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AHOY! 

 

Ondertussen zijn we alweer 4 
maanden verder in ons nieuw 

werkjaar.  
 

Na een prachtig ledenweekend en 
tal van leuke vergaderingen is het 

tijd om eens samen terug te  
blikken in deze wintereditie. 

 
Hierbij wensen wij u ook prettige 
feestdagen toe. Moge het nieuwe 

jaar u allen mooi  
verwelkomen! 

 
 

Tottons! 
 

De redactie 
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De Vinktse KERMESSE : een review 

Het is al enkele maanden geleden, maar beter laat dan nooit. Hierbij nog een kleine  
samenvatting van hoe Vinkt-Kermis eruitzag door de ogen van de leiding. Enjoy!  

Vrijdag : Ploatsefeesten  
 
Door een goede samenwerking met het Feest- en Sportcomité van Vinkt konden we de 
vrijdag settelen in hun tent aan de ploatse. Daarbij werd de nieuwe plaats ook gedoopt 
met een originele naam: ploatsefeesten. Qua voorbereiding verliep alles zeer vlot.  
Gelukkig maar, want de eerste editie brengt altijd de nodige stress met zich mee. De KSA 
was in het thema ‘Midden-Oosten’ en hierop had de Liete ook ingespeeld met hun 
Selfiestand en verwenkoffies. We hadden niets anders verwacht, maar geheel Vinkt 
kwam massaal naar buiten om eens bij te kletsen en af en toe eentje te drinken. De fanfa-
re zorgde voor een muzikale noot en oliebollen en bloemetjes vlogen de deur uit. De laat-
ste mensen werden buitengekuist rond half 5 ’s ochtends. dat duurde al wat langer dan 
vorige jaren! Allen gezellig topetegoare, die formule blijven we zeker behouden.  

Zaterdag : Openluchtfuif 
 
Voor de leiding ook wel bekend als de minst leuke dag van het weekend. Een fuif opzetten, 
maar zelf niet mee mogen feesten, zeer jammer! De opzet zag er niet heel anders uit dan vo-
rig jaar, behalve dat er een vernieuwde inkom op poten werd gezet door onze ingenieurbol-
ders Rob en Fabian. Dit was hun laatste werk voor ze ons verlieten. ’s Avonds werd de sfeer 
een feit door DJ L.O.D.E. Vanaf half elf begon het volk toe te stromen. We hadden het nooit 
gedacht, maar uiteindelijk is er ongeveer 950 man afgezakt naar deze fuif. Op de Main Stage 
werd er verder gefeest met DJ Impulz, DJ Esmorite en de Special Guests met weliswaar ezels-
koppen op hun hoofd. In de Urban Room was het stuiken met Duup & Dope, JFFT en Culti-
var. Om vier uur werd de dikke party stopgezet, maar enkele fuifgangers hadden helemaal 
geen zin om naar huis te gaan. Na het feestje was het tijd voor de leiding om op te kuisen. 
Gelukkig kregen we wat hulp van een paar anciens (dank aan Lieven Lambert, Patrick Ca-
noot, Marc Martens en Bernard Verstraete). ‘s Anderendaags lag het koerke er weer hele-
maal proper bij.  
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Zondag & Maandag : Kermiscafé 
 
Zondag :  Om half tien ‘s ochtends mochten we ons eventjes gaan opfrissen. Het was een 
zware nacht geweest. Maar veel tijd was er niet om wat te slapen, om elf uur moesten we 
al terug op post staan. Jaja, het leven van een leider kan hard zijn. We kregen rond half 
twaalf een zeer mooi concertje voorgeschoteld van Ellen Tijtgat. De aperitief, die de naam 
‘blafte’ kreeg, werd weer goed gesmaakt door de mensen. ’s Avonds hadden we twee 
bandjes geregeld die wel een keer zouden durven ’t Zolderke op z’n kop zetten. Het eer-
ste bandje, Unicorn Stable, maakte ons euforisch met country akkoorden. Het tweede 
bandje, Four Friends and a Donkey was alom bekend in onze streken en betoverde ons 
opnieuw met schitterende covers. De avond werd afgesloten met nog wat gezellig drin-
ken en nagelen.  
 
Maandag : Om negen uur was de kuisploeg er al om alle vuiligheid van de vorige dag op te 
kuisen. En dat was zeker de moeite! Vanaf tien uur werd het kermiscafé terug geopend en 
werd er opnieuw gezellig genageld en gedronken. ’t Werd ook eens tijd om rond te gaan 
voor de hespeschatting. D’hespe, die overigens 7.730 kg woog, is gewonnen door de jon-
geheer Tim Vanhoecke. ’s Middags ging de leiding spaghetti gaan eten bij ’t muziek en 
vanaf zestien uur konden we beginnen aan onze toer. Die is geëindigd waar we vrijdag 
begonnen zijn: in de tent van het Feest- en Sportcomité. In deze tent speelde Four Friends 
and a Donkey voor een tweede keer en maakte ons opnieuw helemaal crazy. De lange - 
maar zeker niet stomme - dag eindigde op ’t Zolderke, waar we met volle teugen genoten 
van de laatste momenten samen.  
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Leeuwkes 
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Kom op konijntje! 

