

school in het VTI in Deinze waar ik bouw en houtkunde studeer. Wat ik later 

wil worden, weet ik nog niet. Wat ik wel weet, is dat het een zeer leuke tijd 

zal worden in de KSA en dat ik er enorm veel zin in heb! 

Fresh Meat! 

Ahoy!  

Mijn naam is Maud Van Rysseghem. Ik ben geboren op 27 maart 2000 en ben 

dus 16 jaar. Dit zal mijn eerste jaar zijn als leidster. Ik kijk er enorm naar uit! 

Naast KSA speel ik ook volleybal samen met Lisa en Helen. Ik volg humane 

wetenschappen aan Leiepoort Campus Sint-Hendrik. Naast het leiding geven 

help ik mee aan ons tijdschriftje, de YEAH. Ik hoop er een tof werkjaar van te 

maken! 

Dag iedereen 

Ik ben Arnout Verstraete en ben geboren op 21 januari 2000. Ik heb 2 

broers die eerder dan mij actief waren in de KSA, genaamd Jochen en 

Hannes. Ik studeer bouw-houtkunde aan het VTI van Deinze. Naast KSA 

geef ik training aan de U11 van Eendracht Vinkt. Ik weet dat we er een 

schitterend werkjaar van zullen maken! Ik heb er alvast veel zin in, jullie 

ook?  

Hallo 

 

Ik ben Lena en kom dit jaar in de leiding van KSA Ahoy Vinkt. Ik ben 16 en stu-

deer moderne talen wetenschappen in Leiepoort campus Sint-Hendrik te 

Deinze. Ik zit al vanaf de leeuwkes in de KSA en ben zeer gemotiveerd om dit 

jaar leiding te geven. Samen met Senne, Arnout, Gemma en Fien ga ik dit jaar 

leiding geven aan de sloebers. Ik hoop dat we er een fantastisch jaar van kun-

nen maken met momenten om nooit te vergeten. 

Tottons!  
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Fresh Meat! 

Hallo 

Mijn naam is Jonas Denolf. Ik ben woonachtig te Meigem en hou mij 

vooral bezig met  hier en daar een handje toe te steken op de boerderij 

van mijn vader.  Mijn KSA-carrière begon al vanaf mijn eerste jaar 

leeuwke, maar na 7 jaar heb ik het toen toch voor bekeken gehouden. 

De roep was echter te sterk en ik kon de verleiding niet weerstaan. Ik 

heb dan ook besloten om toch weer enkele jaren te wijden aan het lei-

ding geven en begin hiermee bij de knapen. Ik studeer samen met Jan 

elektromechanica, dus op technisch vlak kan ik zeker wel uit de voeten. 

Samen met Floren, Jan, Jarno, Thibo, Michiel en Robbe vorm ik dan ook 

het team van materiaalmeesters. Thibo en ik zijn ook aangeduid om te 

vergaderen met de KSA’s binnen gewest Leiestreek. 

Hopelijk beleven we samen een supertof jaar! 

Ahoy 

Mijn naam is Senne Wancour en ik ben 16 jaar oud. Na tien jaar als lid 

in de KSA start ik dit jaar met leiding geven. Samen met Fien, Gemma, 

Lena & Arnout zal ik proberen om de sloebers een fantastisch jaar te 

bezorgen!  Ik ga nu naar het vijfde jaar middelbaar op Leiepoort Cam-

pus Sint-Vincentius te Deinze waar ik de richting informaticabeheer 

volg. Naast school en KSA heb ik nog enkele hobby’s: Ik speel voetbal 

bij de Beloften B van Vinkt en zit nu in mijn achtste jaar saxofoon. Het 

wordt vast en zeker een leuk jaar! 

Tottons! 
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L e e u w k e s 
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Leeuwkes 
Vol goede moed vertrokken 17 dappere leeuwkes op kamp.  Al popelend stonden ze voor dag en dauw 

klaar in het station. Ze namen afscheid van hun ouders en gingen het avontuur aan. Een reis rond de 

wereld stond op hen te wachten. Na een lange treinreis kwamen de leeuwkes eindelijk aan in hun eer-

ste bestemming, China. Daar installeerden ze zich. Hierna was het tijd om China te verkennen. Na een 

aantal Chinese volkstradities, knutselden ze elk hun eigen hoedje om een echte Chinees te worden. Pas 

toen alle leeuwkes volwaardige Chinezen waren, konden ze gaan slapen.  

’s Ochtens werden ze op een heel eigenaardige wijze gewekt. De leiding zei namelijk slaapwel en liep al 

gapend door de tent. Wat was er aan de hand? Wel, de leeuwkes waren in Engeland beland en aange-

zien ze daar veel dingen omgekeerd aanpakken, verliep ook de volledige dag omgekeerd! Zo speelden 

de leeuwkes een bosspel waar ze om ter minst kaartjes moesten verzamelen en aten ze ’s avonds pas 

ontbijt. Na deze vermoeiende dag was het dan eindelijk tijd om op te staan.  

Woensdag begonnen de dappere leeuwkes aan een lange tocht. Ze waren namelijk in Afrika beland en 

moesten op zoek naar water. Ze slaagden in hun opzet en de leeuwkes konden zich verfrissen in het 

koele water.  

