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Inhoud 
 

Ahoy! 
 

Beste lezers 
 
 

De lente is in het land: vogeltjes fluiten, bomen krijgen 
weer bladeren en bloemetjes zijn  

alomtegenwoordig. Wat een prachtige tijd van het 
jaar! 

 
Nu het opnieuw mooier weer wordt, kunnen we met 

onze leden nog meer buiten spelen en nog leukere ac-
tiviteiten plannen! Toch blikken we in deze Yeah nog 
eens terug op de afgelopen en soms koude winter-

maanden.  
 

Filmfestival, eetfestijn en tal van vergadering werden 
georganiseerd. Het verslag kunt u hier lezen. 
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Leeuwkes 

Één tegen allen! 
 
Op een mooie zondagochtend in maart kwamen twaalf leeuwkes bijeen op ’t zolderke voor weer 
eens een supertoffe vergadering. Vandaag op het programma stond één tegen allen. We gingen 
van start. Drie stoere jongens besloten dat ze hun beentjes wel eens wilden schudden en liepen 
maar liefst drie rondjes rond de Sint-Pieterszaal! Ondertussen waren enkele andere kapoenen 
hun tandjes aan het poetsen om een volledige tube tandpasta op te doen! Noé wou wel graag 
eens een mummie spelen, dus wikkelde leider Simon hem helemaal in toiletpapier in, terwijl Lise 
zich geroepen voelde een hele balpen op te schrijven.  
 
En zo waren er nog vele andere opdrachtjes: bouw een menselijke piramide, verzamel iedereen 
zijn handafdruk, zing 3 liedjes … De leeuwkesleiding was zeer trots op hun leden, want al snel wa-
ren alle opdrachtjes volbracht! Daarom werden ze beloond met een cola en … heerlijke marsh-
mallows! Toen de snoepjes op waren, zagen de leeuwkes geen reden meer om stil te zitten, dus 
speelden we slingertikker en ninja met als motto ‘hoe actiever, hoe beter’. Daarna speelden we 
nog even in de zandbak, maar al snel tikte de klok 12 en stonden de mama’s en de papa’s klaar 
om hen op te halen. 
 
Bedankt voor de leuke vergadering! 
 
Simon, Rieke, Paulien, Ilke en Gemma  
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Leeuwkes 

Lente, waar ben je? 
 

27 februari, een koude winterdag, maar dit weerhield 14 dappere leeuwkes er niet van om te ko-
men naar onze vergadering. Jammer genoeg moest Rieke verstek geven, gelukkig kon Fiel haar 
vervangen (bedankt Fiel!).  
 
Aangezien het bijna lente is en we allemaal verlangen naar het mooie zomerweer, beslisten we 
om de lente een beetje sneller naar ons land te laten komen. Om dit te realiseren speelden de 
leeuwkes een spel. Ze moesten verschillende kaartjes verzamelen (onder andere bloemen en bo-
men) in de hoop de lente zo sneller tot bij ons te laten komen. Kaartjes konden ze verdienen 
door opdrachtjes uit te voeren. Enkele opdrachtjes waren bijvoorbeeld: ‘vertel een mop’, 
‘hanengevecht’, ‘zoek 5 verschillende bloemetjes’, en ga zo maar door. Onze leeuwkes waren erg 
goed in deze spelletjes, maar dit alleen was nog niet voldoende. Ze moesten hun kaartje ook nog 
valideren en dit konden ze doen door de duistere zolder te betreden en zich een weg te banen 
door allerlei obstakels. Maar alsof dit alles nog niet genoeg was, waren er ook nog eens 2 tikkers 
die probeerden de kaartjes af te pakken! 
 
De jongens vlogen er al snel in en behaalden heel wat kaartjes. De meisjes wilden natuurlijk niet 
onderdoen en hadden ook een mooi aantal behaald. Dit gaf als resultaat een heleboel kaartjes.  
Na het tellen van de kaartjes hadden de leeuwkes wel een colaatje verdiend. Na onze korte pau-
ze was het weer tijd om te ravotten. Deze keer maakten we het speelpleintje onveilig. Schomme-
len, taarten bakken, het klimrek en zelfs schermen. Het speelpleintje kent voor ons geen gehei-
men meer!  