Het was een gewone, onbeduidende zaterdagnamiddag ... of zo leek het dan toch voor 
vele Vinktenaren, maar daar zaten onze leeuwkes natuurlijk niet bij gerekend. Er stond 
hen weer een knettergekke vergadering te wachten. Wij als leiding besloten om hulp te 
vragen aan onze dappere leeuwkes. Huppel het konijn zat diep in problemen en wie an-
ders dan onze onoverwinnelijke leeuwkes zijn tot wonderen in staat? Ik dacht het al, nie-
mand! Zijn huisje werd verwoest door de genadeloze storm die de vorige avond had ge-
woed. Nu was het aan ons om hem een nieuwe veilige thuis te bezorgen. Ze werden ver-
deeld in 2 aparte boerderijen. Beide groepen wilden zeer graag de eer voor zich hebben 
opdat ze de helden van de dag konden zijn. Samen gingen we op zoek naar al het nodige 
materiaal. Maar voordat ze al dat materiaal konden bemachtigen, moesten ze een aantal 
obstakels overwinnen. Dat konden ze enkel bereiken door bikkelhard teamwork. ‘Eén 
voor allen en allen voor één!’ werd er geroepen. Eerst speelde er zich een fenomenaal 
eierengevecht af. Gelukkig kon iedereen levend van het slagveld ontsnappen.  Na het uit-
puttende gevecht gingen ze op zoek naar een hoop zand bij de zee. Er werd veel ge-
zwoegd en gesleurd. Ze moesten zo snel mogelijk een hels parcours doorstaan om het 
zand over te brengen naar het pleintje. Daarna haalden we onze fameuze memorie bo-
ven. De groep die als eerste alle plaatjes kon memoriseren en combineren, won. Als laat-
ste trokken we naar het Verre Oosten voor een heftig potje Chinese voetbal. Er werd geen 
medelijden getoond, waardoor onze stoere groep zich uiteindelijk tot trotse overwinnaar 
kon uitroepen. Meneer Huppel was beide boerderijen even dankbaar. Nu kon hij opnieuw 
gerust in een warm bedje kruipen.  
 
Bedankt voor de fijne vergadering! 
Tot de volgende  
De leeuwkesleiding  
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In het leukste weekend van November hebben de leeuwkes niet alleen fantastisch wijze 
spelletjes gespeeld, maar ook de gevaren van het tijdreizen geëxploreerd! 
Aangezien de koks vergeten waren dat ze niet betaald werden voor hun harde werk in dat 
weekend, hadden ze ook geen geld om eten voor de leden te kopen! De leiding van de 
leeuwkes, sloebers en jongknapen sloegen dan maar de handen in elkaar en maakten een 
teletijdmachine! Hiermee konden alleen de moedigste leden reizen naar andere tijdsperi-
odes om zo geld te vinden voor de koks. Na lang beraadslagen wie nu eigenlijk de moedig-
ste van de geledingen waren, werd de knoop doorgehakt. Alleen de leeuwkes kunnen de-
ze moeilijke opdracht volbrengen. 
 
Zaterdagochtend werden ze dan ook voor de eerste keer op de proef gesteld. De trein 
kwam te laat in het station. Dankzij behulpzame buschauffeurs en treinconducteurs arri-
veerden we toch nog op tijd voor het middageten. Het werd droog brood met harde cho-
co (want tja, de koks moesten zich houden aan hun gelimiteerd budget). Dit vonden de 
leeuwkes natuurlijk niet kunnen. Ze waren nu dubbel zo veel gemotiveerd om de koks te 
helpen. Het plan was om geld te zoeken bij de Vikingen, maar de teletijdmachine was 
blijkbaar nog niet goed ingesteld, want we belandden bij de holbewoners in de prehisto-
rie! En als dat nog niet erg genoeg was, bleken we ook nog ons verstand te hebben verlo-
ren. Er zat niets anders op dan ons aan de omgeving aan te passen. Gekleed in berenvel-
len zochten we een oplossing. De enige manier om ons verstand terug te krijgen was door 
dankspelletjes. We begonnen met pictionary. De leeuwkes haalden hun verborgen teken-
talenten boven en één voor één maakten ze talloze kunstwerken. Hun afwerking en oog 
voor detail wedijverden met de Mona Lisa. Om ons nog iets meer dan een moderne mens 
te voelen, moesten de leden kaartjes met kledij, tenten en voedsel verzamelen en dit in 
hun kamp proberen leggen zonder getikt te worden. Dit ging natuurlijk supergoed en op 
het einde van het spel kon iedereen weer logisch nadenken. 
 
