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Ahoy! 
 

Beste lezers 
 
Het nieuwe jaar is al van start gegaan. We wil-
len jullie allemaal een gelukkig 2016 toewen-
sen. Hopelijk heeft het nieuwe jaar voor jullie 

— en hopelijk ook voor de KSA — heel wat 
nieuwe ervaringen en mooie belevenissen in 

petto! 
 

In deze Yeah blikken we nog even terug op het 
najaar 2015. Tal van activiteiten passeerden 

weer de revue, o.a. ledenweekend en de soep-
dag. U kunt het uitgebreide verslag hier lezen. 

 
 

Tottons! 
 

KSA Ahoy Vinkt 
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Leeuwkes 
Op een mooie ochtend in oktober kwam een gekke bende leeuwkes toe op de ‘t 
zolderke. Ze waren klaar om zich weer eens goed uit te leven en het was aan de 
overzalige leeuwkesleiding om daarvoor te zorgen. 
 
Het spel van de dag ging als volgt: de leeuwkes moesten een ballon laten klakken 

tussen hun buikjes en daarin zat een spelletje 
verscholen dat ze samen moesten spelen. 
Maar op deze manier een ballon kapot maken 
is natuurlijk niet makkelijk. Met veel gelach, 
gebrul en geschater namen de leden de 
vreemdste posities aan om de ballonnen tot 
ontploffen te krijgen. Het leverde ons grappi-
ge zichten en een hoop plezier op. Als eerste 
spelletje kwam slingertikker uit de ballon. Vol 

enthousiasme liepen de leeuwkes tot ze iedereen getikt hadden. Uit de volgende 
ballon kwam tik-tak-boem en ook schipper mag ik overvaren, ratten en raven, cola-
fanta-sprite en nog een heleboel andere superleuke spelletjes kwamen aan bod. 
 
Van plezier maken en (heel!) actief bezig zijn krijg je natuurlijk dorst, dus was het 
tijd voor een welsmakende cola. Maar terwijl de leiding op hun gemak hun cola 
probeerde te drinken, waren de leeuwkes weeral aan het lopen en springen. Dus 
werd er besloten dat ze zich nog eventjes in de zandbak mochten uitleven. Dit had 
een zandstad met alles erop en eraan als resultaat. Zelfs een parking voor de plaat-
selijk zandmannetjes ontbrak niet. Toen het bijna tijd was om naar huis te gaan, 
aarzelden de leden niet om hun prachtige stad te verpletterden waardoor ze vol 
hingen met zand en wel heel proper naar huis konden gaan … 
 
Bedankt voor de supertoffe vergadering en tot de volgende!  
 
Groetjes van de leeuwkesleiding xx 
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Voor dag en dauw stonden de leeuwkes paraat in het station van Deinze. Het 
weekend van 14 en 15 november zou een weekend boordenvol spelletjes, knutse-
len en plezier worden. Na controleren of iedereen er wel was, stapten we met z’n 
allen op de trein. Twee wagons werden overspoeld leeuwkes, sloebers en jong-
knapen van KSA Ahoy Vinkt. We kwamen uiteindelijk aan in Herentals. Wachtend 
op de bus, speelden we een leuk spelletje schipper-mag-ik-overvaren. Na een kor-
te rit kwamen we aan op onze bestemming. 
 
Algauw renden de leeuwkes naar de slaapzalen, waar ze het beste plekje uitkozen. 
De leiding hielp met het uitrollen van de slaapzakken en legde alvast de pyjama’s 
klaar. Toen iedereen geïnstalleerd was, verzamelden de leeuwkes in de eetzaal. Na 
zo’n lange treinreis gingen boterhammen met soep er wel in. Na de middagrust 
spurtten alle leeuwkes terug naar de eetzaal. Daar lagen ballonnen met hun ge-
heime naam op hen te wachten. De snuggere kindjes wisten al snel de namen te 
ontcijferen en iedereen nam zijn ballon in ontvangst. De leeuwkes kwamen ook 
het thema te weten: ROX. 
 
We sloegen allemaal de handen in elkaar om ROX te knutselen. Sommigen versier-
den de wielen, anderen schilderden de voorkant en een paar maakten de deuren 
van ROX. Iedereen was druk in de weer en de resultaten mochten er zeker zijn! 
Ondertussen zongen we mee met de liedjes van K3 en ROX. Sommige meisjes 
dansten zelfs. Sfeer gegarandeerd! 
 
Na het knutselen pakten we ons goed in om buiten te gaan spelen. Ondertussen 
konden onze prachtige onderdelen van ROX drogen. In het bos speelden we tik-
kertje, pot-verlos, telefoontje en Willy Wortel. Toen het begon te schemeren, 
knorden onze maagjes en vulden we ons buikje met de heerlijke ovenschotel van 
de koks. Na het eten trokken we allemaal onze pyjama aan voor een heuse pyja-
maparty. Alles was aanwezig om er een geweldig feestje van te maken. Nadat we 
met z’n allen het dansje van ROX aangeleerd hadden, genoten we van een chipje 
en frisdrank. Vermoeid van al het dansen, kropen de leeuwkes in hun bedje. 
 
