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Woord vooraf 

Eerwaarde mede-parochianen en sympathisanten 
 
De Yeah is voor jullie ettelijke jaren geleden in het leven geroepen als een blad dat 
een inkijk diende te geven in het leven van uw geliefde jeugdvereniging, KSA Ahoy 
Vinkt. Dit driemaandelijkse tijdschrift laat zijn licht schijnen op talloze vergaderin-
gen, van onze jongste leden tot de doorwinterde KSA’ers. De capriolen van jong en 
oud worden voor u geserveerd in artikelvorm, handgeschreven door onze eigen lei-
ders. Verder wil de Yeah iets meer zijn dan een ordinaire blad. Het tracht, naast de 
vertelselen over de ledenvergadering, wat meer diepgang te geven. Het geeft niet 
alleen nuttige en praktische info, het werpt ook een blik op de evenementen die wij 
naast onze ledenvergaderingen aanbieden en jawel, het weet soms een glimlach 
aan uw lippen te laten ontspruiten. De Yeah poogt met deze smeltkroes van info, 
ontspanning en plezier een tijdschrift te zijn waar elkeen van kan genieten en uren 
in kan vertoeven. 
Hetzij u nu een jonge snaak bent die nog met volle teugen geniet van onze fantasti-
sche vergaderingen, hetzij u een ouder bent die zijn of haar dochter keer op keer 
gelukkig ziet terugkeren van het welgekende Zolderke, sla de pagina om en ver-
dwaal in de duizend-en-een facetten die onze werking rijk is. 
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Nieuwe leiding 

Hallo 

Ik ben Richard Mbiakob en ik ben 16 jaar. Ik heb mijn hele leven in de ksa gezeten 
en ik vind het nog steeds super. Dit jaar word ik voor de eerste keer een leider in de 
ksa en ik zal leiding geven aan de leeuwkes. Ik zie het volledig zitten samen met 
mijn medeleiding. Buiten de ksa speel ik voetbal in Vinkt bij de U21. Ik studeer tech-
niek wetenschappen aan Leiepoort campus Sint-Theresia. Verder heb ik nog 1 ou-
dere zus en 3 broers.  Ik hoop er dit jaar een fantastisch jaar van te maken samen 
met de leeuwkes en zal zeker mijn uiterste best doen.  
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Gedurende een periode van zeven dagen werden onze 

lieftallige leeuwkes ondergedompeld in de wereld van magische wezens. Ze vertoef-

den zich in het gezelschap van de wijze, roodharige tovenaar Merlijn met zijn te-

vens ook roodharige hulptovenaar, een handige dwerg, een reus die enkel rijdt met 

auto’s van een niet-genoemd Zweeds automerk, een ijdele trol met een scherpe 

kaaklijn en een goedlachse fee. Samen gingen de leeuwkes de strijd aan tegen 

kwaadaardige heksen en andere gemene wezens om het toverbos onder controle 

te krijgen en zo weer het toverbos onzichtbaar te maken voor de gewone mensen. 

Dag 1: Tovenaars- of heksenopleiding. 

De leeuwkes kwamen met volle moed toe op kampweide om zo snel mogelijk de 

wezens van het toverbos te ontmoeten. Jammer genoeg moesten eerst alle valiezen 

worden uitgepakt, maar met wat hulp van de leiding was dit vlug gebeurd. Hierna 

maakten we kennis met wanhopige tovenaar, Merlijn genaamd. Zijn hoed was na-

melijk gestolen en wist helemaal niet waar hij moest beginnen zoeken. Gelukkig 

waren de leeuwkes daar om deze arme tovenaar te helpen met zijn zoektocht. Als 

beloning zou Merlijn van ons echte tovenaars en heksen maken. Hoera, de hoed 

was gevonden en de leeuwkes hebben nu een diploma tovenaar/heks op zak, ui-

terst handig voor hun latere carrière! Hierna maakten we nog onze eigen toverstaf 

om ons te bewapenen tegen vijanden uit het toverbos. Na een dag vol ravotten ver-

zekerde Jensen de leeuwkes steeds een mooie nachtrust door sprookjes vol overga-

ve voor te lezen. 