We kwamen dankzij de kokskoffer weer in 2014 terecht en stapten onmiddellijk terug in 
de teletijdmachine om naar de Vikingen te reizen. Daar werden we opgewacht door een 
vrouw met lang zwart haar: een vikingsvrouw!  Ze legde uit dat ze haar schip maar lelijk 
vond en dat het wat kleur miste. Als wij haar hielpen met schilderen, zouden we in ruil 
geld krijgen. De leeuwkes waren weer ongelofelijk creatief bezig en binnen de kortste ke-
ren werd de lelijke drakar het mooiste schip dat de leiding (en de vrouw) ooit had gezien. 
We gaven het geld aan de koks, maar we hadden nog iets gekregen van de vinkingvrouw: 
dozen vol met snoep!! De leeuwkes mochten snoepbrochettes maken en er werd nadien 
gedanst op muziek. (de leiding heeft toen van het moment gebruik gemaakt om de leden 
wat nieuwe dancemoves aan te leren.) Er werd gefeest tot diep in de nacht (om half 9 is 
het al redelijk lang donker) en de leeuwkes vielen onmiddellijk in een diepe slaap. 
  
 

Ledenweekend: terug in de tijd 
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De leeuwkes werden zondagmorgen wakker met de geur van gebakken spek en roerei. De 
koks hadden ons geld dan toch goed besteed. Na het uitgebreid ontbijt (bedankt koks!) 
werd ons versteld dan de pest was uitgebroken op kamp! We kwamen na wat speurwerk 
te weten dat de enige die ons daarmee kon helpen Merlijn de Tovenaar was. De leden 
spoedden zich in de teletijdmachine en werden naar de middeleeuwen geflitst. Daar ont-
moetten we Heide, een blonde schone (met een kleine balf volgens sommigen). Ze was de 
rechterhand van Merlijn en zei dat we het medicijn tegen de pest krijgen als we eerst het 
baardgroeimiddel zochten. Merlijn was namelijk zijn baard kwijt geraakt en kon hem niet 
meer vinden. Voor we aan onze opdracht begonnen, moesten we ons eerst kunnen inle-
ven in het feodaal bestaan. Wie wou, kon zich tot ridder laten slaan of zich schminken. Na 
de fotoshoot begonnen de leeuwkes aan kleine opdrachten waarvoor ze elke keer een 
paar puzzelstukken kregen. Na ze alleemaal te hebben bemachtigd, maakten ze de schat-
kaart terug tot één geheel en kochten het baardgroeimiddel. ‘Succes’ en ‘Victorie’ werden 
luidkeels uitgeroepen toen de twee drankjes werden geruild en vlug keerden we terug 
naar onze tijd om de andere leden te bevrijden van de pest. 
 
Terug in 2014 n. Chr. schakelden de koks weer onze hulp in. Door hele dagen niets te heb-
ben gedaan werden ze heel moe en eigenlijk konden ze wel wat knechten gebruiken om 
eten te maken. We besloten daarom naar de toekomst te reizen om aan de robots te vra-
gen of ze ons niet wilden helpen. Maar toen we in de toekomst aankwamen, bleek dat de 
robots in oorlog waren! We konden maar één iets doen om de oorlog tegen te houden en 
dat was de elektriciteit uitzetten. De leeuwkes werden in twee groepen verdeeld en ze 
kregen een flinke portie raadsels en rebussen voorgeschoteld. Hoe meer ze er konden op-
lossen, hoe meer cijfers ze kregen om de code te kraken en de elektriciteit stil te leggen. 
Dit lukte wonderbaarlijk goed en al snel kon de oorlog worden gestopt. Het enige pro-
bleem was dat de robots niet zonder elektriciteit konden werken en dus moesten we met 
lege handen terugkeren naar het heden. De koks muggenziftten een keer niet en waren 
uiterst tevreden met het geld. Ze bedankten ons en keerden terug naar de keuken om de 
heerlijk middagmaaltijd voor te bereiden. Nadat de leden hun slaapgerief hadden opge-
ruimd, speelden ze mee met gezamenlijke. Ze hadden zich ongelofelijk geamuseerd, maar 
aan alle mooie liedjes komt een einde. Het werd 5 uur en de ouders stonden al te wach-
ten op hun kleine kapoenen. 
  
Bedankt voor het toffe week-

end leeuwkes!  
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Sloebers 
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Het bompakket 

Zaterdagochtend 22 november was er paniek op de zolder. Een vreemd pakketje stond 
aan onze deur en het maakte een tikkend geluid. De leiding vermoedde dat het om een 
bom ging, aangezien er een cijfercode moest ingedrukt worden en er allemaal gekleur-
de draden uitkwamen. Onmiddellijk werd er een spoedvergadering georganiseerd met 
de sloebers. We konden alle hulp goed gebruiken, dus werden de leeuwkes er ook bij-
gehaald.  
 
Alle 32 leden bevestigden ons vermoeden, het ging hier wel degelijk om een uiterst ge-
vaarlijk explosief. Er werd gebrainstormd over hoe we de bom het best konden ont-
mantelen. Zo kwamen enkele geniale ideeën boven water. We  konden bijvoorbeeld de 
bom katapulteren naar de maan of alle draadjes losknippen en dan bij de buren gooi-
en. Verstoppen in een scoutslokaal was ook een optie volgens de sloebers. Uiteindelijk 
koos de leiding de beste en veiligste oplossing: de juiste code te pakken krijgen en de 
kleur van het gevaarlijke draadje te weten komen om zo de bom onschadelijk te ma-
ken. 
 