 
Bedankt en tot de volgende vergadering! 
 
Simon, Gemma, Rieke, Paulien en Ilke 
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Sloebers 

Poekebos in levensgevaar? Pas maar op want de sloebers zijn daar! 
Na het neerzetten van een geslaagd eetfestijn was de sloeberleiding terug in vorm om er samen 
met al onze gekke sloebers een dikke lap op te geven. We waren het  allemaal over 1 ding eens: 
de tijd was aangebroken om buiten de vertrouwde grenzen van Vinktcity te treden. Het duurde 
niet lang of de leiding kwam op het geniale idee om Poekebos te gaan verkennen. Ditmaal niet 
alleen voor de fun, maar weliswaar met grote nood en een belangrijk doel! Leider Floren had 
onlangs te horen gekregen dat men van plan is om het prachtige bos van Poeke te vernielen, 
zonder enige reden, puur uit egoïsme, niet aan alle dieren denkend! De charmante burgemees-
ter van Poeke, Willy van den Broeck, kwam op het ‘briljante’ idee om er een gloednieuw indu-
strieterrein te bouwen. ‘Die man is helemaal gek, ’ dachten we met z’n allen! Geld, dat is het 
enige waar hij om geeft blijkbaar. Logischerwijs gingen de sloebers dit niet zomaar laten voorbij 
gaan: ze moesten daar een stokje voor steken. 
 
De dag waarop de aanleg van het industriegebied gepland was, was aangebroken! De sloebers 
zouden ten aanval trekken en waren vastberaden de burgemeester te verslaan. Ons sloeber-
team werd op die bijzondere dag vergezeld door 3 nieuwe leden! Iedereen was laaiend enthou-
siast! De 2 zusjes en broer van Congolese afkomst zijn onlangs komen wonen in Vinkt en zijn 
enorm blij dat ze toch nog later op het jaar mochten aansluiten.  ‘Hoe meer zielen, hoe meer 
vreugd, ’ klonk het. Vol goede moed vertrokken al onze dappere sloebers in volle vaart met de 
fiets richting Poekebos. Huffend en puffend reden ze Poekebos binnen. Maar wees niet ge-
vreesd: ze hebben altijd een reservedosis energie op zak! 
 
Na ernstig overleg besloten de sloebers niet terug te krabbelen, maar ten strijde te trekken.  
Aan de centrale post werd hun een document overhandigd die goedkeuring gaf om er een fa-
briek te bouwen. Omdat dit net hetgeen was wat ze wilden vermijden, gingen ze op zoek naar 
iemand die hun de remedie kon geven. In het bos zaten leiders Dennis en Robbe en leidster Lo-
raine verscholen. Zij beschikten over een waardevol document die het aanleggen van extra bo-
men en/of bossen verzekerde. Het enige probleem dat er zich vormde, is dat je dat document 
niet voor niets kon krijgen. Wanneer je arriveerde aan de post, werd elk lid op proef gesteld. Ze 
konden kiezen uit een hele hoop opdrachten. De ene opdracht al iets lastiger dan de andere. 
Als je één van de moeilijkere opdrachten kon vervullen, kon je een bos bemachtigen. Zo niet, 
dan kon je gaan voor een boom! Maar maak je geen zorgen hoor, er zijn veel bossen de deur uit 
gevlogen.  De sloebers richtten zich zonder twijfelen volledig op de grootste uitdagingen. Falen 
was geen optie, dat was duidelijk hun motto van de dag.  
 
Na veel uitsloven brak het moment van de waarheid aan. Er werd vergaderd met de jury van 
stad Aalter. Na het tellen van de aantal, konden ze maar één ding concluderen: Poekebos moet 
blijven. Dit te danken aan de grote inzet van onze helden en heldinnen. Als trotse leiding be-
loonden we hun overwinning met een lekker dessertje. Nadat we elk een tweetal potjes binnen 
gesmuld hadden en een leuke groepsfoto hadden gemaakt, keerden we met een brede glim-
lach terug huiswaarts. 
 
Bedankt voor de geweldige vergadering sloebers!  