De volgende dag reisden ze naar het verre Italië. Een boef had daar een schilderij van de beroemde Da 

Vinci gestolen! De leeuwkes moesten allerlei opdrachten uitvoeren om erachter te komen waar het 

schilderij verborgen lag. Uiteindelijk waren ze de boef veel te slim af en vonden ze het schilderij terug.  

Na Italië vertrokken de leeuwkes naar Brazilië, waar de Olympische Spelen het land overnamen. De 

leeuwkes konden uiteraard niet onderdoen en bewezen zich in allerlei sporten. Na deze vermoeiende 

dag verdienden de leeuwkes wat ontspanning. We maakten een kampvuur samen met de sloebers en 

zongen uit volle borst mee met allerlei liedjes. 

Zaterdag verenigden de leeuwkes alle landen door met iedereen samen te spelen. Samen met de oude-

re leden speelden ze een fantastisch gezamenlijke. Helaas was de laatste avond aangebroken, maar die 

sloten de leeuwkes af in stijl. Ze beten de spits af van de toneeltjes met hun fantastisch dansje. Eén van 

de beste performances van de avond! Hierna was het tijd voor het grote kampvuur. Na al deze warmte 

sliepen de leeuwkes voor de laatste keer in de tent. De volgende morgen was het inpakken geblazen, 

want de ouders zouden elk hun leeuwke komen halen.  

 

Leeuwkes, wij willen jullie bedanken voor het fantastische kamp! Wij hebben er alleszins enorm van 

genoten! 

Ilke, Simon, Rieke, Gemma & Paulien  
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S l o e b e r s 
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Sloebers 
Op 25 juli was het tijd voor de kleinsten onder ons om ook op  kamp te vertrekken. Vier sloeberleiding 

stonden onze leden dan ook op te wachten. Zij hadden genoeg energie om de saaie treinreis te overleven 

en heelhuids aan te komen op onze kampweide in Graide. Na de lange rit waren er enkele sloebers met 

een lege maag. Die werd gevuld door het eten dat de koks voor ons allen hadden klaargemaakt. Hierna 

volgde een rondleiding op de kampweide en later die dag gaven we een eerste inlichting over ons kamp-

thema. In het Oude Egypte leeft de bevolking namelijk in verschillende standen. Het was de taak van de 

sloebers om doorheen het kamp van slaaf op te klimmen tot farao en zo de mensen ervan te overtuigen 

dat iedereen gelijk is. Na onze uitleg was het dus duidelijk voor onze sloebers dat ze die dag als slaven 

zouden leven. Ze kregen dus ook de werkjes die slaven zouden krijgen in het oude Egypte zoals een 

gracht rond onze tent graven, doeken versieren om onze tempel te decoreren … Na enkele van deze uit-

puttende werkjes hadden ze toch wel een maaltijd verdiend. Door hun harde werk van die dag hadden 

onze sloebers bewezen dat ze niet zomaar eenvoudige slaven waren. Ze konden opklimmen naar de vol-

gende rang.  

De volgende ochtend zullen zij opstaan als boeren en boerinnen. Dinsdag stond er een bosspel op het 

programma. Nu dat ze opgeklommen waren tot boeren konden ze groenten en fruit gaan planten. Tij-

dens het bosspel hadden ze de kans om water, mest en zaadjes te verzamelen om zo enkele plantjes te 

kunnen zaaien. Jammer genoeg waren er ook dieven op pad die grondstoffen van de leden afnamen. Na 

toch wel een aardig aantal  verzamelde planten werden ze beschouwd als volwaardige boeren. Om deze 

reden gingen de sloebers tijdens het middagmaal de persoon rechts van hen eten geven. Daarnaast wer-

den er ook enkele slachtoffers aangeduid om het eten van de leiding te halen. Met de planten die ze ver-

zameld hadden in de voormiddag, konden ze die avond fruitsla maken en die achteraf dan ook opeten. 

Na een dag vol avontuur duurde het niet lang vooraleer het stil werd in de sloebertent en ze allen op weg 

waren naar dromenland.  

Woensdag hadden we een drukke planning. De boeren hadden een goed seizoen gehad en konden veel 

producten oogsten. Om geld te verdienen moesten ze hun producten verhandelen en daarom gingen ze 

op dagtocht. Handelaars moeten vele kilometers afleggen om hun koopwaren te kunnen verkopen. Na 

een wandeling van toch wel 6 kilometer konden onze leden verfrissing zoeken in onze beek. Die avond 

leek ons dan ook geschikt om een briefje te sturen naar het thuisfront.   

Donderdagvoormiddag werd er druk aan ons toneeltje gewerkt want onze sloebers wilden natuurlijk niet 

afgaan. In de namiddag verzamelden we opnieuw rond onze tempel want de leiding had  iets te zeggen. 

Ze hadden namelijk genoeg geld verdiend maar moesten hun diploma nog verkrijgen om volwaardig sol-

daat genoemd te worden. Dit konden ze verdienen door enkele opdrachten te vervullen. Eenmaal het  

merendeel van die opdrachten goed waren uitgevoerd kregen ze hun officiële soldatendiploma en ont-

vingen een soldij om op vakantie te kunnen gaan. Met vakantie bedoelden we uiteraard het klein geza-

menlijke.  Ook die avond sliepen onze leden als roosjes.  