De uitgelaten bende kon zich helemaal uitleven bij spelletjes zoals jagerbal, pot verlos, 
tikkertje en tussen-vier-vuren. De leiding was zelf ook helemaal afgemat. Het spelletje 
zoenertje (een spel waarbij het meisje de jongen in het midden van de kring moet pro-
beren kussen zonder dat de andere jongen, een soort verdediger, haar eerst kan kus-
sen) was ook een enorm succes dat bovendien grappige en schattige taferelen oplever-
de. Voor alle duidelijkheid ging het hier wel om kusjes op de wang . De code werd ver-
kregen en als beloning kreeg de hele bende warme chocomelk. Na lang zagen van alle 
jongens werd er op het einde ook nog een partijtje voetbal gespeeld. De bom werd uit-
eindelijk voorzichtig ontmanteld. Maar de bom was helemaal geen bom! Het bleek een 
flauwe grap te zijn, want in plaats van explosieven zaten er lolly’s en een keukenwek-
ker in! Gelukkig maar, snoepjes zijn 
veel leuker dan een bom. De schuldige 
van deze stomme grap wordt nog 
steeds gezocht.  
 
Bedankt voor de leuke vergadering, 
sloebers. 
Tottons! 
 
Simon, Rani, Ilke & Sien 
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Op een niet zo zonnige zaterdagmorgen vertrokken 18 sloebers op weekend naar Sint-

Gilles-Waas met als missie Nemo, een hopeloos verdwaald visje, te redden. Hij had na-

melijk al weken geen eten meer gekregen. Na een lange reis op de trein en bus kwamen 

we eindelijk aan op onze verblijfplaats. In volle actie ging iedereen aan de slag om de 

veldbedden op te zetten en de luchtmatrassen op te blazen. Met wat denkwerk en puz-

zelen was dit uiteindelijk dan toch gelukt. Net voor het eten stelden we Nemo en zijn 

nieuwe vriend voor aan onze leden. Omdat Nemo nogal een saaie naam is, noemden ze 

de kwetsbare vissen Garfield en ... hoe heette die andere ook al weer? Na het bedenken 

van de namen was het etenstijd. De overheerlijke spaghetti zou hen de kracht geven 

om de opdracht die ze in de namiddag moesten doorstaan, tot een goed einde te bren-

gen. Iedereen at zijn buikje rond.   

Na de platte rust kon de actie beginnen: het bosspel ging van start! De sloebers werden 

in drie verschillende groepen verdeeld. Elke groep moest dapper op zoek gaan naar een 

kwartet van één van de vriendjes van Nemo.  In dit spel werd hun snelheid getest. Hier-

door waren al hun krachten opgebruikt en hadden ze dringend nood aan eten. Alweer 

aten sommige leden, zoals Marit, meer dan de leiding. Later op de avond was er een 

pyjamafeestje. Voor deze avond van start kon gaan moesten onze leden een zo mooi en 

origineel mogelijke vis maken met alle materialen die ze maar konden vinden. Zo zijn er 

nieuwe vissoorten ontdekt die de wereld nog nooit had mogen aanschouwen.  Wie de 

mooiste vis had, kreeg de eer Garfield en (geen idee wat zijn naam is) te voederen. 

Hiermee waren onze vissen enorm blij, want ze waren uitgehongerd. Nu kon het feestje 

echt van start gaan. Na 5 flessen Kidibul en 18 dansende sloebers was het tijd om naar 

bed te gaan want morgen stond er weer een actieve dag op het programma.  

Om 8 uur ’s ochtends werden ze allen gewekt. heerlijke geuren van gebakken ei en spek 

kwamen de gang binnen. Al watertandend schoven we aan om uiteindelijk weer enorm 

veel te eten. Niet veel later werd ons nieuw spel uitgelegd. Een kartonnen vis was hele-

maal kleurloos en moest dus dringend geschilderd worden. De sloebers werden in 2 

groepen verdeeld en kregen elk een kleur. De vis moest zoveel mogelijk schubben in 

hetzelfde kleur hebben. Om deze schubben te kunnen schilderen werden er prachtige 

spellen uitgevoerd, met als voorbeeld ‘de plopzakken’(Nylonkousen gevuld met bloem). 

Deze kousen werden op het hoofd gezet en de bedoeling was om zo veel mogelijk an-

deren te raken en zelf zo min mogelijk geraakt worden. Dit liep een beetje uit de hand 

en de leiding kreeg er ook zwaar van langs! Ook na dit superleuke spel waren we enorm 

uitgeput. In de namiddag werd er gezamenlijke  gespeeld. Na een lang, maar leuk week-

end was het stilaan tijd om de bagage te pakken en afscheid te nemen van de leiding. 

Het was superleuk. Bedankt sloebers!  

 

Ledenweekend : Finding Nemo 
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Sinterklaas 

Op 29 november kwam de Sint ons persoonlijk een be-
zoekje brengen. Hij vindt het namelijk heel belangrijk 
om de banden met KSA Ahoy Vinkt sterk te houden. Hij 
gaf de leeuwkes en sloebers zelfs een opdracht: net 
voor de aankomst van de Sint, moesten ze in staat zijn 
alles te doen wat een piet kan. Daarom organiseerden de leeuwkes- en sloeberleiding 
voor één keer een pietentrainingskamp op de KSA.  
 