Tot den volgenden. Veel liefs jullie leiding. 
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Eén tegen allen! 
 
Op zondag 17 januari was het weer eens tijd voor een fantastische sloebervergadering. Vol en-
thousiasme en ruim op tijd werd er verzameld op het super gezellige zolderke. Het werd tijd dat 
de energie die onze leden hadden, werd geïnvesteerd in onze spelletjes. De sloeberleiding had 
voor deze vergadering ‘één tegen allen’ voorzien. Een lijst van 4 pagina’s lang was opgesteld en 
werd voorgesteld aan onze leden.  Stel dat ze alle opdrachtjes konden volbrengen, dan zou er 
een tegenprestatie volgen. Dan zouden alle leden samen mogen overleggen voor opdrachtjes, 
die de leiding dan zou moeten uitvoeren. Met dit doel voor ogen,  gingen onze leden vol enthou-
siasme aan de slag.  
 
Twee van de meisjes gingen de strijd aan met een stuk zeep. Dit moest volledig opgezeept wor-
den in een bassin met water. Het stuk werd op de grond gegooid, werd weggeschraapt aan alle 
hoeken die ze konden vinden. Ondertussen werd er een grote kaars aangestoken. Met man en 
macht moest deze verdedigd worden, want hij moest een hele vergadering lang blijven branden. 
De leiding probeerde met grote inspanningen de kaars uit te blazen, maar dat was allemaal verlo-
ren moeite. Buiten werd er meer aan mannelijk werk gedaan. Toch lieten de meisjes zich niet 
doen en waagden ze ook hun kans.  
 
Een borstel in evenwicht houden op een vinger voor 15 seconden bleek toch een van de moeilijk-
ste opdrachten te zijn. De meest vervelende opdracht werd door zo goed als iedereen gepro-
beerd, maar werd niet langer dan 10 minuten volgehouden. Er was een bassin gevuld met zowel 
pepers als met rijst. Het was de bedoeling dat ze de twee etenswaren van elkaar moesten schei-
den. Deze opdracht werd uiteindelijk door de vingers gezien. Net voor de tijd om was, waren alle 
andere opdrachtjes uitgevoerd. Wat de leiding nu nog te wachten staat, hangt allemaal van onze 
sloebers af… 
 
Groetjes de sloeberleiding 

Sloebers 
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Schaatsen! 
 
De jongknapen besloten om voor de eerste keer – en hopelijk ook laatste keer – in hun nog korte 
leven een scheve schaats te rijden en dat ging door in de Kristallijn te Gent. Na een kort opont-
houd kon de provisoire winterpret echt van start gaan. Met een bang hartje begaven we ons op 
het gladde ijs. Na een kwartiertje wennen was het voor onze overschouwende arendsogen niet 
moeilijk om drie soorten schaatsers te onderscheiden. Ten eerste zagen we de zigzaggers: de le-
den die niet vertrouwden op hun evenwichtsorganen en van de ene naar de andere kant schaats-
ten. De tweede groep waren de schaatsers die wel het juiste gevoel hadden, maar jammerlijk ge-
noeg het vertrouwen misten om er vol voor te gaan. Deze leden hebben overigens het vaakst 
mogen kennis maken met het gladde ijs.  
 
Ten slotte heb je een derde, besloten groepje die sneller schaatsten dan hun eigen schaduw – en 
eerlijk gezegd ook dan die van ons. Ze vonden hun plezier in het tellen van het aantal rondjes en 
de ander continu te overtreffen alsof de winnaar een prijs en drie kussen zou krijgen. Het enige 
wat je van hen hoorde, was een luide knal, wanneer ze door de geluidsbarrière vlogen en ge-
klaag, wanneer we met spijt in ons hart moesten vertellen dat we op het punt stonden te ver-
trekken.  
 
Met al dan niet pijnlijke voetjes sleepten we ons naar boven om neer te ploffen in de cafetaria en 
te genieten van een welgekomen drankje. Na drie uur plezier, met vallen en opstaan, lieten de 
jongknapen moe maar voldaan de Kristallijn achter zich, op weg naar andere oorden. 
 