De volgende dag kwamen we tot de ontdekking dat de wielen van ROX gestolen 
waren! De leeuwkes werden in twee teams opgedeeld om zoveel mogelijk kaart-
jes te verzamelen. Met deze kaartjes konden ze dan de dieven betalen om te we-
ten te komen waar de wielen van ROX verstopt waren. Nadat de leeuwkes in to-
taal 75 kaartjes verzameld hadden, kwamen ze te weten dat de wielen in het bos 
verstopt lagen. De echte speurneuzen onder de leeuwkes spurtten meteen weg 
om deze te vinden. Na een heuse zoektocht vonden de leeuwkes alle vier de wie-
len. ROX was terug compleet! 

Ledenweekend leeuwkes 
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In de namiddag speelden de leeuwkes, de sloebers en de jongknapen een gezamen-
lijk spel. Na een superspannend postjesspel, speelden we met z’n allen Napoleon, 
dikke Berta, enzovoort. De dag zat er jammer genoeg bijna op en het werd tijd om 
in te pakken. De slaapzakken werden opgerold en in het veeeeeel te kleine zakje ge-
propt, knuffels werden voorzichtig in de valiezen gestoken en de zakken werden in 
de bus geladen. We namen met z’n allen afscheid van het kamphuis en stapten op 
de bus. Na een lange rit (rijden naar Aarsele en terug inbegrepen)  kwamen we ein-
delijk aan in Vinkt. 
 
Leeuwkes, wij hebben echt genoten van het weekend en hopen dat jullie je ook ge-

amuseerd hebben.  

Tot de volgende vergadering! XXX Ilke, Simon, Rieke, Gemma en Paulien 
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Sloebers 

Op een zonnige zondagnamiddag in oktober verzamelden een 15-tal sloebers op ’t 
Zolderke. Allen waren ze nieuwsgierig om nu eindelijk te weten te komen wie onze 
prestigieuze talentenshow van de allereerste vergadering had gewonnen. Maar we 
moesten ze ontgoochelen want er was sprake van wedstrijdvervalsing. Daardoor was 
er dus niemand de nieuwe K3 geworden. We besloten dan maar de keuze aan Studio 
100 over te laten. Zij kozen Klaasje, Hanne en Marthe als nieuwe zangeressen. Maar 
de sloebers zetten moedig door na het moeilijke nieuws.  
 
Die dag werden ze geconfronteerd met beper-
kingen die sommige mensen voor de rest van 
hun leven moeten dragen. Hierover praatten 
de sloebers even met de leiding en vertelden 
sommigen heel wat verhalen over het thema 
van die dag.  Daarna was het tijd om ons in te 
leven door allerlei opdrachten en spelletjes te 
spelen. Daarbij werd het hen telkens moeilijk 
gemaakt door een beperking. Zo bonden wij bij 
honkbal hun handen aan elkaar met verband. 
Al snel bemerkten wij tegen onze verwachtingen in, dat sommige handig gebruik 
maakten van die beperking. Met die verbanden hadden ze zich de vorige vergadering 
immers al wat kunnen uitleven en hadden ze al wat ervaring. Hoe hard ze ook met 
de honkbalknuppel sloegen, het andere team ving de ene bal na de andere. Het was 
een spannende wedstrijd die eindigde op een gelijkstand. 
 
Geen enkele inspanning was te veel voor onze atleten. Met het parachutespel heb-
ben ze zich dan ook goed geamuseerd. Wanneer het eens de beurt was aan de lei-
ding om zich onder de parachute te verstoppen, was geen enkele sloeber meer vei-
lig. Ze gierden het uit van de pret maar sommige waren ook een beetje bang. Een 
korte pauze met een drankje was dan ook op zijn plaats om even te bekomen. We 
sloten de vergadering af met een voetbalmatch voor iedereen die daar zin in had. 
Degenen die liever op een creatieve manier wilden bezig zijn, konden terecht bij leid-
sters Rani en Loraine om daar te tekenen met stoepkrijt. Bij de voetbalmatch vielen 
enkele gewonden waaronder Pieter en leider Floren (die het zelf gezocht had). Ja, 
het ging er echt hard aan toe. Dennis hield zich niet in voor zijn medeleiding en als 
Floren iets minder balvaardig was geweest, zou Dennis omwille van zijn uithaal ge-
schorst worden. Uiteindelijk werd het een echte spektakelmatch met prachtige doel-
punten van de Vinktse voetballers onder de sloebers. Maar ook prachtige reddingen 
van Kasper sierden de wedstrijd. Ondertussen maakten de creatieve types een aantal 
kunstwerkjes die het basketveldje wat opvrolijkten.  
Het was weeral een toffe vergadering! Jullie zijn bedankt voor de grote opkomst.  