Om alle vaardigheden van een piet te verwerven, moet je heel hard oefenen. Maar eerst 
was het tijd om in de juiste stemming te komen. We speelden een spel met de overheer-
lijke koekjes die de Sint al bij ons had afgezet om ons te motiveren.  
 
Toen begon het echte - en zware - werk: Iedereen moest zo snel mogelijk een lastig par-
cours afleggen. Ze moesten door banden, onder een net, spurten, … Kortom, het was ver-
schrikkelijk afmattend voor hen, maar de Sint zou hen weldra belonen en met dat in het 
achterhoofd gingen de stoere leeuwkes en sloebers door tot het einde! 
 
In afwachting van de Sint en zijn trouwe pieten speelden we nog wat leuke spelletjes en 
zongen luidkeels sinterklaasliedjes. Terwijl we Napoleon speelden, merkten we de wilde 
pieten op: de Sint was gearriveerd! We gingen zenuwachtig naar boven en wachtten op 
de goede Sint. Toen de Sint en de drie (!) pieten naar binnen kwamen, gooiden de gekke 
pieten meteen met snoepjes en koekjes. De Sint nam plaats op Zijn mooie stoel en nam 
Zijn dik, groot boek. Het moment van de waarheid was aangebroken. Iedereen zat vol 
spanning te wachten tot de Sint vroeg om bij Hem te komen. Zelfs de leiding kon er niet 
aan ontsnappen, zij moesten ook bij de Sint komen. Gelukkig zijn onze leden allemaal 
braaf en kreeg niemand de roe. Toen iedereen één voor één geëvalueerd was door de 
Sint en pieten, kregen we allemaal een zakje koekjes en snoepjes van de lieve Sint. 
 

Bedankt Sint en pieten en tot volgend jaar! 
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Jongknapen 



17  

Save The Nature 

Ondertussen is iedereen wel al op de hoogte dat onze mooie planeet aan het opwarmen 

is. Dit is het gevolg van de vele broeikasgassen die vooral van auto’s en industrie afkom-

stig zijn. Men kan er veel over praten, maar het werd stilaan tijd om er iets aan te doen.  

De jongknapen voegden dus de daad bij het woord en trokken op pad, met de fiets welis-

waar. Onze tocht bracht ons tot bij het wereldberoemde Poekebos. Daar speelde zich de 

strijd af tussen de jongknapen en de opwarming van de aarde. Het doel van de jongkna-

pen was om zoveel mogelijk industrie om te zetten naar bossen zodat de lucht opnieuw 

zo proper werd als het voorheen was. Geen gemakkelijke opdracht dus. Maar wie niet 

waagt, niet wint. Om bomen te bemachtigen moeten onze knapen in staat zijn zich te bin-

den met de natuur. Zo konden ze genieten van modder en gebladerde bodems. Natuurlijk 

was niet iedereen blij met hun acties tegen de industrie. Zo waren er in het bos twee ge-

menige  mannen die voor de industrie instaan en de aanplanting van de bossen koste wat 

het kost tegen willen gaan. Als ze een jongknaapje tegen het lijf liepen, dan vernietigden 

deze 2 mannen al het bos dat de leden in hun bezit hadden.  

Het einde moet ik jullie niet vertellen, want behendig en sterk dat onze leden zijn, slaag-

den zij er in om onze atmosfeer van een paar graden af te helpen. Bossen werden aange-

plant en ecosystemen werden gered van de ondergang. Als dat geen wereldprimeur is. 

Onze jongknapen kregen het weer eens voor elkaar. Een dikke merci voor het redden van 

onze kostbare planeet! 
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Ledenweekend : Avatar 

Met veel plezier blikken wij terug op het onvergetelijke ledenweekend in het teken van 
Avatar. Voor het eerst heeft de leiding van de jongknapen zijn volgelingen met een warm 
genoegen kunnen observeren en ondanks hun verzorgde uiterlijk en vriendelijke pretoog-
jes, hebben wij geconstateerd dat onze leden stuk voor stuk ongecontroleerde zwijntjes 
zijn. Al meteen bij het eerste spel (met waterverfspuitjes) om het element ‘water’ onder 
de knie te krijgen, moesten we met lede ogen toezien hoe de meesten onder hen, vooral 
degenen van het mannelijke geslacht, zich meer toespitsten op de verf dan op het water. 
Maar dat was geen enkel probleem. ze amuseerden zich tot ons groot jolijt. Velen herken-
den we niet meer (ook tot ons groot jolijt?) en waren meer verf dan vlees en bloed. De 
douches kwamen na 17 uur erg goed van pas. Wanneer we ons leden eindelijk opnieuw 
van elkaar konden onderscheiden, werd een verrukkelijke maaltijd verorbert. 
 