‘t Was plezant, jongknaapjes. Tot de volgende! 
 

Jongknapen 
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Jongknapen 

Monopoly 

 
Op een prachtige, veel te vroege zondagochtend stonden 11 jonkies paraat om zich rot te amuse-
ren met hun geweldige leiding. Die leiding had een fantastisch spel in elkaar gestoken. Iedereen 
kent wel het klassieke monopolyspel, met de Nieuwstraat in Brussel en dergelijke Belgische stra-
ten. Wel, wij vonden het tijd dat de jongknapen de Vinktse straten eens naar waarde leerden 
schatten. Met exact 20 Vinktse straten op het spelbord – ja, Vinkt telt weldegelijk 20 straten - 
was de toon gezet. 
 
We begonnen de vergadering met het knutselen van pionnen en huisjes om later te bouwen op 
het spelbord. De jongknapen blijken echte creatieve duizendpoten en er werden heel wat ab-
stracte en kleurrijke huisjes gecreëerd. Echte architecten allemaal, al hoop ik dat ze hun toekom-
stige huizen wat steviger maken. 
 
Na een half uurtje plezier beleefd te hebben met verf en karton, begon het echte spel. Het reuze-
grote monopolybord werd uitgelegd en straten werden veroverd. Al snel bleek dat de jongkna-
pen wat energie over hadden. De Vinktse straten lieten we voor wat het is en we eindigden de 
vergadering met een ouderwets voetbalpartijtje in het zonnetje. 
 
Tottons 
 
Jongknapenleiding xx 



 11 

Op zaterdag 30 januari organiseerden we de eerste vergadering van het nieuwe jaar. Een nieuw 
jaar is een nieuw begin en daarom besloot de leiding hun leven te beteren. We waren vastbera-
den de knapen iets bij te leren. Waar zouden de knapen nog geen verstand van hebben? Ja, u 
raadt het al: volwassen worden! Van volwassen worden wisten de knapen nog niets en daarom 
gaf de leiding er een snelcursus over. 
 
Iedereen werd opgedeeld in groepjes van 2 waarna we begonnen met ‘geblinddoekt schminken’. 
Jente en leider Jan hadden er nog nooit zo mooi uitgezien. Ook zou ik voorstellen om Margot weg 
te houden van make-up. De foundation was duidelijk niet voor haar weggelegd … 
 
Na het schminken waren we klaar om uit te gaan. Iedereen weet natuurlijk dat uitgaan de basis is 
van volwassenheid en daarom speelden we drankspelletjes met  … water! Een goede tip voor de 
ouders van Laura: Laat haar alleen water drinken met vrienden op café, want ze is gigantisch 
slecht in drankspelletjes. 
 
Door al dat water werden we wat losser en dus was het hoog tijd om eens te leren flirten. Er is 
namelijk een verschil tussen flirten en flirten flirten (dixit Haroon uit Temtation Island). Per 2 
moesten de knapen een bekende romantische filmscène naspelen. Disney was (niet verrassend) 
een populaire keuze. 
 
Van het één komt meestal het ander en daarom speelden we zoenertje. Kato verloor zo vaak dat 
we ons begonnen afvragen of ze het misschien met opzet deed? 
 
Na het kussen waren de knapen dolverliefd op elkaar en besloten ze te trouwen! Iedereen kleed-
de zich iets feestelijker en wat begon als een gezamenlijke openingsdans, eindigde in een fuif. 
 
Tegen alle verwachtingen in kregen onze koppels diezelfde dag ook nog kindjes! Leider Jan is 

blijkbaar de ideale schoonzoon, want hij was de enige die wist hoe je iemand een pamper moest 

aan doen. Moeders en vaders grijp u kans! 

Knapen 



 12 

Knapen 

Vlaggenroof 
 
Om 2 uur in de namiddag kwamen de knapen samen om er weer een toffe namiddag van te ma-
ken. We zouden vandaag het spelletje ‘vlaggenroof’ spelen. We werden in twee kampen ver-
deeld: het gele kamp en blauwe kamp. Terwijl de kampen om de beurt hun vlag verstopten, 
moesten we elk een kaart nemen met daarop een cijfer van 1 tot 10 waarmee we de tegenstan-
der konden ‘doden’. Het hoogste cijfer won. Maar tegelijk moesten we ook de vlag van de tegen-
stander proberen te bemachtigen. Bij deze 3 rondes won telkens het blauwe team. Daar kwam 
pas verandering in als we een variant speelden. Zo kon het gele team toch één keer victorie kraai-
en. 
 