Vol goede moed startten onze sloebers de vrijdagvoormiddag met een bosspel. Ze bevonden zich op dat 

moment halverwege de ladder. Om hogerop te raken moesten ze de taken van een priester goed uitvoe-

ren. De sloebers werden onderworpen aan een test om te kijken of zij wel degelijk al die taken van een 

priester konden uitvoeren.  Met zalf en gewaden werd onze mummie gemummificeerd en samen met 

zijn bezittingen kregen ze een mooie rustplaats.  
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Het was de sloebers uiteraard ook niet ontglipt dat er een feestje was die avond. Er werd door de leiding 

een klein kampvuurtje gemaakt en er werd luidkeels meegezongen met het KSA-lied. Na een geslaagde 

dag kropen onze leden opnieuw onder de wol.  

Zaterdagvoormiddag werden de laatste voorbereidingen getroffen voor het toneeltje. Alles zag er goed 

uit en onze sloebers deden goed hun best. In de namiddag vond groot gezamenlijke plaats. Dit is een na-

middag waarbij alle leeftijdsgroepen samen spelletjes spelen en het tegen elkaar opnemen. Na 3 uur uit-

bundig spelen was een vieruurtje geen slecht idee. De koks hadden ervoor gezorgd dat alle leden op 

kamp konden genieten van overheerlijke vanillepudding met smarties. Zaterdagavond was eindelijk aan-

gekomen. Al het harde werk dat de sloebers in hun toneeltje hadden gestoken werd beloond, want het 

zag er prachtig uit. Het afscheid van leidster Loraine viel ons zwaar, maar we gaven haar nog enkele 

mooie herinneringen. Het groot kampvuur werd in gang gestoken door de leiding die ons na dit prachtige 

jaar zouden verlaten en het schouwspel kon beginnen. Het was een super mooie afsluiter voor een 

prachtig kamp. 

Op zondag werden er vooral valiezen gemaakt en was het enkel nog afwachten op de ouders.  

Wij wilden graag de sloebers nog eens bedanken voor het prachtige kamp en wij hopen dat jullie het leuk 

vonden. 

Vele groetjes 

Floren, Loraine, Dennis, Robbe en Rani 
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J o n g k n a p e n 
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Jongknapen 

Logboek 

Bièvre. 25 juli 2016. 10u53. De jongknapen die werden uitgeloot om deel te nemen aan de 76e editie van de 

Hongerspelen stormen joelend het trainingskamp binnen, onwetend over wat hen werkelijk te wachten staat. 

Drie van de vier coaches leggen het concept van de Hongerspelen uit. Coach Jarno ligt ziek in bed, geveld door 

een verschrikkelijk virus dat zijn leven zou gekost hebben als hij niet zo’n ontzettend doorzettingsvermogen 

had. 

22u03. De krijgers in wording testen hun talenten in het donker van de nacht want ook ’s nachts loert het 

gevaar… Na een vermoeiende dag gaan de jongknapen slapen 

26 juli 2016. 6u53. De jongknapen staan op om op dauwtocht te gaan. Hun oriëntatieskills wordt op de 

proef gesteld. Erna worden de intellectuele vaardigheden getest in een hoogstaand dorpsspel. 

13u02. De belangrijkste camouflagetechnieken worden aangeleerd aan de hand van haarverf en een geliefd 

modderbad. 

27 juli 2016. 9u34. Uithoudingsvermogen is onontbeerlijk tijdens de Hongerspelen. Om daaraan te werken, 

vertrekken we op dagtocht. Er wordt doorgedraafd aan een moordend tempo.  

19u26. De gedoemden mogen een brief naar het thuisfront sturen. Voor vijftien wordt het hun laatste 

boodschap. 

28 juli 2016. 14u10. Samenwerken is geen overbodige luxe in de Hongerspelen. Deze dag staat in teken van 

teambuilding. Sporten als voetbal en honkbal staan op het programma alsook een partijtje rugby, gepaard 

met de traditionele krijgersdans die aan rugbywedstrijden voorafgaat, de haka.  

29 juli 2016. 13u55. Het moment waarop iedereen heeft gewacht, waarvoor iedereen heeft getraind, waar-

voor iedereen heeft gevreesd. De angst is voelbaar, de bonzende harten hoorbaar. De bloeddorstige krijgers 

staan op het scherp van de snee. 16 gefocuste blikken staren naar de wapens in het midden en dan… START. 

Iedereen moordt elkaar zonder mededogen uit. 

30 juli 2016. Wegens een klein technisch incidentje hebben alle jongknapen de 76e editie van de Hongerspe-

len overleefd. 

We maken ons klaar om onze avonturen aan anderen te tonen door middel van een toneeltje en bereiden ons 

voor op het kampvuur, een mooie afsluiter van een nog mooier kamp.  