Paralympics! 
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Ledenweekend sloebers 

Na dagen lang op de tippen van hun tenen afwachten, was ledenweekend einde-

lijk aangebroken. Gelukkig maar, want vele ongeduldige sloebers stonden reeds te 

popelen om er met de volle honderd procent weer in te springen.  

Zoals gewoonlijk werden de sloebers meegesleept in een groots avontuur vol on-

verwachtse obstakels. Er was een serieus probleem in het rijk van de almachtige 

keizer Conichua. Hij werd overspoeld met verdriet en dit alles enkel en alleen uit 

intens gemis van zijn favoriete varkentje. Hij ging er aan kapot en hoopte dat de 

sloebers hem misschien konden helpen bij het terugvinden van zijn  beste vriend-

je.  Zonder ook maar één moment te twijfelen toonden de sloebers hun goed hart 

en begonnen ze vol moed aan hun speurtocht. Maar voordat ze er helemaal kon-

den voor gaan, stond er hen eerst nog een ruige treinrit te wachten. Deze vloog  

vliegensvlug voorbij. Dit hadden we vooral te danken aan alle leuke spelletjes dat 

ze meegesmokkeld hadden in hun rugzakjes. Terwijl we aan het wachten waren 

op ons allerlaatste trein richting ons bestemming, besloten we wat energie kwijt 

te spelen. We vormden een geinig treintje en gaven de sloebers de uitdaging lei-

der Robbe op de voet te volgen en al zijn gekkigheden na te bootsen. Voor buiten-

staanders leek het waarschijnlijk maar een vreemd gebeuren, maar de sloebers 

hadden het alleszins erg naar hun zin.  

Na de beentjes even gestrekt te hebben en onze stembanden getraind te hebben, 

naderden we onze bestemming. Tijd om de valiezen te lossen! Hup, hup, er viel 

geen seconde te verliezen, want de koks stonden al te pronken met hun lekker, 

warme eten. Kristan had er zijn bedenkingen bij: ‘’Ik lust geen ovenschotel!’’ Hij 

herzag maar al te snel  zijn mening en besloot de ovenschotel een kans te geven. 

Achteraf nam hij zelfs nog een tweede bord! 

Daarna gingen we van start met een basiscursus ‘ninja zijn’. Ze konden hun skills 

oefenen tijden ‘ninja-ninja’ en dokter Chop-choi Tokugawa. Tjonge, zo’n warboel 

had ik nog nooit eerder onder ogen moeten komen.  Wat een geluk dat onze dok-

ter in opleiding Pablo ervaring had met ontknopingen!  Anders waren we er nooit 

geraakt. Hierna zag je bepaalde uitgeputte sloebers al vragend kijken: ‘Leider Flo-

ren, is er geen platte rust vandaag?’ ‘Geen zorgen sloebers, platte rust mag en zal 

nooit ontbreken in het dagelijks routine van een volbloed ninja.’  

Even later waren de sloebers weer helemaal opgeladen en dubbel zo enthousiast 

om verder te gaan. Wat goed van pas kwam want er stond hen een gek postjes-

spel te wachten, waarin ze kennismaakten met de Japanse tradities en ninjavaar-

digheden konden verkrijgen. Jammer genoeg was Rudie de Varkensslachter ook 

van de partij. Daardoor werd het voor de sloebers extra moeilijk om zich van de  
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ene post naar de andere te verplaatsen. Het vaardigheidspel dat me het meest is 
bijgebleven, is zonder twijfel het volgende spel: er werd iemand geblinddoekt op 
een stoel geplaatst middenin een cirkel en dan was het aan de anderen om diens 
strooien hoed zo subtiel mogelijk te stelen zonder geraakt te worden. Lachen was 
me dat!  
 
Na al dat inleven was het moment aangebroken om eens zorgeloos te ontspannen 
zonder te denken aan de keizers verdwenen varkentje. Er kon gekozen worden tus-
sen een heftig potje voetbal met de mannelijke leiding of een leuke knutselles bij 
leidsters Rani en Loraine.  
 
Het werd ondertussen al wat donkerder, de avond begon en na het avondmaal be-
dankten onze sloebers voor al hun inzet van de dag. Dit deden we aan de hand van 
een gepersonaliseerde bandana  te overhandigen aan elk lid. Op elke bandana kon 
je het lid zijn naam in het Japans terugvinden. Dan was het enkel nog aan de leden 
zelf om de bandana’s om te toveren naar zijn eigen voorkeur. Vervolgens vond er 
nog een amusant feestje plaats met lekkers en vele leuke dansjes. Het duurde niet 
lang of je kon al merken dat er velen nood hadden aan een goede nachtrust.   
 