In deze variant moesten we weer de vlag van de ander proberen te pakken, maar deze keer zon-
der kaarten, maar met verf. In het midden van de 2 kampen lag voor iedere speler een spuit met 
verf in. Voor het gele team gele verf, voor het blauwe team blauwe verf. We moesten zo snel mo-
gelijk tot bij de spuiten geraken, want alleen met de verf kon je het andere team doden.  
 
Nadat de spelletjes gedaan waren, spoten we nog wat met verf en vond leider Piet dat ze ervoor 
moesten ‘gestraft’ worden. Zo werden zij ondergespoten met verf. ‘Hierbij laten we het niet,’ 
dachten een paar! Dus spoten ze leider Piet onder met verf. Daarna gingen we chocoladekoekjes 
en cake bakken. Hmmm… ze waren zo lekker!  
 
Spijtig genoeg werd het al rap 5 uur dus tijd om naar huis te gaan. Maar het was een toffe en leu-
ke vergadering! 
 
Dankjewel voor het artikel, Janne 
Kusjes van je leiding 
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Met dank aan de sponsors 
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Jonghernieuwers 

Bescherm je oren! 

Zo, beste jonghernieuwers! We wisten het allemaal, jullie waren naar Muurfuif geweest en jullie 

oren waren allemaal naar de tuu…ut. Daarom organiseerden wij een vergadering over het be-

schermen van jullie oren (omdat we het allemaal zo goed met jullie voor hebben).  

De preventienamiddag ging als volgt: de aanwezige leden mochten een partner kiezen die ze 

blind vertrouwden en hiermee vormden ze een duo. Dat laatste werd in het spel heel letterlijk 

genomen. De leiding had op ons welbekende graspleintje lukraak oordoppen in het rond ge-

strooid. De bedoeling was dat één persoon geblinddoekt werd met de handen op de rug terwijl 

de andere persoon instructies gaf waar de oordoppen lagen. De moeilijkheid van het spel was dat 

de leiding voor een aantal valkuilen had gezorgd zoals vieze drankjes, afwashandschoenen en an-

dere voorwerpen die niets met het thema te maken hadden.  

Al snel bleek het vertrouwen bij veel duo’s ver te zoeken. Iedereen stuurde zijn partner richting 

vieze mengseltjes in plaats van naar de oordoppen. Na een uur lachen en elkaars vertrouwen ge-

schonden te hebben, besloten we een spel te spelen op ons zolderke. We speelden het spel 

‘verduisterde zolder’. De leden werden gesplitst in twee teams, elk aan de andere kant van de 

zolder. De bedoeling was om in het kamp van de tegenstrever te komen om daar een kaartje te 

bemachtigen. Dat kaartje moesten ze dan terug brengen naar hun eigen kamp. De leden moch-

ten hun deel van de zolder zodanig overhoop halen zodat het voor de andere groep onmogelijk 

werd om te passeren. Een extra moeilijkheid waren de lange armen van tikker en leider Fiel Mar-

tens. Als snel bestormden de stoere jonghernieuwers elkaars kampen en beukten elkaars obsta-

kels zo omver. Aan het eind van de rit werden alle verzamelde kaartjes samen gelegd. Op elk 

kaartje stond één letter. Met deze letters moesten de leden een slogan vormen die te maken had 

met het thema. De slogan was: ‘oordoppen kan je vervangen, je oren niet!’.  

Als bezorgde leiding hopen wij hiermee onze lieve jonghernieuwers een belangrijke les geleerd te 

hebben.  

Bedankt voor de fijne namiddag!  