Dag 2: Brouw het tegengif. 

Al heel vroeg werden de leeuwkes wakker, waardoor de leiding ook wakker werd, 

en sprongen vol energie uit hun veldbedjes om een nieuwe dag te beleven. De heks 

had echter vandaag voor nieuwe problemen gezorgd. Haar toverdrankje had ervoor 

gezorgd dat Merlijn zijn kleur had verloren en daarmee ook zijn krachten! De op-

dracht voor de leeuwkes was om zo veel mogelijk kleuren te verzamelen aan de 

hand van spelletjes en hiermee Merijn terug in te kleuren. Vooral het inkleuren van 

Merijn vonden de leeuwkes tof. In de namiddag had de heks ons weer een loer ge-

draaid! Deze keer waren alle bomen besmet en als we geen tegengif konden maken 

zouden alle bomen afsterven. Gelukkig was het tegengif niet zo moeilijk.  

Toverbos  
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Je brengt een pot met water, blaad-
jes, schors of gras en een geheim 
ingrediënt aan de kook en voilà, alle 
bomen gered. Na het lekkere 
avondmaal kregen we een vreemde 
brief opgestuurd. Het was weer die 
duivelse heks! Als we niet al haar 
opdrachtjes uitvoerden zou ze ons 
allemaal veranderen in lelijke trol-
len. Niet alle opdrachtjes werden 
voltooid, maar gelukkig had de heks 
medelijden en werden we niet wakker als trolletjes.  
 
Dag 3: Dagtocht door het toverbos. 

Vandaag stond er een lastige opdracht gepland: het vinden van de schat. De draak 

had de schat ergens verstopt, heel ver weg in het toverbos. Na het aantrekken van 

onze stapschoenen en met onze trekrugzak konden we starten aan een lange, ver-

moeiende tocht door de nog onbekende wateren van het toverbos. Als echte avon-

turiers doorkruisten we uitdagende obstakels, steile bergen, diepe dalen en hevige 

stromen. Onze bestemming was een prachtige oase, gelegen in Libramont. Joepie, 

de schat was gevonden! We haalden ons zwemplunje boven en verkenden de onbe-

kende wateren van dit paradijs. Na een hels autoritje richting de kampweide schre-

ven we nog enkele brieven aan onze ouders, broers, zussen, neven, nichten, gelief-

den, huisdieren… 

Dag 4: Dagje rust… 

Na drie helse dagen werden de leeuwkes al een heel stuk minder actief wakker dan 

de eerste ochtend. Met kleine oogjes gingen we aan tafel en het was moeilijk voor 

sommigen om wakker te blijven tijdens het ontbijt. Daarom leek het ideaal voor de 

leiding om de leeuwkes wat extra rust te geven en in de voormiddag in de tent te 

blijven, terwijl de leiding nog boordevol energie zat… Na een deugddoend dutje 

was de temperatuur al een heel stuk opgelopen. Het was dan ook het ideale mo-

ment om waterspelletjes te spelen! Een zeil en 

wat bruine zeep, meer heb je niet nodig voor het 

maken van een gigantische sliding waar alle leden 

zich op kunnen amuseren. ’s Avonds speelden we 

nog een klein gezamenlijke met alle leden van de 

KSA en speelden spelletjes zoals: schipper mag ik 

overvaren, dikke bertha… 
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Dag 5: Een dagje met de jonghernieuwers. 

Merlijn de tovenaar was er eindelijk in geslaagd om het tegengif te maken, of dat 

dacht hij toch. Weldra zou het toverbos weer in orde zijn en zou het verdwenen zijn 

voor de gewone mensen. Maar eerst moest het natuurlijk uitgetest worden. Jordy 

was daar het perfecte proefpersoon voor. Al gauw kwam hij terug met het slechte 

nieuws dat het tegengif niet werkte. Sterker nog, zijn haar was erdoor rood uitge-