De volgende morgen waren ze er helemaal klaar voor om het hele varkenmysterie 
uit de doeken te doen. Het was genoeg geweest voor velen. Keizer Conichua heeft 
al lang genoeg moeten afzien. Er stond hen nog één opdracht te wachten. Ze moes-
ten enkel nog aan de hand van de verzamelde vaardigheden en tips ontrafelen waar 
het varkentje zich mogelijk zou kunnen bevinden. Dit was voor de sloebers allesbe-
halve een lastige karwei. Even later kwamen ze oog in oog te staan met een kist. De 
groep had al zo’n vermoeden dat er slecht nieuws op komst was. Met trillende han-
den werd het kistje geopend. Het varkentje had het niet gehaald. Daardoor was de 
keizer diepbedroefd, maar toch was hij de sloebers heel erg dankbaar voor de grote 
inzet. Nu moest hij tenminste niet meer met een hoofd vol vragen rondlopen en is 
het hele mysterie uitgedokterd. Als afsluiter van dit geweldige weekend leek er ons 
niks leuker dan gezamenlijk een spel te spelen met de drie groepen bijeen. Het 
duurde niet lang of de buschauffeur stond al te toeteren om te vertrekken. Na een 
leutig filmpje bekeken te hebben in de bus kwamen we aan in het prachtige Vinkt 
waar de ouders ons met een glimlach op hun gezicht zaten toe te zwaaien.  
 
Bedankt voor het leuke weekend. We hebben ervan genoten.  
 
Groetjes  
De sloeberleiding !! 
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Jongknapen 

Operatie: Red Jarno! 
 

Heel erg vroeg op een zondagochtend zaten 15 verrassend actieve jongknapen in 
de zetels op ’t Zolderke, toen nog nietsvermoedend van de zware taak die op hun 
schouders zou komen vallen. Enkele momenten later begon Jarno, één van de 
jongknapen leiding, op te biechten waarom hij iedereen bij elkaar geroepen had. 
Hij had een pact gesloten met de duivel waardoor Jarno alles zou krijgen wat zijn 
hartje begeerde. De duivel had als enige voorwaarde dat hij Jarno zijn haar rost 
moest maken. Hij begon nu pas te beseffen dat hij eigenlijk zijn ziel heeft verkocht 
aan de duivel. Jarno zat diep in de problemen en wist zelf geen uitweg meer. 
 
De Jongknapen konden hem helpen door samen opdrachten te vervullen. Geloof 
mij, samenwerken met de jongknapen is op zich al niet gemakkelijk, laat staan als 
er een duivel je  de hielen zit. Survivalopdrachtjes en vertrouwensspelletjes ston-
den op het programma om het samenwerken te bevorderen en één grote groep te 
vormen. Maar onderweg zijn we op enkele hindernissen gestoten, de duivel zat 
dichter bij ons dan verwacht. Bij elke fout die er gemaakt werd, vielen er slachtof-
fers, dan werden de haren een stukje rood geverfd. Er werd heel wat gevochten 
tegen de duivel, met veel rode kopjes tot gevolg. 
 
En toen kwam plots de aap uit de mouw, roste haren bestrijd je met pudding! Ge-
le pudding maken was de opgave, maar al snel bleek dat de jongknapen niet de 
beste koks zijn. De begrippen doorkoken, roeren of wachten stonden nog niet 
echt in hun vocabularium, met verschillende aangebrande puddingen tot gevolg. 
Maar uiteindelijk was het allemaal heel leuk en de niet-aangebrande puddingen 
waren ook wel lekker! De gigantische berg afwas nam de leiding er graag bij.  
 
Bedankt voor de leuke vergadering Jonkies. 
 
Tottons 
 
De Jongknapenleiding: Jarno, Stan, Thibo & Sien 
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Ledenweekend: jongknapen 

Zoals elk jaar brengen de leeuwkes, de sloebers en de jongknapen hun weekend sa-
men door in een jongerenverblijf. Dit jaar ging dat door in Lille. De enthousiaste 
jongknapen vertrokken zaterdagochtend met de trein richting Antwerpen. Na een 
korte busrit en 10 minuutjes stappen kwamen we eindelijk aan in ons verblijf te Lil-
le. Iedereen maakte zijn bed en toen we een stevige maaltijd hadden gegeten, kon 
het weekend pas echt van start gaan.  
 
We begonnen aan een groot spel. De bedoeling van het spel was dat het ene team 
het andere team moest verslaan door hun fakkel als eerste te doen branden. De 
jongknapen konden materiaal verkrijgen door spelletjes te winnen. Beide teams 
hebben deze opdracht uitstekend uitgevoerd. Later op de avond hielden we nog 
een quiz en een klein feestje.  
 
Na een goede nachtrust speelden we in de voormiddag een postjesspel met alleen 
onze groep. In de namiddag speelden we gezamenlijke met alle geledingen. Als het 
spel afgelopen was, konden we genieten van een lekkere chocoladepudding die de 
koks nog in petto hadden voor ons. Tijdens de lange busrit konden we genieten van 
de film “The Croods”. Uiteindelijk kwamen we aan aan ‘t Zolderke te Vinkt waar er 
allemaal gelukkige ouders stonden te wachten op hun kinderen.  
 
We hebben ons verschrikkelijk geamuseerd met onze jongknapen, we kijken al met 
veel plezier uit naar het grote kamp. 
 