Namens de hele leidingsgroep: bedankt voor het schitterende kamp! We zullen jullie missen. 
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Met dank aan de sponsors 
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K n a p e n 
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Knapen 

Lang geleden was er eens een man genaamd Jef. Hij kreeg elke dag een andere ziekte. Hij bezocht dokter 

na dokter na dokter tot er hem iemand kon helpen. Jammer genoeg kon niemand hem goed nieuws bren-

gen. Er bestond geen medicatie voor zijn merkwaardige ziekte. Zijn enigste redmiddel was een kampvuur 

bouwen in één week. Zo niet, dan zou hij sterven! Jef werkte elke dag van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds 

laat, maar het mocht niet baten. Voor Jef kwam alle hulp te laat. Op zijn sterfbed vertelde de dokter hem 

dat zijn nageslacht ook te ziekte zou kunnen krijgen en zo geschiedde, één voor één kregen zijn achter- 

achter-achterkleinkinderen het syndroom van Jef. Deze kinderen zijn de knapen!! Vrijdagvoormiddag kwa-

men de knapen toe op het rehabilitatiekamp,  klaar om genezen te worden van deze verschrikkelijke ziek-

te. Om te beginnen leerden ze de verschillende aandoeningen kennen die voorkwamen bij het syndroom 

van Jef. Wie weet nog wat trichotilomanie wil zeggen? Na dit inleidend spel werd ook Gotcha uitgelegd. 

Dit is een spel dat over de volledige 10 dagen wordt gespeeld … ’s Avonds was het dan tijd voor 18-

urenspel. Zoals iedereen wel weet, viel dit na een paar uur al in het water. We hadden het getroffen met 

toch wel de ergste storm die de streek al had meegemaakt! 18-uren werd dus afgelast en alle leden en 

hun leiding mochten bij de boer in zijn stal gaan slapen. 

Zaterdag kregen de leden het Tambertsyndroom. Alles ging op zijn dooie gemaktje en de knapen waren 

content met weinig. Gewapend met alleen een blad en papier, gingen ze op zoek naar het perfecte lief 

voor leidster Fien (de blaadjes met de antwoorden van leiding en koks hebben een mooi plekje in mijn 

kamer, bedankt leden!). s Avonds speelden we in kleine groepjes Time’s-up: een superleuk spel waar je 

woorden in de eerste ronde moet beschrijven, in de tweede ronde beschrijven met maar één woord en in 

de derde ronde moet uitgebeeld worden. Team Robin en Jonas waren ijzersterk en konden zelfs woorden 

zoals regendrup (bedankt Piet) en fotosynthese uitleggen. Zondag hadden de knapen een drugverslaving! 

In de voormiddag speelden we dan een postjesspel met heksenkring waarbij de leden zoveel mogelijk geld 

moesten verdienen om drugs te kopen. In de namiddag speelden we een soort stratego/vlaggenroof. De 

leden moesten de vlag van het ander team zoeken en naar hun centrale post brengen. Veeeeeel moeilij-

ker dan het lijkt zoals de knapen hebben ondervonden.  

Maandag begon 2-daagse! Die dag zijn we van Bièvre naar Gedinne gestapt. ’s Avonds mochten we in een 

prachtig herenhuis slapen en zelfs hun zwembad bezigen! De perfecte afsluiter van de dag. Vanuit Gedin-

ne maakten we een heel mooie wandeltocht… naar Gedinne! De knapen vonden dit wonderbaarlijk ge-

noeg geen leuke verrassing, maar met frietjes konden we de gemoederen toch nog hoog houden. Terug 

aangekomen op de weide werden er kaartjes geschreven naar huis en gingen de knapen compleet uitge-

put vroeg naar bed. Woensdag waren we helemaal alleen op de weide (de andere leden waren op dag-

tocht) en het was dus het ideale moment om aan het kampvuur te beginnen. We maakten al het skelet 

van onze prachtige triomfboog. ’s Middags aten we broodjes met spek en lookbroodjes met kaas! Donder-

dag  kregen de leden anti-smetvrees en wilden ze zich zo vuil mogelijk maken. Als leiding kunnen we dit 

alleen maar aanmoedigen en we begonnen met zoenertje op een zeil vol met zeep en verf. De jongens 

hadden hier duidelijk de bovenhand.  Daarna werden de knapen geblinddoekt begeleid in het bos waar 

ze werden besmeurd met etensresten. Het leukste moment van het kamp … voor de leiding dan toch! 

Vrijdag hebben de leden vooral aan het kampvuur en hun toneeltjes gewerkt, maar ’s avonds was er nog 

tijd voor een feestje en een klein kampvuur.  
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Zaterdag hadden de leden – toch wel heel toevallig – last van pyromanie. Ze zwoegden nog een laatste 

keer aan hun kampvuur en staken het die avond in brand! Het was de knapen gelukt, de ziekte verdween 

uit hun lichaam en nooit zou iemand nog het syndroom van Jef moeten ondergaan! 

Bedankt leden voor het mooie kamp! 