Tot het plezier van menig jongknaap was de slaapzaal van onze olijke bende voorzien van 
een groot ballenbad. Vele uren konden onze jongknapen erin vertoeven. De avond stond 
in het teken van sereniteit en ingetogenheid. Als een stille opmars schreden de jongkna-
pen met gestage tred voorbij langs ellenlange lanen bezaaid met groene heren die van 
een grandeur en machtigheid beschoren waren, nadenkend over goed en kwaad en hun 
verdere toekomst. Althans dat was wat gepland was door onze poëtische Drievuldigheid. 
In concreto en na enkele tegenslagen (zo’n idyllisch beeld was daar in geen velden of we-
gen te bespeuren) is ons plan, dat levens zou veranderd hebben, uitgedraaid op een ge-
zellige fakkeltocht langs de velden van Sint-Gillis-Waas. Nadien hebben we ons kostelijk 
geamuseerd aan een zelfgemaakt vuurtje (made by Jan) met allerlei lekkernijen en een 
streepje muziek. De groepssfeer bereikte ongekende hoogtes. 
 
Na een zorgeloze nacht werden de jongknapen bij het ochtendgloren wakker gemaakt en 
met verbazend kleine oogjes wisten ze het uitgebreid ontbijt te appreciëren. In tegenstel-
ling tot de dag ervoor ging het er de tweede dag iets rustiger aan toe. We versierden pot-
jes en zaaiden er tuinkers in, een klein geschenkje van ons in de hoop dat na vele jaren 
met een glimlach aan ons teruggedacht zou kunnen worden.  
 
Na de laatste maaltijd werd het gezamenlijke in gang gezet. Wanneer rond half vijf de 
eerste ouderlijke hoofden tevoorschijn begonnen te komen, wisten we diep vanbinnen 
dat het Uur des Oordeels nabij was. Met spijt in ons hart lieten we onze geliefde en o zo 
brave leden los. Namens de Wezenlijk Gezegende Drievuldigheid, bedankt voor het toffe 
weekend! 
 

Rieke, Jan en Jarno 
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Ledenweekend : Foto’s 
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Met dank aan de sponsors!  
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Knapen 
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Schotse rokjes 

Op een mooie zondagnamiddag stonden er een 10-tal enthousiaste knapen klaar voor 
een nieuwe vergadering. De knapenleiding had namelijk een geniale vergadering uitge-
werkt met als thema ‘The Highland Games’. Omdat niet iedereen deze spelen kende, 
legden we het concept eerst even kort uit aan de hand van de zeer betrouwbare bron 
Wikipedia. 
 
“De Highland Games zijn een 19e-eeuwse voortzetting van traditionele clanspelen uit 
de hooglanden van Schotland. Nog steeds worden er ieder jaar Highland Games gehou-
den, tegenwoordig ook buiten Schotland. Het grootste Highland Games-evenement 
wordt jaarlijks gehouden in Grandfather Mountain in Noord-Carolina (Noord-Amerika). 
De Highland Games omvatten onder meer zware atletische wedstrijdonderdelen.”  
©Wikipedia 
 
De knapen moesten zich dus bewijzen als sterke schotten en werden daarvoor in 3 
teams verdeeld. Om te starten gingen we naar buiten om onze krachten te testen. Ty-
pische disciplines in de ‘Highland Games’ zijn hamerslingeren, kogelstoten en paalwer-
pen. Dit lijkt zeer eenvoudig, maar mag zeker niet onderschat worden. Al snel werd 
duidelijk dat team Bamelis de sterkste ploeg was. Nadat ze ook bij het partijtje touw-
trekken de andere teams versloegen, werd ons vermoeden bevestigd.  
 
Na deze zware atletische onderdelen, werd het tijd voor een korte pauze waar de kna-
pen terug op krachten konden komen. Daarna onderwierpen we hen aan een kleine 
quiz over Schotland en andere algemene kennis. Om af te sluiten besloten we onze 
knapen de kunst van het nagelen aan te leren. Helaas liep dit minder vlot dan verwacht 
en hebben we ons spel nooit kunnen uitspelen. 
  
Bedankt voor de toffe vergadering, knapen! 
Lieze, Jochen en Nele 
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Op zondag 23 november stond de knapenleiding weer klaar voor hun leden voor 

een heel leuke activiteit! Op het programma stond namelijk een doortocht door 

het lieftallige dorpje Vinkt. We maakten een wandeling door Vinkt via enkele hui-

zen van de leiding van onze KSA. Daar voerden de leden allerlei opdrachten uit en 

per goed uitgevoerde opdracht kregen ze een ingrediënt.  Eerst kregen ze eieren, 

dan kregen ze boter, dan kregen ze melk en daarna  bloem. Wat zou dat toch wor-

den? Ondertussen stopten ze ook eens bij leider Jochen voor een fris colaatje. En 

op de KSA voetbalden de leden terwijl de leiding het o zo lekkere gerecht maakte: 

pannenkoeken natuurlijk!! Smullen was dat! Iedereen vond de kookkunsten van 

leidster Nele super. 