Xx Sien, Jarno, Stan & Thibo 
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Met dank aan de sponsors 
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Knapen 
Op een zonnige zaterdag kwamen de knapen alweer afgedaald naar ’t Zolderke. 
Die vergadering hebben we de Schot in de knapen bovengehaald door de High-
land Games te spelen. De knapen kregen verschillende disciplines te verwerken. 
We begonnen met ‘boomstamwerpen’. In onze materiaalkoten hebben we geluk-
kig sjorpalen liggen bij de vleet. Bij ‘boomstamwerpen’ is het de bedoeling dat je 
de boomstam 1 keer over kop gaat. Dit bleek moeilijker dan gedacht, maar de 
knapen hebben zich goed bewezen! 
 
Daarna was het tijd voor kogelstoten. Ook hier hadden de leden het moeilijk! Ge-
lukkig hadden we onze halve sportman Piet die ons de 
juiste techniek kon aanleren. De volgende opdracht was 
hamerslingeren. We hebben meer dan eens moeten 
wegduiken bij gevaarlijke worpen als deze van Louis en 
leidster Nele. En hoewel dit al superleuk was, moest het 
tofste nog komen! De knapen gingen in duel: elke per-
soon heeft een 5 liter bidon en die moeten ze zolang 
mogelijk in de lucht houden. De meest memorabele 
wedstrijdjes waren tussen Louis en Ellen en tussen Jente 
en leider Piet. Ellen toonde een gigantisch doorzettings-
vermogen en won met veel gevloek en getier van Louis! 
Jente speelde tegen Piet en is verrassend genoeg zelfs 
gewonnen!! Piet mocht maar één hand gebruiken en Jente beide, maar het was 
zeker een welverdiende overwinning. Na vele spelletjes was het duidelijk: onze 
knapen zijn echte Schotten. 
 
‘t Was wijs, knapen. Tot de volgende! 
   
Fien, Nele & Piet xx 
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Op een mooie zaterdagmiddag stonden de knapen weer te popelen voor een 
(alweer) onvergetelijke activiteit. Hun fantastische leiding had een heus sportspel 
voorbereid waarin ze het tegen elkaar moesten opnemen in 2 teams. Eenmaal de 
teams gekozen waren, begonnen we met een spel honkbal. Daaruit bleek dat eni-
ge knapen wel talent hadden!  
 
Na dit spelletje (dat logischerwijs *kuch kuch* werd gewonnen door het team dat 
geleid werd door leider Piet) was het tijd voor iets anders. We speelden een vari-
ant op voetbal waarin we alleen maar achteruit mochten lopen. Grappig om te 
zien hoor! Na enkele valpartijen bekwamen we een beetje van de zware inspan-
ning en dronken een frisse cola. Tijdens de pauze verraste Dries ons met enkele 
intrigerende raadsels en moppen.  
 
Na de korte onderbreking konden we niet anders dan verder doen met zalige spel-
len te spelen. We leerden de knapen deze keer het spelletje frisbee kennen. Voor 
de meesten een sport die ze nog nooit hadden gespeeld. Maar al snel kregen ze 
het onder de knie en was het leuk om te doen. Hierna was er nog tijd voor 2 klei-
ne spelletjes. Als eerste kwam ‘zoenertje’ aan de beurt waarin de jongens de jon-
gens verdedigden en vice versa. Hieruit bleek toch dat enkele knapen passionele 
zoeners waren (mama’s, hou ze in de gaten!). Na dit spelletje werd er nog Chinese 
voetbal gespeeld en toen was het al tijd om terug te gaan naar huis.  
 
Het was alvast een leuke, sportieve en grappige vergadering, tot de volgende!!  

Knapen 
Sport en spel 
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Jonghernieuwers 
Puddink met speculoos 

 

Na 2 weken aftellen was er eindelijk nog eens een supertoffe jonghernieuwerverga-
dering!! De leiding begon al vroeg na te denken: ‘Wat doet een jonghernieuwer zo-
al graag in zijn vrije tijd?’ We dachten: ‘Puberen, maar dat kunnen ze thuis genoeg 
doen …  Nee, gepuber was geen optie.’ We dachten verder: ‘Voetballen, vuilmaken, 
koken?’ Aangezien leider Jochen voor kok studeert, moesten we wel eens wat te 
eten maken en dit konden we natuurlijk niet alleen doen.  
 
Uiteindelijk besloten we dat de leden ook graag bouwen, creatief zijn en zaken sjor-
ren. Zo maakten we de perfecte combinatie: de leden werden in twee teams ver-
deeld en moesten met hun team om ter snelst een ‘crème met koek’ maken, aldus 
Marieke. Dit gerecht staat bij ons beter bekend als vanillepudding met speculaas. Al 
snel begonnen de creatievelingen met een constructie te maken en stuurden ze de 
rest van het team om hout en andere brandbare producten.  
 