Gegroet Marieke, Jochen & Fiel 
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Jonghernieuwers 

SCHAATSEN 
Voor ik mijn schrijfsel over de fantastische schaatsvergadering begin, is er toch iets dat mij van 
het hart moet.  Liefste jonghernieuwers, ik heb het nu al een paar keer herhaald, maar op deze 
manier wil ik het ook in de Yeah vereeuwigen.  Jullie hebben ons ongelofelijk goed geholpen op 
eetfestijn. Ook al is afwassen niet  de meest leuke bezigheid op een zaterdagavond, jullie hebben 
toch zonder klagen en zagen uren gewerkt. Dus bij deze: een dikke merci daarvoor. De leiding ap-
precieert jullie werk enorm en ik ben super trots op jullie! 
 
Op zondag 20 maart ging er eindelijk nog eens een klassieke vergadering door: gaan schaatsen in 
de Kristallijn. Jammer genoeg viel onze vergadering voor de jongste bende midden in de exa-
mens, onze excuses hiervoor! Voor de oudste groep was het dan weer een verademing om na 
een zware week weer hun beentjes te kunnen strekken. De vaste leiding had het ook wat druk: 
gelukkig kon Piet bijspringen om onze wilde jonghernieuwers onder controle te houden.  
 
Piet liet zich al vlug merken als een echte schaatskampioen. Marieke kon met moeite een rondje 
schaatsen zonder te vallen. Bij de leden was het duidelijk te zien wie het al vaker had gedaan. De 
jongens moesten met veel morren het onderspit delven tegen de gracieuze meisjes! Van al die 
zware inspanningen krijg je natuurlijk honger en dorst, een lekker paaseitje en een drankje waren 
dan ook een welgekomen afwisseling.  
 
Het was weer eens een hele toffe namiddag voor ons, ik hoop voor jullie ook! 
 

Xoxox De JH- leiding, bedankt aan Piet 
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Hernieuwers 

Dorpsspel! 
 
Vinkt, een dorp met een grote historie en een pak sentimentele waarde. Een glorie die nooit ver-
loren zou mogen gaan. En daarvoor hadden wij de oplossing! In plaats van de leden op te sluiten 
op onze zolder - zoals gewoonlijk -  hebben we ze de vrijheid gegeven om zich al spelend door 
Vinkt te begeven. Het is belangrijk dat onze jonge Vinktenaren de feeling met het dorp niet ver-
liezen. Zij kregen verscheidene opdrachten waardoor ze van plaats naar plaats werden gestuurd. 
Het doel was coördinaatgetallen te verzamelen waardoor ze uiteindelijk op hun eindbestemming 
zouden uitkomen, als alles goed verloopt natuurlijk. Verscheidene straatnamen konden ze halen 
uit de tips die hun enveloppen zaten. Bijvoorbeeld: In deze straat heerst geen oorlog. Het ant-
woord was natuurlijk ‘de Vredestraat’. 
 
Op sommige posten werd door de leiding hun brein getest door middel van raadsels. Het ant-

woord was dan nodig voor het vinden van de eindpositie, één fout en onze hernieuwertjes ston-

den aan de andere kant van de wereld . Maar ze hebben dat zeer goed gedaan en hebben daar-

door mooi hun weg naar de eindpositie kunnen vinden. 

 

Super gedaan, hernieuwers! 
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Hernieuwers 

Het Rudy- en Erikspel 
Zaterdagavond 30 januari : de Hernieuwersleiding had nog eens goesting om een vergadering te 
geven. Met welgeteld 4 leden - meer moest dat niet zijn - konden we aan de vergadering begin-
nen.  
 
De leden werden in 2 teams opgesplitst. Het werd team vrouw (Rieke en Emy) en team vent 
(Floren en Stan). Ze kregen elk een klok die op 10 minuten stond. Deze klok begon verder te lo-
pen als ze aan een opdrachtje begonnen. Het was de bedoeling om de klok op 0 te krijgen door 
opdrachtjes op het Rudybord tegen elkaar te spelen. De winnaar van elk opdrachtje kon meer 
minuten kwijtspelen dan de verliezer.  
 
Soms kon het ook eens zijn dat de opdracht te moeilijk werd of dat ze teveel tijd verloren. Ze 
konden hun opdracht stopzetten, maar moesten dan wel aan het Erikrad draaien met ietwat vui-
lere opdrachtjes. 
 