 

Xoxo de knapenleiding  
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Jonghernieuwers 
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Wat we voorspelden, is helaas uitgekomen: de Polen zijn gesmolten op kamp. Nadat de Poolse arbeiders 

illegaal ons Belgenlandje betraden, liep het al verkeerd. Op hun zoektocht naar een plaats om te wonen – 

ook wel 18-uren spel genoemd—kwam het overtollige water met bakken uit de hemel. Hun zoektocht 

werd afgelast wegens ‘te gevaarlijk’  en onze illegale arbeiders moesten noodgedwongen onderdak zoe-

ken op een vochtige weide in het Waalse Bièvre. Hun welverdiende nachtrust kregen ze helaas niet. Ook 

het rivier- en grondwater steeg zienderogen zodat een tweede verhuis niet uit te sluiten was. Een plaatsje 

in het hooi tussen de koetjes bezorgde onze illegalen gelukkig nog een beetje slaap. De volgende dag werd 

de schade opgemeten en beslist om ons geen tweede keer meer te laten vangen. Onze woonplaats zal op 

palen komen. Zwoegen, zwoegen, zwoegen, het waren net bomen die we in de lucht staken. Maar het 

loonde wel de moeite, wat een prachtige constructie!  

Helaas  is de Belgische inspectie streng en strikt, en werden onze Polen terug het land uitgestuurd. Drie 

dagen lang zochten ze naar een weg om terug binnen te raken in het prachtige Bièvre. Door rivieren, ber-

gen en spookdorpen trokken ze verder. Ze liepen maar liefst 60 kilometer zonder zagen (alleen L. De Vrie-

se een beetje). Als aardbei  op de taart (kersen eet ik niet zo graag) werden ze ook nog eens beschuldigd 

van liften door de leiding, wat een pech hadden onze Polen! Op de derde dag zagen ze gelukkig het goud 

aan de rand van de zon en werd de zoektocht beëindigd. Een vaste verblijfplaats hadden ze al, maar hoe 

zit het met een job, een vrouw/ man en een huisdier? Werk genoeg om een weekje mee te vullen, me 

dunkt. Kinderoppas op leeuwkes, pompier met waterspelletjes en kampvuur, toneelschrijver of criminele 

activiteiten, de Polen proefden van alles wat en concludeerden dat ze niets kunnen. Wat een chaos. Ge-

lukkig loodste de leiding onze Polen door deze koortsdromerige situatie en was het allemaal leuk en tof.  

Het smelten van de Polen is helaas geen grap. Sinds enkele tientallen jaren smelten ze aan een tempo dat 

niet te verklaren valt door de historische trends. Wetenschappers voorspellen dat de gemiddelde tempera-

tuur op aarde de volgende honderd jaar nog met 1 tot 3,7°C zal stijgen. Simulaties tonen dat een tempera-

tuurstijging van ongeveer vier graden ertoe zou kunnen leiden dat ongeveer alle gletsjers smelten. Het ver-

der smelten van gletsjers gedurende de 21ste eeuw zal leiden tot overstromingen en watertekorten voor 

miljoenen mensen. Ook de noord- en zuidpool ontsnappen niet aan de gevolgen van het opwarmend kli-

maat. De oppervlakte van het pakijs op de Noordpool bereikte een nieuw dieptepunt in de winter van 2014

-2015. De oppervlakte bedroeg 14,54 miljoen km², dat is 1,1 miljoen km² minder dan de gemiddelde opper-

vlakte van het pakijs gemeten in de periode 1981-2010 (namelijk 15,64 miljoen km²). Naarmate de 21ste 

eeuw vordert, stijgt ook de kans dat de noordpool tijdens de zomer volledig ijsvrij zal zijn. Denk alsjeblieft 

eens na over het klimaat! Denk aan jullie toekomst en die van jullie kinderen!  

In het artikel zitten vier liedjes van de groep Bazart verstopt! De eerste die ze terugvindt krijgt een welver-

diende prijs! 

Jonghernieuwers 
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H e r n i e u w e r s 
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Hernieuwers 
Estse edelmoedigheid 

 

Het zijn uiterst donkere tijden. De huidige generatie leiders heeft overduidelijk lak aan aloude tradities 

en schaamt er zich zelfs niet voor. Zo liet de hernieuwerleiding het befaamde ‘fietskamp’ links liggen om 

een verandering (een afgrijselijk woord, me dunkt) door te voeren die de KSA en diens stakeholders nog 

lang zal heugen. Het weinig originele ‘buitenlands kamp’ deed haar intrede en zorgde voor heel wat ver-

ontwaardiging. Het ijzeren ros moest namelijk op stal blijven staan en onze buurlanden lieten het ook 

niet na hun onvrede te uiten. Verontwaardiging of niet, het besluit stond vast: 16 hernieuwers ver-

trokken met hun leiding richting de noordelijkste Baltische staat, Estland. 

 

Het langverwachte vertrek stond gepland op zondag 3 juli. We begonnen onze reis met de trein die ons 

naar Zaventem bracht. Gezien de volledige reis in het teken stond van ‘polarisatie’, kwamen we in twee 

groepen aan op de luchthaven omdat een groepje jongeren het naliet zich te haasten om op een andere 

trein over te stappen in Gent Sint-Pieters. Daar de treintickets (inclusief Diabolo-toeslag) zich onder de 

leden van de tweede groep bevonden, kon de eerste groep niet door de toegangspoortjes van de luchtha-

ven geraken. Bijgevolg moesten zij noodgedwongen wachten in de tussenruimte waar de ordediensten 

ook post hadden gevat. In een mum van tijd kwam een alerte militair verhaal halen, maar de gouden uit-

spraak ‘il y a eu une erreur’ gaf ze direct vrij spel. 