Tocht door Vinkt 
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Jonghernieuwers 
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Met dolenthousiaste gezichtjes stonden onze Jonghernieuwers aan de goed gesloten 
(met dank aan materiaalmeester Jan) KSA-deur ongeduldig te wachten tot ze mochten 
binnenkomen. De leiding had natuurlijk voor een spetterende eerste vergadering ge-
zorgd. Aangezien de weergoden ons goedgezind waren, besloten we om buiten ons eer-
ste spel te spelen. De jonghernieuwers en de leiding moesten in een kring liggen met de 
gezichten naar elkaar toe. Elk om beurt stelde iemand een uitdagende vraag. wanneer 
iemand de uitdaging al ooit had gedaan, moest hij opschuiven naar links, anders moest 
hij blijven liggen. Na een half uur het kennismakingsspel gespeeld te hebben, was ieder-
een soms wat te veel van elkaar te weten gekomen en had iedereen extreem veel hon-
ger gekregen.  
 
Met Joepie in het vooruitzicht (een vierdaagse trektocht met alle KSA’s van Vlaanderen) 
wilden we weten hoe goed onze jonghernieuwers konden koken. De KSA van Vinkt staat 
erom bekend culinaire topgerechten te toveren uit zelfs een verroeste pan, dus de ver-
wachtingen bij de jonghernieuwers lagen hoog. Om zich te bewijzen moesten de jong-
hernieuwers een typisch Belgisch gerecht bereiden, PANNENKOEKEN! De leiding was zo 
gul geweest om alle ingrediënten klaar te zetten, maar… (nu zie je alle leden vreemd 
naar elkaar kijken) wat doet chocoladepoeder, chilipeper, peterselie en ketchup bij de 
ingrediënten?!? Jaja, dacht je nu echt dat de leiding het zo makkelijk zou maken? NIET 
DUS! De leden moesten minstens twee van de speciale ingrediënten in hun mengsel 
doen … voor de extra smaak natuurlijk. De uitkomst was verbluffend lekker! Zowel het 
team van de meisjes als dat van de jongens hadden een topgerecht bereid!  (De volgen-
de dag zat iedereen wel te kermen van de buikpijn, maar dat laten we even buiten be-
schouwing).  
 
En zo kwam er al gauw een einde 
aan deze topvergadering! Na en-
kele huilbuien van de leden en ve-
le discussies waarom er niet elke 
week een vergadering wordt geor-
ganiseerd, kon de leiding zich 
neerploffen in de zetels en met 
een glimlach terugblikken op de 
laatste drie fantastische uren. 
 
Merci en tot de volgende keer! 
Charlotte en Marieke 

Pannenkoeken! 
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Uitstapje naar Deinze 

Nu de herfst in het land is en het de donkerste dagen van het jaar zijn, wilden we toch 
nog even van het mooie weer genieten. Daarom besloten we samen met onze jongher-
nieuwers een fietstochtje te maken naar Deinze. Ze werden allemaal met hun fiets aan 
‘t Zolderke verwacht om dan samen met ons naar Deinze te fietsen. Toen we in Deinze 
aankwamen, speelden we een spel waar de jongens het tegen de meisjes moesten op-
nemen. De winnaar werd beloond met iets lekkers.  
 
Tijdens de eerste ronde moesten de jonghernieuwers zo snel mogelijk 20 handtekening 
verzamelen. Daarna moesten ze met bepaalde woorden een grappig verhaaltje maken 
van 20 zinnen. Dit verliep bij de meisjes iets vlotter dan bij de jongens. Na deze twee 
rondes stond de stand 2-0 in het voordeel van de meisjes. 
 
Na de voorrondes was het tijd voor de finale. De jonghernieuwers moesten 20 foto’s 
trekken met mensen uit Deinze. Daarbij moesten ze zeker één foto hebben van iemand 
met rood/ros haar, een klein meisje, iemand met een rode bril en een oude dame. 
Uiteindelijk werd het gelijkstand tussen de jongens en de meisjes en kregen ze beiden 

een beloning. We gingen samen een ijsje eten bij Tutti Gusti en keerden daarna terug 

naar Vinkt. 

Bedankt voor de leuke vergadering Jonghernieuwers! 
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Hernieuwers 
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Soepverkoop 2014 

Net zoals afgelopen jaar besloten onze hernieuwers de volledige Vinktse staat te voor-
zien van soep om bij iedereen een glimlach op het gezicht te toveren. Ze waren onbe-
vreesd en trokken goedgemutst (ondanks deze barre tijden) de straat op om onze 
prachtige dorpsgenoten en enkele externen liters soep aan te smeren.  
 

Het verdict: een luttele 400 liter tomatensoep met balletjes en 90 liter gewone groen-
tesoep. Voor de gewone sterveling leek dit een onoverkomelijk pensum, maar geen 
hernieuwer van KSA Ahoy Vinkt die niet wist van welk hout pijlen maken. Ze wisten na-
melijk stuk voor stuk wat voor goede begeleiding hen te wachten stond en ze stonden 
quasi te popelen om iedere Vinktse medemens te garanderen dat zij de beste soep van 
Vinkt op 1 november konden maken.  
 