slagen! Dan maar iets anders proberen. Merlijn had ergens het recept opgeschre-

ven maar had die per ongeluk in codetaal geschreven en verspreid over het hele 

bos. Maar gelukkig waren de leeuwkes daar om Merlijn te helpen met het ontcijfe-

ren van de codes en zo het recept te bemachtigen. In de namiddag stond er opeens 

een grote groep enthousiaste pubers voor onze leeuwkes. De leeuwkes maakten 

veel plezier met de oudste leden en de jonghernieuwers kwamen al eens in contact 

met het concept ‘leidinggeven’. Het was 

een geslaagde middag en later die 

avond brachten ze samen hun kreet 

voor die ze gemaakt hadden. Vrijdag-

avond wordt zoals echt jaar afgesloten 

met een gezellig feestje. Samen met de 

sloebers zaten we rond een klein vuur-

tje waar we liedjes zongen met wat 

chips en frisdrank erbij. Een mooie af-

sluiter dus! 

Dag 6: Groot gezamenlijke. 

Wat gaat de tijd toch snel, het is al zaterdag. Gelukkig staat er nog een volledige dag 

vol spelletjes op het programma! We kregen het goede nieuws dat Merlijn erin ge-

slaagd was, met de hulp van de leeuwkes, om het toverbos terug onzichtbaar te 

maken! Omdat we nu onze tovervriendjes geholpen hadden, gingen we spelen met 

alle andere leden van de KSA. Het was tijd voor het gezamenlijke waar jong en oud 

zich samen amuseert door samen spelle-

tjes te spelen en andere teams te ver-

slaan.  
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’s Avonds lieten we onze danspasjes zien die we geleerd hadden door een echt 

danstalent, leidster Lena. Vooral Cyprian liet zien dat hij echt een gevoel voor ritme 

heeft en een geboren danser blijkt te zijn. Hierna volgde nog het traditionele kamp-

vuur. Het kampvuur was iets kleiner dan gewoonlijk, wegens de droogte, maar dat 

deerde de pret niet. Kampvuurklassiekers werden aangehaald door de leiding en 

iedereen zong mee. Sommige leden, zoals Ibo, zagen maar weinig van het kamp-

vuur, aangezien ze in slaap vielen na een drukke week. 

Dag 7: Tijd om naar huis te gaan. 

Na een fantastische week was het einde van het kamp jammer genoeg in zicht. De 

valiezen werden gemaakt, wat niet zo vanzelfsprekend was als Warres kledij overal 

in de tent rondgeslingerd lag. Maar met wat hulp van de leiding werd het grootste 

deel van de bagage teruggevonden. Na een grote opkuis, een bezinning en een laat-

ste maaltijd namen ze afscheid van elkaar en vertrokken huiswaarts. 

Bedankt leeuwkes voor het onvergetelijke kamp!!! 

Jarno, Jonas, Lena, Stephen, Jordi & Jensen 
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Ter land, ter zee en in 

de lucht  

De vakantie is voorbij, school is terug begonnen en kamp lijkt al een poos geleden… 
maar laten we nog eens terugdenken aan die onvergetelijke momenten. 
 
Maandag 23 juli, de eerste dag kamp. De leden komen vol enthousiasme de weide 
opgelopen en verkenden meteen hun tent waar ze de komende 7 dagen zouden 
verblijven. Nadat iedereen zijn plekje om te slapen had ingenomen, stond het mid-
dageten ons al op te wachten. In de namiddag speelden we ons eerste spelletje om 
auto-onderdelen te kunnen verzamelen namelijk vlaggenroof waarbij 2 teams el-
kaars vlag proberen te stelen. 
Ietsje later legden we het spel-
letje stil wegens hete tempera-
turen en hebben we voor even 
in de tent op ons bed gelegen, 
maar niet voor lang want de 
koks gaven al het signaal dat 
het avondeten klaar was. Niet 
veel later was het tijd voor de 
eerste avondwijding en werd 
het stilletjes aan al donker. Dag 
1 zat er al op … 
 
De volgende ochtend maakten we onze sloebers wakker om de nieuwe dag in te 

gaan. Die dag speelden we in de voormiddag tikkertje met een bal: de bedoeling 

was dat de leden zich gingen verstoppen terwijl de tikker tot 60 telt. Als de tikker 

klaar was met tellen, moest hij ervoor zorgen dat niemand de bal kon aanraken 

door zijn/haar naam te noemen. In de namiddag stond een bosspel op het pro-

gramma waarbij ze opnieuw onderdelen voor hun wagen konden verdienen. Hierbij 

moesten ze de geld verdienen om de onderdelen te kunnen kopen, maar hoe gera-

ken ze aan dat geld? Dit kregen de leden als zij voor ons een opdracht voltooiden 

zoals springtouwen of jongensnamen met 

(bijna) elke letter van het alfabet enzoverder. 