 

Na de hereniging bevond iedereen zich vervaarlijk dicht bij de informatieborden en kon iedereen vrij gok-

jes wagen op mogelijke bestemmingen. Litouwen, Griekenland en Macedonië passeerden de revue, maar 

jammerlijke genoeg konden we niemand feliciteren met een zesde zintuig. Toen we de bestemming ont-

hulden, vulden kreten van dolle vreugde de ruimte aan de check-inbalie en even later zat iedereen op het 

vliegtuig richting Tallinn voor een vlucht van ongeveer 2 uur. Bij aankomst dienden we nog een uurtje te 

wandelen alvorens we in ons bed konden kruipen in het hostel. 

 

De eerste echte dag van het kamp begon op maandag, want de leiding had een heuse fotozoektocht ge-

pland binnen het oude stadscentrum van Tallinn, Vanalinn. Dit district telt vele pak- en koopmanshuizen 

die dateren uit de tijd van de Hanze en de binnenstad is geheel omwald met een muur die voorzien is van 

pittoreske torentjes. Het is een klein en zeer gezellig stadje vol kleine straatjes en steegjes die voorname-

lijk met kasseien bedekt zijn. De cultuurminnende hernieuwer kon in deze stad zonder zorgen zijn hartje 

ophalen en genieten van indrukwekkende bezienswaardigheden zoals de Alexander-Nevski kathedraal en 

het oude stadhuis.  

Na een drukke dag vol cultuur, besloten we om een Belgisch biercafé onveilig te maken en bij het vallen 

van de avond nog een duik te nemen in de Baai van Tallinn, een onderdeel van de Finse Golf. Eenmaal te-

rug aangekomen in het hostel, was er nog even tijd om na te praten alvorens zich klaar te maken voor de 

volgende dag en in bed te kruipen. 
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Op dinsdagochtend namen we de bus richting Võsu om aan een heuse staptocht door het nationaal park 

Lahemaa te beginnen. We legden 17 kilometer af tot onze eerste stop in Nõmmeveski waar een volledige 

kampeerplaats was aangelegd. Er was hout voorhanden alsook een apparaat om het te klieven en een 

hutje met een barbecue. Een houten trap verschafte toegang tot de rivier die door de bossen meanderde. 

Het was een idyllisch plekje, maar jammer genoeg moesten we verder trekken om onze eindbestemming 

voor die dag, Kalmeoja te bereiken.  

Na 15 kilometer kwamen we aan op een gelijkaardige kampeerplek als Nõmmeveski, maar nu hadden we 

een mooi uitzicht op een aanpalend moeras. Op zelfgemaakte vuurtjes brachten we water aan de kook 

dat we in zakjes goten en dat na 10 minuten veranderde in een kant-en-klare maaltijd. Gelukkig is honger 

de beste saus en at iedereen mooi zijn zakje leeg. Een kampvuur bracht een einde aan onze mooie, maar 

lastige wandeltocht door de bossen en iedereen sliep als een roos. 

 

De tweede dag van onze wandeltocht was aangebroken en het viel meteen op dat de omgeving volledig 

was veranderd. De dennenbossen hadden plaatsgemaakt voor prachtige moerassen waar de Esten loop-

planken hadden voorzien om de doortocht mogelijk te maken. De meren werden ‘bogs’ genoemd en 

vormden een bron van unieke vegetatie. Het water was brandschoon en bleek zelfs drinkbaar te zijn. Ge-

zien dat in België absoluut niet denkbaar is, stonden we er eerst wat sceptisch tegenover, maar toen een 

gids en elke Est ons de drinkbaarheid verzekerde, besloten we het erop te wagen. We vulden onze drink-

bussen met moeraswater en konden de Estse beweringen enkel maar beamen. Een wereld ging voor ons 

open. 

Naast deze prachtige ontdekking, zagen we ook dat er houten uitkijktorens waren gebouwd in de gebie-

den. Als je erop klom, had je een prachtig uitzicht over de ‘bogs’ en vooral de prachtige kleurschakeringen 

waren een lust voor het oog. De schoonheid van dit stukje ongerepte natuur liet ons onze vermoeide 

spieren even vergeten. 

We zetten onze tocht voort om ons einddoel, Aegviidu te bereiken. In totaal hebben we op deze dag 40 

kilometer afgelegd en iedereen was kapot toen we ’s avonds arriveerden. Een vriendelijk Ests koppel 

bracht ons naar een winkel, waar we ontbijt voor ’s anderendaags kochten en ze toonden ons een rustig 

plekje waar we de nacht konden doorbrengen. 

Een tocht van ongeveer 72 kilometer kwam tot een einde en velen opperden dat ze nooit meer gingen 

trekken. Gelukkig zijn die mensen quasi allemaal tot inkeer gekomen en staat er reeds een reünie gepland 

om al dit moois nogmaals mee te maken. 