De daad werd bij het woord gevoegd en op die befaamde zaterdagochtend in novem-
ber stond iedere Hernieuwer (met mes, schilmes en snijplank in de aanslag) klaar om 
200 kilo tomaten, 40 kilo prei, 5 pompoenen, 20 kilo selderij en 50 kilo uien onder han-
den te nemen om soep op “hernieuwers’ wijze” te fabriceren. Alles verliep uiterst vlot 
(afgezien van enkele oud-leiders die weinig te doen hebben op een zaterdag) en kort 
na het middaguur klokten we af op reeds een 100-tal liter tomatensoep. Ondertussen 
werden er naarstig gehaktballetjes gerold door enkele vrouwen en enkele mannen met 
vrouwenhandjes .Vervolgens werden ze vakkundig aan de kook gebracht waardoor er 
een heerlijke geur van dierlijk vet zich verspreidde over de gehele werkplaats. Zowat 
iedereen werd er lyrisch en zelfs een beetje poëtisch van. 
 

Door toedoen van de prachtige poëzie die door de gangen weerklonk, ging de tijd vlie-
gensvlug voorbij. Schijnbaar hadden we al meer dan 400 liter tomatensoep en ook het 
beoogde aantal liter groentesoep was bereikt. Omdat wij ondergedoken zaten op een 
ultra-geheime plaats om soep te maken, wisten slechts weinig Vinktenaren de weg 
naar de soep te vinden. Gelukkig zijn de hernieuwers van het principe: “komt u niet 
naar de soep, dan komt de soep naar u!” Na een tweetal uurtjes rondbrengen van 
dampend verse soep, konden we allen beginnen met het overschot aan groenten zelf 
op te eten om nadien gezellig op te kuisen. Rond 10 uur ’s avonds konden we met een 
gerust hart en een blij gemoed de deuren van onze werkplaats sluiten. 
 
De opbrengst was groot. Daardoor kunnen we zonder veel problemen naar het uiterst 
rustieke en veilige Mantsjoerije verkassen voor een kleine week. 
 

Bedankt aan iedereen die ons gesteund heeft, hetzij met een handgift, hetzij met een 

glimlach! 
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Op een niet-nader genoemde zaterdagavond was het hoogtepunt van november 
2014 aangebroken: het WK Binge eating. Een ware titanenstrijd met wel zeker acht 
deelnemers, misschien zelfs negen. Het doel van deze competitie mocht duidelijk 
zijn: op 2uur en 30 minuten (lees 2 uur, want de hernieuwers hebben de slechte 
gewoonte om op zijn minst een kwartier later te komen.) zoveel mogelijk gewicht 
bijkweken. 
De deelnemers konden allerhande calorierijke voeding verdienen. Niet enkel voor 
de grote prijzen zoals frikandellen, frieten en kattenvoer, ook de blikken wortels en 
uien, vers van de nachtwinkel, werden warm onthaald. Even scheen de organisatie 
zelf een tekort aan voedingswaren te bezitten, maar toen kwam een goedheilig-
man (die anoniem wenst te blijven) ons enkele suikerproducten uit eigen voorraad 
schenken. 
Uiteindelijk kwam het er niet alleen op aan zo veel mogelijk voedsel te consume-
ren, de calorieën moesten ook zo veel mogelijk behouden blijven. 
Het was in deze discipline dat de “Tamheid der Tamberts” er met kop en schouders 
bovenuit stak. En zo geschiedde dat deze editie gewonnen werd door Fien Lam-
bert, met een gewichtstoename van maar liefst 900 gram. Goede vooruitzichten 
voor de feestdagen dus … 
 
F.M 

WK Binge eating 
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KALENDER 

Nieuwjaarsreceptie: 1 februari  
 
Filmfestival: 14 februari  
 
Oud-leidersbal : 7 maart 
 
Eetfestijn : 4 april 
 
Leden-leiders-activiteit: 10 mei 
 
Fietskamp: 27 juni – 3 juli 
 
Voorkamp: 13 – 18 juli 
 
Kamp: 17 - 26 juli 
 
Ploatsefeesten: 28 augustus  
 
Openluchtfuif: 29 augustus  
 
Kermiscafé: 30 augustus-31 augustus 
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Cross The YEAH 
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Oplossing 
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Deze mensen waren te laat met hun artikels voor deze YEAH! 
Om deze schandelijke gebeurtenis extra in de verf te zetten, komen hun 
namen hier terecht op de BLACKLIST 
 

FIEL MARTENS, een jonge knaap uit Lochristi die er niet voor terug-

deinst zijn artikel te laat in te dienen bij de strenge redactie. Herpak je, Fiel! 

 
 
Naast het te laat binnenbrengen van de artikels, willen we ook iemand in 
de bloemetjes zetten met de meest belachelijke spelfout van de  
volledige Yeah! 
 

Jan Vande Casteele, een  jongeheer uit Grammene die 

graag substantieven verbuigt volgens de dt-regels. (de strijdt)  

COLOFON 
 

Design en samenstelling:  
Lieze Vandewiele 

 
Timekeeper:  

Simon De Vriese 
 

Spellingsmanager: 
Simon De Vriese 

 
Artikels:  

leiding KSA Ahoy Vinkt 
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