Daarenboven was er een tikker die de leventjes 

van de sloebers kon afnemen waardoor ze op-

nieuw een leven moesten halen en dan pas te-

rug geld konden verdienen. 
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Woensdag 25 juli, de leden gingen een zware dag tegemoet want het was dagtocht 

van ongeveer 11 km voor enkel de heenreis. De terugreis reden we terug met de 

auto omdat het voor de leden ietsje te ver was. De eindbestemming van deze dag-

tocht was het cultureel erfgoed van Libramont. Dit was een openbare, kunstmatige 

‘rivier’ waar we helemaal uit de bol gingen. Het weer was ook ideaal om in het wa-

ter te spelen.  

Na de zware dagtocht was 

het al donderdag. In de 

voormiddag zijn we begon-

nen aan de wagens te 

knutselen met de onderde-

len die de leden al ver-

diend hadden de voorbije 

dagen. Later die dag kon-

den de leden zich nog eens 

bewijzen wat ze kunnen. Ze 

moesten namelijk de ver-

stopte pijlen vinden, de op-

dracht voltooien en verdergaan in de richting van de pijl. ’s Avonds speelden we 

klein gezamenlijke met alle geledingen samen (behalve de knapen). Bij klein geza-

menlijke mag je spelletjes zoals ‘dikke Berta’, ‘schipper mag ik over varen’ en 

‘Napoleon’ verwachten. 

De tijd tikt steeds verder en het was al vrijdag. Die ochtend knutselden we verder 

aan onze racewagens (of andere voertuigen) en oefenden ons dansje in. Het was 

opnieuw een hete zomerdag dus besloten we om in de namiddag onze waterspelle-

tjes, waterpistolen én onze gigantische slierbaan uit te halen. Na het avondeten ga-

ven we de leden tijd om zich te wassen voor ons topfeestje te plaats vond die 

avond. Gezellig met z’n allen rond het kampvuur… 
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Op de voorlaatste dag werkten we de allerlaatste details af van de wagens en her-

haalden voor de zekerheid ons dansje nog eens. Zaterdagmiddag speelden we met 

alle geledingen samen voor het groot gezamenlijke. Bij groot gezamenlijke was 

vooral een goede samenwerking tussen de leden nodig om te kunnen winnen. 

Uiteindelijk waren we zondag 29 juli en maakten we onze bagage klaar om terug te 

keren naar huis. Maar eerst met de (groot)ouders verrukkelijke bbq eten. 

Dank jullie wel sloebers voor dit fantastisch avontuur. We hebben ons ook onge-
looflijk geamuseerd met jullie. Hopelijk zien we jullie volgend jaar terug op kamp. 
Rieke, Helen, Maud, Jente, Jordy en Wesley 
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19  Jongknapen 
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Oorlog in Mandalonië 