 

Woensdag trokken we richting de westkust van Estland om in het stadje Haapsalu even tot rust te komen 

na de lange wandeltocht. We aten in een oud Sovjet-treinstation waar de mannelijke helft op ontdek-

kingstocht trok door de oude treinstellen. ’s Avonds profiteerden we van een buffet à volonté voor 

slechts €15 en sliepen in een bos dicht bij de kust. 
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De volgende ochtend stonden we om 5u30 op om de bus van 7u te halen die ons naar het eiland 

Saaremaa, ten westen van het vasteland bracht. In Kuressaare hadden we fietsen (!) gehuurd om een 

tocht door het eiland te maken. We reden langs de kust richting het nationaal Park Vilsandi waar er ook 

weer zo een aangelegde kampeerplek ter onzer beschikking stond. De tocht langs de kustlijn was adem-

benemend dankzij de ongerepte kuststroken waar gigantische stenen centraal stonden in ons gezichts-

veld. ’s Avonds sliepen we langs een steenstrand en waren we getuige van een prachtige zonsondergang. 

 

Op de tweede dag van onze fietstocht fietsten we naar het zoetwatermeer Karujärv waar we enkele uur-

tjes konden relaxen, zonnen of volleyballen. De leiding besloot tijdens die momenten van rust toch nog 

even het eiland te verkennen en we stootten op de Odalätsi-bronnen waarover het gerucht gaat dat je 10 

jaar jonger wordt nadat je ervan gedronken hebt. Het zand borrelde constant op, het water had erg fris 

en de smaak was perfect. 

Uiteindelijk was het tijd om onze fietsen terug te brengen naar Kuressaare en nadien brachten we op on-

ze laatste avond een bezoek aan een pizzeria. Na een heerlijke maaltijd en enkele prachtige speeches, 

sliepen we een laatste maal in een bos zodat we uitgeslapen aan de volgende dag konden beginnen. 

 

De terugtocht op de laatste dag naar Tallinn verliep zorgeloos, maar eenmaal aangekomen in de hoofd-

stad bleek dat we in het oog van een storm terecht waren gekomen. De regen viel met bakken uit de 

lucht en dit fenomeen werd vaak afgewisseld met gigantische hagelbuien. Op een rustig moment beslo-

ten we de voettocht van 20 minuten richting de luchthaven aan te vatten, maar dat kwam ons duur te 

staan. Na 5 minuten gingen de hemelsluizen weer open en kwamen we in een hagelbui terecht. Schuilen 

was onmogelijk geworden dus moesten we doorzetten. Door de enorme hoeveelheid water die uit de he-

mel was gevallen, stond de stad volledig onder water en vormden er zich zelfs watervallen door de stra-

ten waar wij trappen moesten lopen. Iedereen was doorweekt en papieren zakken met eten waren ge-

scheurd. Gelukkig konden we schuilen in een café waar we de bazin haar dweil jammer genoeg met heel 

wat opkuiswerk opzadelden. Toen de bui volledig was gaan liggen, trokken we richting het vliegveld waar 

we zonder problemen het vliegtuig op konden en afscheid namen van een prachtig land. 

 

Wat ons betreft, is Estland een absolute aanrader voor iedere cultuur- en natuurliefhebber en daarboven-

op is het absoluut niet duur. U weet dus weer wat te doen! 

 

Bedankt aan de hernieuwers voor het prachtig kamp! 

Lizzel, Jean en Elek 
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Kermis 2016 
Het is een vaststaand feit dat gedurende het hele jaar niemand in Vinkt iets anders doet dan afwachten 

tot Vinkt Kermis wederom begint. Het laatste volledige weekend van augustus wordt dan ook inge-

palmd door een resem festiviteiten van eigen bodem die niemand (met recht en rede) wenst te missen. 

Ook wij droegen ons steentje bij en geven u hieronder de mogelijkheid om een kort sfeerverslag van de 

voorbije editie te lezen. 

 

Traditiegetrouw wordt de kermis op gang getrapt met de Ploatsefeesten op het dorpsplein. De grote tent 

en de kiosk deden perfect dienst om de pioniers van de eerste kermisdag te verblijden met een hapje en 

een drankje. Dit jaar stond alles in het thema van ‘Apache’ waardoor tipi’s, bizons, pijlen en bogen de al-

gemene sfeer bepaalden. Voor de kinderen waren er spelletjes allerhande voorzien en om de grote kin-

deren te dienen, hadden heel wat verenigingen de handen uit de mouwen gestoken. Femma zorgde voor 

oliebollen, KVLV verkocht croque-monsieurs, De Liete had een frituur op poten gezet waar je zelfgemaak-

te cocktails kon verkrijgen en de fanfare zorgde voor de muzikale begeleiding. Het was een meer dan ge-

slaagde start van de kermis die velen nog lang zal heugen. 

Op zaterdag brachten we alles in gereedheid voor onze jaarlijkse Openluchtfuif. De weersvoorspellingen 

waren veelbelovend en we verwachtten heel wat volk. Na de opzet en de briefing, gingen onze deuren 

open om uiteindelijk een 900-tal bezoekers te verwelkomen op onze fuifgrond. Op de main stage weer-

klonk de gebruikelijke commerciële muziek, maar dit jaar waren we een nieuwe weg ingeslagen door de 

‘Urban Room’ om te dopen (toepasselijk woordgebruik) tot de ‘Church Room’. Zodoende gaven we de 

ruimte om zich volledig te ontplooien aan mensen die de ‘K’ hoog in het vaandel dragen. In de ‘Church 

Room’ konden onze geliefde bezoekers genieten van heerlijke rocknummers zowel uit de oude doos als 

uit hedendaagse hitlijsten. 