De jonghernieuwers moesten ook een systeem bedenken opdat hun kookpot op de 
juiste hoogte ging. Dat mislukte natuurlijk een aantal keren: het touw brandde door, 
waardoor de melk uit de pot op het vuur viel. Dus niet alleen de warme melk was 
verloren, ook het vuur was bijna gedoofd. Al snel begonnen ze hun constructies op-
nieuw en beter te bouwen. Het team van Senne en Michiel won uiteindelijk de 
wedstrijd. Daar zaten we dan, crème met koek op de wijze van de KSA. Het was een 
culinaire, creatieve en geslaagde vergadering. 
 
We hebben ons geamuseerd Jonghernieuwers.  
 
Groetjes 
 
Marieke, Jochen en Fiel 
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Het grote Debiele-hondjes-uit-Portugal-spel 

 

De bal ging aan het rollen toen Fiel voor het eerst sinds lang een bezoek bracht aan 
zijn kapster, Nancy genaamd. Tijdens het wassen van zijn weelderig kopke vertelde 
Nancy honderduit over het leven, zoals het dit ambt 
betaamt. Ze ving zijn aandacht door te vertellen over 
een eetfestijn met warme beenhesp en frietjes ten 
voordele van debiele hondjes in Portugal.  Zo vertelde 
ze over een blinde Maltezer met nierstenen en een 
Sint-bernard met pleinvrees … ‘s Nachts bleef een 
koud gevoel van afzijdigheid aan Fiels geweten kna-
gen.  Daarom besloot hij wat meer ‘social awareness’ 
te vragen in zijn omgeving en liet enkele jongadolescenten een dag  als debiele Shi-
tzu’s door het leven gaan. 
 
Aangezien er te veel Shitzu’s waren geboren, moe-
ten ze eerst een racen voor het bemachtigen van 
de voedzame moedermelk. Eens de Shitzu’s oud 
genoeg zijn om het nest te verlaten, moeten ze 
zelf op zoek naar voedsel. Het speelpleintje in 
Vinkt is daar een uiterst geschikte locatie voor. De 
vele toeristen die het speelpleintje bezoeken, la-
ten immers veel voedzame stoffen achter in het 
zand. Bij het graven stootten de Shitzu’s echter op enkele fecaliën die wijzen op de 
aanwezigheid van andere Zuid-Europese zwerfhonden. 
 
Wanneer de Shitzu’s een andere kudde tegenko-
men, zullen ze de geur van de kudde zo goed moge-
lijk proberen op te nemen om zo hun territorium te 
kunnen verdedigen. Deze foto demonstreert dit fe-
nomeen: 
 

 
De rest van de namiddag speelden we nog een spel rond de voortplanting van het 
debiele Shitzu-ras  en  genoten nog van de zon en een goeie coca vergezeld met dis-
cussies omtrent de wereldproblematiek. 
Groet Leiding Fiel, Marieke en Jochen.  
 

 

 

Jonghernieuwers 
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Hernieuwers 
Boerenpaté 

 
Zondagnamiddag 4 oktober. Het was een stralende dag waarop we onze eerste 
Hernieuwersvergadering konden geven. Acht Hernieuwers waren van de partij en 
hadden er veel zin in. Samen met hen gingen we naar Deinze, meer bepaald naar 
het gezellige graspleintje achter de Brieljant. 
 
Het doel van de vergadering was om een lekkere boerenpaté te winnen. De jury 
aka de leiding besloot op het einde van de vergadering wie er recht had op de 
boerenpaté. 
 
Om er rustig aan te starten en elkaar wat te leren kennen speelden we een variant 
van het spelletje rippelstippel. De verfstippels werden vervangen door boerenpa-
téstippels. Algemeen werd het duidelijk dat Loraine hierin niet de beste was en 
haar gezicht hing dan ook vol met deze lekkernij. 
 
Daarna werden ze in paren verdeeld. De ene werd geblinddoekt en moest een 
toastje smeren met boerenpaté. Vervolgens moest hij de andere persoon voede-
ren, wat voor hilarische taferelen zorgde. De rollen werden natuurlijk ook eens 
omgedraaid. 
 
Het volgende spel was 4 tegen 4. De Hernieuwers hadden allemaal een ballon aan 
zich hangen. Met hun groepje van 4 moesten ze om ter snelst al de ballonnen ge-
klakt zien te krijgen, uiteraard op een speciale manier door de jury uitgekozen. ;)  
Na dit, alweer, hilarische spel was het tijd om wat uit te blazen en een colaatje te 
drinken. De tijd ging sneller dan verwacht en samen vertrokken we terug naar 
Vinkt. Wat een deugddoende eerste vergadering Hernieuwers, merci daarvoor! 
 
En ohja, de winnares van de boerenpaté was niemand minder dan Paulien, mede 
ook omdat het haar verjaardag was. Wat een mooi cadeau toch! 
 
Groeten 
Elek, lizze en jean 
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De Beste hernieuwer  
 
Op deze tweede vergadering werd er getest wie de beste Hernieuwer van het jaar 
zou worden. De zeven aanwezige hernieuwers kregen elk een nummer. Deze num-
mers werden vereeuwigd op een spelbord. De bedoeling was dat een persoon met 
een voorwerp naar het bord gooide. De persoon ging dan in duel met het nummer 
van de Hernieuwer waarop het voorwerp belandde.   
  