De dag van ons vertrek was zoals altijd goed geordend. We vertrokken vanuit Dein-
ze richting Mandalonië, toen we daar aankwamen werden de jongknapen al heel 
kort ingericht over de situatie. We hielpen hun installeren en uitpakken van hun 
goederen en herinnerden hun eraan dat ze gedurende onze vredesmissie zich aan 
een aantal afspraken zouden moeten houden. Na een goed middagmaal werden de 
jongkies omgetoverd in echt militairen onder leiding van Cédric en de rest van de 
leiding. Ons thema was een oorlog tussen Mandalonië en de Troskanen. De Troska-
nen vielen Mandalonië binnen en de Mandalonen vroegen hulp aan de jonkies om 
ze te helpen. Na een paar activiteiten was het tijd voor het avondmaal en onze 
avondactiviteit. De volgende dag speelden we Stratego in het bos, er waren echter 
ongenodigde gasten namelijk everzwijntjes hier hadden de jongknapen toch wat 
schrik voor. Na de activiteit aten we middagmaal en in de namiddag speelden we 
het DOVO-spel en kregen onze militairen een opleiding om mijnen onschadelijk te 
maken dit was natuurlijk fictief. Na het avondeten speelden we het spuitjespel en 
paintball hier werd iedereen snel moe van en daarom gingen we na een tijdje gaan 
pitten. Woensdag maakte de leiding het themamoment van de dag klaar, dit hield 
in dat de Troskanen biologische bommen op Mandalonië dropten waardoor een 
groot deel van de bevolking besmet werden door een virus waardoor ze leken op 
zombies. De bedoeling van de jonkies was om een kuur te vinden tegen dit virus. 
Dus de jongknapen vertrokken op avontuur op zoek naar een professor die een ge-
neesmiddel tegen het virus kan maken. Na een lange tocht vinden ze de professor 
en die geeft hen de ingrediënten om de kuur te maken. Na de lange zoektocht ont-
spannen ze nog even in het water voor ze terugkeren naar hun kamp. Eenmaal te-
rug in het kamp doen ze een poging om het antivirus te brouwen maar er blijkt iets 
niet te kloppen en ze bekomen een slijmachtige substantie. Ze besloten om het an-
tivirus te gaan zoeken bij de makers zelf: de Troskanen. Omdat een grote groep te-
veel zou opvallen besloten de jonkies om alleen te gaan. Nadat ze succesvol 4 leger-
basissen  infiltreerden en het recept hebben gevonden moeten ze het wel nog kun-
nen ontcijferen maar dat is een zorgen voor morgen. Moe maar tevreden keren ze 
terug naar hun kamp. De volgende ochtend doen ze een poging aan de hand van 
eliminatie om het juiste recept te vinden. Uiteindelijk lukt het ze het succesvol te 
ontcijferen en dat betekent een feestje! Die avond werd er gezongen en gefeest zo-
als nooit tevoren. De volgende dag speelden ze nog spelletjes met al de andere 
groepen en later op de avond de fameuze toneeltjes van alle groepen. En daarna 
natuurlijk nog een groot kampvuur. De volgende ochtend maakten de jongknapen 
zich klaar om terug te keren naar huis. De oorlog was volledig afgelopen en ze had-
den de Troskanen verslagen! 
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Vikings  

Op voorhand hadden we de knapen gewaarschuwd op een heftig kamp. Meteen 

toen ze de trein afstapte begon voor hen een 10km staptocht naar de kampweide. 

Eens daar kon het kamp echt beginnen. 

De eerste opdracht die onze knapen 

mochten overwinnen was het 18-

urenspel. De tocht was voor sommige 

wat zwaarder dan voor anderen maar 

iedereen heeft het uiteindelijk tot een 

goed einde gebracht. Rusten was voor 

de knapen niet weggelegd en ze begon-

nen de dag erna meteen met het bou-

wen van onze burcht. In onze burcht 

moesten er wel 16 knapen te slaap gelegd worden. Uiteindelijk werd het een burcht 

van 3 verdiepingen met telkens 4 slaapplaatsen op elke verdieping.  

Maandag en dinsdag  
Het kamp zou niet compleet zijn zonder een 2-daagse. Maandag starten we onze 

staptocht met de zon brandend op ons. Met leider Jan en zijn gps waren we er hele-

maal klaar voor. Na een staptocht van 24 km op de eerste dag stuurden de leiding 

de knapen op zoek naar een slaapplaats. Na een spelletje ‘hartenaas’ waar leidster 

Lisa de grote verliezer was gingen we slapen. De tweede en laatste dag liepen we 

zelf een staptocht van 27 km. Zowel de leden als de leiding was kapot en gingen 

dan ook meteen gaan slapen in onze burcht. 