Een greep uit de Rudyopdrachtjes :  
-Een lepel omdraaien in je mond blijkt moeilijker dan gedacht te zijn (enkel Stan was pro) 
-Een potlood vooruitduwen op een blad met maar één vinger vergt concentratie en een goede 
vingerspier 
-Rietjes in elkaar steken om zo uit een colaflesje te drinken op afstand: de vrouwen hadden dit al 
meer gedaan, zo blijkt.  
-Wasknijpers in het gezicht is een pijnlijke bedoening (we hebben ze bijna zien bleiten) 
-Een potlood met gestrekte arm in een flesje laten vallen : daar heb je dieptezicht voor nodig, 
sorry Stan 
-Een elastiekje over je hoofd krijgen: ronduit hilarisch  
 
Team vent had als eerste de eer om aan het Erikrad te draaien. Ze moesten een cocktailsausje 
maken door ketchup en mayonaise op de buik te doen en deze tegen elkaar te wrijven. Jammie. 
Team vrouw mocht hun hoofd voor 30 seconden lang in een zak vol met kousen steken. Stinky-
winky.   
 
Het werd een spannende strijd, maar de laatste opdracht besliste alles. Ze moesten op een doek 
staan en deze omdraaien zonder dat ze de grond aanraakten. Het leek erop dat team vrouw het 
ging halen met een goede tactiek, maar team vent bleek het uiteindelijk in een sneller tempo te 
kunnen uitvoeren waardoor zij dus gewonnen waren.  
 
Congratulations en dank voor de leuke vergadering, het was zeker gieren lachen brullen. 
 
Jean, Lizze en Elek (de afwezige) 
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Het fenomeen ‘eetfestijn’ is een begrip dat bij ons in Vinkt, en bij uitbreiding België, zeker een 
belletje doet rinkelen. We worden er quasi wekelijks mee om de oren geslagen en na afloop is 
een eetfestijn het centraal onderwerp bij menig intens gesprek.  
 
De keuze om een zoveelste eet- en drinkgelag te organiseren in ons dorpje is bijgevolg niet bijster 
origineel te noemen. En toch zijn ook wij gezwicht voor de trend bij uitstek, althans wat het basis-
concept betreft. De jeugdige zielen binnen onze KSA zijn er steeds weer op gebrand om een der-
gelijk simpel concept uit te werken tot een uniek evenement.  En dat zullen de aanwezigen gewe-
ten hebben! 
 
Op deze editie konden onze sympathieke bezoekers zich tegoed doen aan oeroude Vlaamse kost, 
namelijk stoemp met gehaktballen. Onze smaakpapillen dreven ons naar een verfijndere uitwer-
king van het gerecht zodat ons charmant koksteam vier verschillende sauzen bereidde om de ge-
haktballen een extra toets van genialiteit te geven. Van een topgerechtje gesproken! 
 
In theorie klonk het als muziek in de oren, maar iedereen weet dat een plan zonder afdoende uit-
voering geen potten breekt. Gelukkig was ons keukenteam goed voorbereid aan de start geko-
men en slaagden ze erin vriend en vijand te verbazen. In totaal werd er 100 kilogram aan gehakt-
ballen gerold en ongeveer 150 kilogram aan aardappelen, wortels, uien, knoflook, courgette en 
gember gekuist.  
 
Op de avond zelf was het gezelligheid troef en we werden overstelpt met positieve reacties van-
wege het heerlijke eten. Een Brugse Zot van ’t vat zorgde voor de afwerking om iedereen met 
een glimlach op het gelaat achter te laten. Ook onze jonghernieuwers en hernieuwers toonden 
zich weer van hun sterkste kant en waren een enorm grote hulp bij de afwas. 
 
Tot slot geraakten we al onze tombolalotjes kwijt, maar op mysterieuze wijze bleven onze hoofd-
prijzen (een klopboor en terrasverwarmer) onaangeroerd. Hoewel enkelingen ervan overtuigd 
zijn dat wij daar zelf voor gezorgd hebben, moeten wij jammer genoeg vaststellen dat toevallig 
deze prijsloten verloren zijn geraakt in het strijdgewoel. Toeval bestaat dus. 
 