Een paar van de mooiste opdrachtjes: water al liggend zo hoog mogelijk de lucht 
inspuwen, vies drankje drinken, wc-papier ontrollen en weer mooi oprollen, … 
In de pauze bekeken we eens de tussenstand. Het viel op dat Rieke een kleine ach-
terstand had (-8 punten) op de rest.  
 
Na het frisse colaatje moesten de Hernieuwers zich zo mooi mogelijk verkleden. 
Naar een idee van lid Simon gingen ze verkleed in 2 groepen handtekeningen verza-
melen voor een petitie naar eigen onderwerp. Hun doelgroep waren de mensen die 
in de Sint-Pieterszaal vertoefden. Na wel wat vals-spelerij had elke groep evenveel 
handtekeningen verzameld.  
 
Hun laatste opdracht was om deze verkleedkleren zo mooi mogelijk weer uit te 
doen en om ter properst terug op hun plaats te leggen.  
 
Het was een spannende strijd, maar uiteindelijk deelden Floren en Emy een gedeel-
telijke eerste plaats, congrats! 

Hernieuwers 
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Verlichte avondwandeling 

De nood aan vernieuwing was groot, net als de goesting om fietsrally eens grondig 
te herzien en er een nieuwe en aantrekkelijke activiteit van te maken voor jong en 
oud. De verlichte avondwandeling was geboren en iedereen was er enthousiast 
over. Met onze schatting van 200 personen waren we niet eens dicht bij het totale 
aantal dat viel voor de charmes van een verlichte avondwandeling. Alle sympathi-
santen, KSA-gerelateerd of niet, konden genieten van een mooie route langs de 
rustige boerhoven en bedauwde landerijen.  
 
In de stal van de familie Mouton kon men zich tegoed doen aan heerlijke zelfge-
maakte soep. Op de weg van post 1 naar post 2 kon je onderweg kiezen om de 
kleine route te vervolgen, die je rechtstreeks naar ’t Zolderke leidde, of de grote 
toer te nemen. Wie zichzelf niet wou onthouden van de tweede post bij Daniël De 
Roo in de Leiestraat en de Fillierskoffie die daarmee gepaard ging, koos voor deze 
langere route, om zo samen met de anderen te eindigen op ’t Zolderke. Daar la-
gen heerlijk dampende croque-monsieurs, een warme, welgekomen maaltijd, te 
wachten op ieder die de tocht met glans volbracht.  
 
Op de tocht zelf werden alle middelen aangewend om er zo’n gezellig mogelijke 

belevenis van te maken. Naast het liederenboekje om stille, ongemakkelijke mo-

menten te maskeren, hadden we de hele weg voorzien van theelichten. De wan-

delaars hoefden geen ingewikkelde kaarten te ontcijferen in het donker. Gewoon 

de lichtjes volgen was de boodschap. De enige domper op de feestvreugde was de 

regen die het merendeel van de kaarsen doofde maar als we allen terugblikken op 

de avond was dat niet wat zal bijblijven. Het belangrijkste was dat vrienden en ge-

zinnen samen gezellig konden genieten van een aangename avond met een lekke-

re maaltijd onderweg.  

 

Graag bedanken wij de gastvrije mensen bij wie wij onze postjes mochten verzor-

gen en de mensen die gekomen zijn naar deze mooie activiteit 

 

Hopelijk tot volgend jaar! 
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Zoals gewoonlijk neemt de hernieuwerleiding hun leden in de zomer mee op bui-
tenlands kamp naar een onbekend land waar avonturen worden beleefd die zelfs 
Jef Nys niet kan beschrijven in zijn Jommekesstrips. Een reis gedreven door vriend-
schap, maar wat had je gedacht? Dat we ze zomaar naar een onbekend land zouden 
sturen? Nee hoor, ze mogen er op zijn minst wat moeite voor doen en omdat Vinkt 
bekend staat voor verscheidene delicatessen, besloten we om er eentje bij te doen. 
We noemen het SOEP: een product dat de grootste verfijning vergt en waarvoor pu-
re concentratie moet opgebracht worden om de bereiding tot een goed einde te 
kunnen brengen. Gelukkig hebben we een - als ze allemaal komen - 20-koppig team 
van hernieuwers om deze lekkere soep klaar te maken. Ieder lid kreeg door hun su-
pertoffe leiding een straat toegewezen die ze moesten voorzien van soep door in 
hoogsteigen persoon een bezoekje te brengen aan de mensen. Het is algemeen ge-
weten dat Vinktenaren in het bezit zijn van een goed hart. Dit leidde tot een uit-
muntende verkoop van onze zelf gemaakte soep, waarvoor dank! 
 