Woensdag   
Zoals elk jaar zouden de knapen een groot kampvuur moeten bouwen om iedereen 

zaterdagavond op kamp te kunnen plezieren. Helaas wou het klimaat dit jaar niet 

meewerken, we kregen de opdracht geen kampvuur te maken wegens te droog 

weer. Daarom kregen de knapen dus een rustdag met 

een echt feestmaal, ribbetjes met patatten en kruiden-

boter!  
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Donderdag 
Op de heetste dag van kamp besloten de knapen een zwembad te bouwen. Eerste 
stap natuurlijk een grote put delven, daarna een zeil plaatsen en dan natuurlijk een 
kubiek met water erin. Na een uurtje zwemmen hadden de knapen nog een idee, 
een glijbaan natuurlijk! Eenmaal dit gebeurd kon het feest beginnen. Daarna nog 
een paar waterspelletjes met de jonghernieuwers en de dag zat er al opnieuw op!  
 
Vrijdag  
In de knapen zit er toch nog iets kinds dus hebben we een heuse spelletjesvoormid-
dag gehouden. 1 tegen allen is het perfecte spel voor klein en oud, van handteke-
ningen verzamelen tot een tandpasta opgebruiken. De knapen wouden ook al heel 
de week een spelletje weerwolven doen dus plezierden we hen hiermee ook. Na 
een lang uitlopende middagrust begonnen we ook rustig aan ons toneeltje.  
 
Zaterdag  
De laatste afwerkingen aan ons toneeltje gebeurden in de voormiddag net zoals 
hout gaan rapen om toch een klein kampvuurtje te maken voor de avond. In de na-
middag was het gezamenlijk met alle groepen samen. S’avonds werd het einde van 
het kamp gevierd of betreurd met het kampvuur en frikandellen.  
 
Zondag 
Bezoekdag, wanneer we de reeds niet meer zo kleine kindjes terug konden geven 
aan hun ouders. Bedankt voor het fantastische kamp knapen!  
 
Dikke kussen Jan, Robbe, Senne, Arnout en Lisa 
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Jonghernieuwers 



29  

Problemen op de grens van 

‘Zakkamakka’ en Libramont 

Op vrijdag 20 juli 2018 vertrokken in het station te Deinze een vijftiental jongher-
nieuwers op de tocht van hun leven. Het eerste deel van die tocht werd gemaakt 
met de trein. Na een tussenstop in Brussel-Zuid kwamen ze aan in het station van 
Libramont. Daar kregen ze meteen een 12 km durende tocht voorgeschoteld naar 
de kampweide. Na deze ware kwelling konden ze genieten van een heerlijke schotel 
gemaakt door onze gediplomeerde koks.  
 

Veel tijd om zich te installeren was er niet. Om 16u dienden ze immers alweer aan-
wezig te zijn aan de shelters om op 18-uren-spel te vertrekken. Deze 18-uren be-
loofde een onvergetelijke ervaring te worden, er waren de dagen voordien door 
menig leiding vele everzwijnen gespot. De enige vraag die ons nog restte was: 
“Zouden die afgrijselijke, sluwe dieren onze jonghernieuwers kunnen afstoppen…”.  
 

Vele gevallen van mislopen, angst voor de everzwijnen, vermoeidheid,… werden ge-
signaleerd door de verschillende CP’s en de vliegende controle, maar uiteindelijk 
slaagden alle groepen erin hun tochten af te werken. We konden oprecht fier zijn 
op onze jonghernieuwers. Ze kregen dan ook de volledige dag om uit te rusten! 
 
Zondag kregen de jonghernieuwers eindelijk te horen wat het doel van hun kamp 
was. Ze kregen van de leiding te horen dat er de laatste maanden een probleem in 
verband met douaniers kampte op de grens tussen ‘Zakkamakka’ en Libramont. On-
ze jonghernieuwers konden misschien een oplossing vormen voor dit probleem.  
Een strenge, disciplinaire, zenuwslopende opleiding diende hiervoor afgelegd te 
worden.  
 