Het was een zeer rustige en meer dan geslaagde editie voor ons en ook de opkuis verliep zeer vlot. 

Na de opkuis van de Openluchtfuif gingen de deuren van het kermiscafé om 10 uur open. Normaliter zijn 

de eerste bezoekers van Vinktse bodem, maar dit jaar werden we uitermate teleurgesteld aangezien een 

bezoeker uit de grootstad (van Scouts Deinze nota bene) als eerste binnenwandelde. Ondanks alles was 

de sfeer nog optimaal aangezien Emy Kabore (leidster in spe) de verantwoordelijkheid van het aperitief-

concert volledig op haar nam. Met enkele eigen nummers en wat covers bracht zij ’t Zolderke in vervoe-

ring. 

’s Avonds zorgden de punkers van London Bullet voor een stevig half uurtje rocken waarna onze rots in de 

branding, Unicorn Stable in twee uur het vers gelegde dak eraf liet gaan met hun geweldige covers. Als 

afsluiter zorgden DJ’s Kravatt en Duup & Dope voor een geweldige live set. Het werd al snel 6u30 en toen 

werd het tijd om in ons bedje te kruipen. 

Op maandag ging alles zijn gewone gangetje en verliep het kermiscafé rustig. We profiteerden er voorna-

melijk van om de andere verenigingen te steunen dus aten we ’s middags overheerlijke spaghetti van de 

fanfare en vertrokken we om 16 uur op toer langs alle Vinktse postjes. 

 

Het was weer een meer dan geslaagde editie en kijken al reikhalzend uit naar volgend jaar! 
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Wist je dat ... 

… een palindroom een woord is dat van achter naar voren gelezen hetzelfde is als van voor naar achter? 

… de Fries Folkert Treklof de uitvinder is van het palindroom? 

… Folkert Treklof ironisch genoeg een palindroom is? 

… stiefvader omgekeerd Piet Vandecasteele is? 

… in deze opzichtige fout een zweem van waarheid schuilt? 

… het palindroom van EHBO-tent ‘tnet-OBHE’ is?  

… er voor het laatstgenoemde woord geen uitspreekbaar palindroom bestaat aangezien een EHBO-tent 

een gebruiksmiddel is dat levens kan redden en dus ook gehanteerd moet kunnen worden door palin-

droomsprekers? 

… het percentage linksvoetige palindroomsprekers zonder dieptezicht de laatste jaren exponentieel is toe-

genomen? 

… linksvoetige palindroomsprekers quasi niet te censureren zijn uw lokale televisiezender? 

… linksvoetige palindroomsprekers hier hartelijk om kunnen lachen en zij derhalve een goed gevoel voor 

humor hebben? 

… de meest notoire linksvoetige palindroomspreker, de Senegalees Akpofure Tadala, allesbehalve notoir 

is? 

… Akpofure hierover erg bedroefd is, aangezien hij, ondanks zijn andersvaliditeit, de beste koeien van de 

hele Senegalese regio Kédougou kweekt. 

… Senegalese mannen hand in hand over straat lopen als teken van hun puur platonisch vriendschap? 

… Senegalese palindroomsprekers vaker voet in voet lopen? 

… dit niet omwille van hun palindroomsyndroom is maar louter omwille van praktische redenen? 

… ik de praktische redenen niet kan vermelden, aangezien die in een bijgevoegd Pdf-bestand stonden dat 

mijn computer jammer genoeg niet kon openen. 

… mijn computer het jammer genoeg moet begeven onder al deze onorthodoxe incorrectheden? 

… ik u kan troosten met de geruststellende gedachte dat van al deze wist-je-datjes er wel degelijk 1 waar 

is? 

… het einde niet altijd in zicht is? 

… dit nu wel degelijk het geval is? 
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Kalender 

21 oktober 2016 Dag van de jeugdbeweging 

29 oktober 2016 Stuntdag en –nacht 

12-13 november 2016 Ledenweekend (LW, SL en JK) 

3 december 2016 Sinterklaasbezoek 

 

29 januari 2017 Nieuwjaarsreceptie 

19 februari 2017 Filmfestival 

11 maart 2017 Eetfestijn 

1 april 2017 Oud-leidersavond en kubb-tornooi  

10 april 2017 Speelstraat Deinze 

11-14 april 2017 Joepie 27 (JH) 

27-28 april 2017 Gamel (KN) 

2-9 juli 2017 Buitenlands kamp (HN) 

21/24-30 juli 2017 Kamp 2017 

25-29 augustus 2017 Kermis 
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Blacklist 
 

Deze mensen waren te laat met hun artikel. Om deze schanddaad nog iets meer in de verf te zetten, 

krijgen deze personen een mooi plaatsje in de Yeah.  Shame! 

 

Fien Lambert 

Colofon 

 
Design en samenstelling 

Simon De Vriese 

 

Spelling en Timekeeper 

Nele Coene 

 

Artikels 

Leiding KSA Ahoy Vinkt 
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