7 november zal in vele geschiedenisboeken vermeld staan als een historische dag: 
de dag waarop een groep jongeren erin slaagde hun dorp voor zich te winnen. In 
vele landen nemen ze daarvoor de wapens in handen, maar deze groep jongeren 
deed dit met schelmeskes en pollepels. Met deze gereedschappen maakten ze het 
beste product dat leidde tot menig vreugde. Sommigen noemen het gewoon soep, 
maar voor velen is het meer dan dat. Het is bijna niet te geloven waartoe een 
groepje jongeren in staat is. 
 
Eens ze klaar waren met hun voorbereidingen in Kamp Dirk trokken ze allen het 
dorp in en verspreidden ze zich doorheen alle straten. En of ze slaagden in hun mis-
sie?? Wees daar maar zeker van! Geen enkele burger bleef onberoerd achter en de 
samenhang van een dorp werd opnieuw werkelijkheid. Het is bewezen: waar een 
wil is, is een weg, ook al heb je enkel een stengel prei in de hand. 
 

Hernieuwers, uitstekend werk! Het vaderland is trots op jullie! 
Wat komen zal, is een heuse voorbereiding op onze buitenlandse missie in juli. 
 
Ook willen we iedereen die soep gekocht heeft bedanken. Dankzij jullie steun kun-
nen de hernieuwers er een mooi kamp van maken.  
 

 

Soepverkoop 
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Wist-je-dat... 
 

Wist je dat de kolonisatie van Catan voor heel wat ophef kan zorgen in menig 3-koppig gezel-
schap? 

… de media hier bitter weinig aandacht aan geven omdat het een ver-van-hun-bed-show is?  
… we die visie op het brengen van de actualiteit misschien wel in vraag mogen stellen als goe-

de burgers? 
… iedereen dat natuurlijk voor zichzelf moet beslissen? 
… we het feit dat de media er weinig belang aan hechten, even moeten duiden?  
… de kolonisatie van Catan slechts een uiterst zenuwslopend bordspel is? 
… we dus weer gerust kunnen ademhalen? 
… het tijd is om enkele lichte onderwerpen aan te halen? 
… polygamie toegestaan is in Senegal? 
… dat wil zeggen dat een man kan trouwen met maximaal vier vrouwen? 
… dat in onze contreien heel wat heftige reacties kan losweken? 
… dat louter komt omdat we dat hier niet gewoon zijn? 
… we misschien meer moeten nadenken over het feit dat culturele verschillen onze wereld net 

zo mooi kunnen maken? 
… we wat meer moeten nadenken alvorens we onze mening te grabbel gooien voor elke mede-

mens? 
… impulsieve geesten niet steeds het sterkst uit de strijd komen? 
… niet alles door en door slecht is? 
… er ook iets bestaat als de schoonheid van een simpele bloem in de wei? 
… we dit al te vaak over het hoofd zien? 
… dit voor meer rust kan zorgen in deze uitzonderlijke dagen? 
… dat misschien wel dé oplossing kan zijn om ons veilig en gelukkig te voelen? 
… de invulling van de begrippen ‘veilig’ en ‘gelukkig’ een persoonlijke kwestie is? 
… ik daar niet te diep op in ga? 
… dat komt omdat ik een gebrek aan passie en inzet heb? 
… ik hier ook enorm weinig aan kan doen? 
… ik hier enorm onder lijd? 
… ik vruchteloos op zoek ben naar de oorzaak hiervan? 
… ik hoop dat ik ooit het licht zal zien? 
… geduld de moeder is van de porseleinenwinkel? 
… je de groeten moet doen aan die moeder? 
… dat een blijk van vriendelijkheid is? 
… dit bijgevolg ten zeerste geapprecieerd wordt door die moeder? 
… die moeder een boontje voor je zal hebben? 
… je profijt kan halen uit dergelijke situaties? 
… de mens een opportunistisch wezen is? 
… daaromtrent al heel wat brandjes voor zijn geblust? 
… we geluk hebben dat liefde en vriendschap altijd zegeviert? 
… niemand in onze naaste omgeving naast zijn schoenen loopt? 
… wij blij zijn dat we zoveel kindjes de tijd van hun leven kunnen geven? 
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Kalender 

 Nieuwjaarsreceptie: 31 januari 2016 
 
 filmfestival: 13 februari 2016 
 
 eetfestijn: 5 maart 2016 
 
 oud-leidersavond 9 april 2016 
 
 Buitenlands kamp: 3 juni- 10 juli 2016 
 
 voorkamp: 17 – 22 juli 2016 
 
 kamp te Bièvre: 22/25 - 31 juli 2016 
 
 nakamp: 31 juli – 4 augustus 2016 
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BLACKLIST 
Deze mensen waren te laat voor hun artikel. We zetten deze rebelse, puberende  
jongens en meisjes hier nog eens extra in de bloemetjes! Shame shame shame! 
 
 
Hoera! Iedereen was op tijd, zelfs Fiel!! 
 

 

Colofon 
 

Design en samenstelling 
 

Simon De Vriese 
 

Timekeeper 
 

Nele Coene 
 

Spellingmanager 
 

Nele Coene 
 

Artikels 
 

Leiding KSA Ahoy Vinkt 
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