In het eerste deel van die opleiding werd hun fysieke paraatheid getest. Dit werd 
niet met de alledaagse fysieke proeven gedaan, maar op een heel specifieke ma-
nier.  ‘Zakkamakka’ is een land dat omgeven is door grote waterlopen. Een goede 
douanier moet dus instaat zijn om te presteren op water. Om die omgeving te simu-
leren, werd er gebruik gemaakt 
van een groot zeil dat continu 
werd besprenkeld met water.  
Daarop werden vervolgens enkele 
sporten gespeeld.  
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Een dauwtocht gevolgd door een driedaagse in een verschroeiende hitte was het 
tweede deel van die opleiding. Ondanks de lastige dagen ervoor, startten onze dou-
aniers in spe met veel goede moed aan deze helse tocht. De eerste twee dagen gin-
gen zeer vlot, maar eens de derde dag werd aangevat, bleken er enkele problemen 
op te duiken. Zo werd er meerdere malen ‘klageritis’ vastgesteld. Wonder bij won-
der was deze ziekte opslag verdwenen uit ons peloton douaniers in spe eens ze de 
heilige grond van Libramont terug onder hun voeten voelden.  
 
Na twee zware fysieke proeven werd er door het kader een rustdag ingelast. Daar-
op kregen de rekruten de tijd om even op adem te komen, hun persoonlijke hygi-
ëne terug op peil te zetten en hun wonden te verzorgen.  Ze wisten immers al dat 
vrijdag (tevens ook de laatste dag van hun opleiding) niet van de poes zou zijn.  
 
Vrijdag, de laatste opleidingsdag, brak aan. Na een onaangekondigd nachtspel be-
gonnen de rekruten nog vermoeider dan de afgelopen dagen aan hun laatste op-
dracht. De opdracht, die onderzocht of onze douaniers wel genoeg gezag hadden,  
nam de volledige dag in beslag. In de voormiddag dienden ze een spel te bedenken 
voor de leeuwkes. Alsof dit nog niet moeilijk genoeg was, diende dit spel in de na-
middag ook nog eens uitgevoerd te worden. Na hun laatste opdracht werden de re-
kruten beloond met een avondlijk kampvuur.  
 
Een groot afscheidsspel gevolgd door een toneelavond werd de voorlaatste dag 
aangeboden aan onze jonghernieuwers. Die genoten na zo’n loodzware opleiding 
met volle teugen. Die avond dook er een nieuw fenomeen op bij de groep. Er waren 
zowaar enkele jonghernieuwers die reeds stress hadden voor hun diploma-
uitreiking. Het beloofde dus nog een spannende nacht te worden.  
 
Eindelijk was het zover! De dag waar alle jonghernieuwers 10 dagen naartoe heb-
ben uitgekeken, de dag van de diploma-uitreiking. Na een rijp beraad kon de leiding 
met goed nieuws de jonghernieuwers te woord staan. Ze hadden immers besloten 
dat elke jonghernieuwer perfect in staat was het beroep van douanier uit te oefe-
nen. Na een plechtige ceremonie waarop de douanierspetten werden uitgereikt, 
nam de groep afscheid van de leiding en keerden ze huis-
waarts.  
 
Bedankt voor het mooie kamp jonghernieuwers!!!! 
 
Dennis, Gemma, Hannes, Stan en Thibo 
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hernieuwers 



34  

Fietskamp Malta  

Ook dit jaar opnieuw was de Vinktse bevolking zeker van de be-

stemming van het geheime fietskamp, iedereen wist zeker dat 

we naar Kroatië gingen. Na maanden toneelspelen door hoofd-

rolspelers Hannes en Simon, was de verrassing compleet op 1 

juli! Het 23-koppige team nam het vliegtuig naar Malta. Daar 

wachtte een 9-daags fietsavontuur rond de drie eilanden Malta, 

Comino en Gozo (op de foto respectievelijk van onder naar bo-

ven). 

De eerste dag werd de toerist uit gehangen in Sliema. Na het 

boeken van een onbestaand hostel (lees: in ’t zak gezet), 

kregen we een mooi hotel toegewezen met zwembad op 

het dak. Ideaal om de buurt op een rustige manier te ver-

kennen. Door de hevige temperatuur van 38°C, waren we 

genoodzaakt om de plaatselijke drank te nuttigen (zie fo-

to’s). Een afkoeling ’s avonds laat in ons dakzwembad was 

ook slim want er zouden zware dagen aankomen. Dennis 

VDH werd verkozen als beste duiker van de avond. Nog-

maals proficiat hiervoor!  