Grote dank aan alle aanwezigen en het geweldige koksteam voor de vlotte samenwerking, de ge-
zellige sfeer en het heerlijke eten! 

Eetfestijn 
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Mijmeringen van een oud-leider: Geswinde Grijsart 

 
Het moet zowat omschreven worden als een eer, een pagina krijgen in de alom bekende YEAH! 
Zo voelt het ook, thans doet het me weemoedig terugdenken aan die schone tijd als leider, toen 
je tegen de ongenadige klok moest schrijven om je YEAH-artikels tijdig af te krijgen. Zeker om een 
plaatsje op de onverbiddelijke blacklist te vermijden! Die tijden zijn helaas voor mij al lang vervlo-
gen, maar toch wil ik als een ‘geswinde grijsart’ nog even terugdenken aan die mooie tijd. Dat 
doe ik niet door oude Vyncktse koeien uit de gracht te halen, maar u even mee nemen naar een 
wonderlijk initiatief genaamd BASJ (de opvolger van KEETN voor de oudgedienden onder ons). 
Een initiatief waar alle Oost-Vlaamse groepen samenkomen om elkaar te leren kennen en een 
aantal mooie activiteiten kunnen doen (ik spreek hier over paintballen, lasershooten, muurklim-
men en nog dergelijke)! Hier ontmoette ik de jonge helden van vandaag opnieuw in hun eeuwige 
zoektocht naar jeugdig amusement. Trots was ik dan ook om te zien dat de Vinktse KSA vol en-
thousiasme deelnam aan alle activiteiten en zich trachtte als voorbeeld te stellen voor groepen 
die ‘op zoek zijn naar zichzelf’. Het deed me terugdenken aan de initiatieven waarin ik in mijn jon-
ge jaren deelnam als KSA’er en waar we altijd op een verantwoorde manier voor het nodige amu-
sement zorgen. Ik ben blij te zien dat die oude gebruiken nog steeds van tel zijn. Want geef toe, 
het is niet eenvoudig om als KSA geen verwijten om de oren te krijgen! Zelf heb ik al talloze keren 
mogen uitleggen dat niet alle blauwhemden even baldadig hun tocht door Deinze verder zetten 
als Stuntnacht aan de gang is. Heb ik evenveel gezien hoe ‘de jeugd van tegenwoordig’ zich ge-
draagt op sommige initiatieven. Net daarom ben ik trots op Vinkt, een KSA naar mijn hart, waar 
de sfeer en het plezier voorop staan, niet ten koste van anderen of andermans materiaal. Net 
daarom is mijn mijmering bij deze een beetje zachter geworden, milder dan talkpoeder zelfs. Wij 
hebben doorgegeven wat doorgegeven moest worden, nu is het aan ‘de jonge garde’ om het ver-
der te zetten. Dat zijn ze aan het doen, chapeau! 
Bij een volgend initiatief meer van dat! 
 
Matthi Van De Bussen 

 

Met dank aan Matthias Neirynck om deze column te schrijven. 

Column 
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KSA Ahoy Vinkt 

Meester Dominique of de leiding 

Sien De Winter 

Lotenhullestraat 51 Vinkt 
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KSA Ahoy Vinkt 
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Kalender 

 Buitenlands kamp (hernieuwers): 3 juli - 10 juli 2016 
 
 Kamp te Bièvre: 22/25 juli - 31 juli 2016 
 
 Ploatsefeesten: 26 augustus 2016 
 
 Openluchtfuif: 27 augustus 2016 
 
 Kermiscafé: 28 - 29 augustus 2016 
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Blacklist 
 

 
 
 
 

Onderstaande luiwammesen waren te laat met hun artikel. Om deze schandelijke 
gebeurtenis extra in de verf te zetten, krijgt dit crapuul een mooi plaatsje in de 
Yeah. Haat haat haat! 
 

Piet Vande Casteele  
Deze negentienjarige, tikkeltje arrogante knaap uit het landelijke Grammene neemt de Yeah 
niet zo serieus. Dat kan de redactie maar weinig appreciëren, Piet! Shame! 
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