Na de eerste dag dachten de leden dat we op een heerlij-

ke vakantie terecht waren gekomen. Helaas moest er nog 

gepresteerd worden ook. Hierna volgde dus 3 dagen van de 

zwaarste bergbeklimmingen in deze onmenselijke tempera-

turen. Onderweg kwamen we de hoofdstad Valetta tegen om 

daarna door te steken richting Pretty Bay. Op deze mooie loca-

tie keken we naar België-Japan. Onder luid gebrul vanuit Malta, 

versloegen onze Duivels de Jappen in de laatste minuut. Op-

nieuw een sfeerfoto van onze slaapplaats die nacht en van de 

match. 
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We passeerden tijdens de trip nog 

Blue Grotto om een deugddoende ver-

frissing te nemen. ’s Nachts sliepen we 

op de rand van een klif aan de zuidzij-

de van Malta. Bijgevolg zat deel 1 van 

onze trip er op: het eiland Malta was 

voor drie vierden rondgefietst! 

Na 3 lastige dagen namen we de boot met captain Mario richting Comino. Dit is het 

kleinste eiland van de drie en is onbewoond. Naast 1 hotel is hier enkel maar na-

tuur, auto’s zijn er ook verboden. De ideale locatie om te re-

cupereren dus! Die avond doken we enkele grotten in en 

sprongen we van enkele kliffen met onze gids Sam. ’s Nachts 

werd er op het strand geslapen (zie foto). De volgende dag 

werd er gerecupereerd in de welbefaamde Blue Lagoon (zie 

foto’s). Deze idylissche plek zal nog lang in het geheugen van 

ons 23 blijven zitten. Dit geldt ook andersom: de plaatselijke 

handelaars zullen ons ook niet snel vergeten! 
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Na de rustdag vlogen we er weer in. Captain Mario bracht ons naar het derde en 

laatste eiland: Gozo. Dit eiland is gelukkig minder toeristisch maar helaas ook meer 

bergachtig. Onze vriend van op Comino Sam toonde ons een heerlijke plaats om te 

slapen: een grot die op 100m hoogte een prachtig uitzicht bood over de noordkust 

van Gozo (zie foto). Ook hier werden onze rode duivels niet vergeten. We vonden 

een prachtig sportcafé naast het enige voetbalplein van Gozo met een even prachti-

ge uitbater (zie foto). Na de overwinning tegen Brazilië stond het café uiteraard op 

zijn kop en werd er eens gevierd tot in de vroege uurtjes. De uitbater was zo blij 

met ons dat hij de 23 feestende Belgen zelfs op zijn Facebook pagina zette. Op-

nieuw viel Dennis VDH in de prijzen! Ditmaal als uitzinnigste supporter, gevolgd 

door Thibau DN. 

Speciale dank gaat naar Charlie Figueira, de 

uitbater van sportsbar Gozo, die onze mooie 

avond mogelijk maakte! 
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De tweede dag op Gozo was terug rustig. We deden overdag een prachtige kajak-

tocht (zie foto’s). Hier ontving Dennis VDH zijn derde prijs van de reis, ditmaal voor 

‘slechtste kajakker’ en ‘verzopen kieken’. We staken het water over en peddelden 

voor even terug naar Comino. Daar aten we wat plaatselijk fruit gevolgd door een 

gevaarlijk snorkeluurtje. Gevaarlijk door de vele kwallen die aanwezig waren, 

slachtoffers (lees: lefgozers) waren Hannes, Maud, Rieke en Stephen. ’s Avonds 

kookten we ons eigen eten op een vuurtje die we konden maken van het weinige 

hout die we vonden. Onze portefeuille vertelde ons dat het niet altijd restaurant 

moet zijn.  

 



38  

Op de voorlaatste dag namen we de ferry om terug op Malta te raken. Het laatste 

deel van de reis was om het laatste kwart van Malta af te fietsen. Door de hevige 

hitte en de lastige dagen die achter ons lagen, besloten we om ter plekke een 

mooie slaapplaats in de bossen te zoeken en daar te blijven (zie foto). 

 



39  

De laatste dag lieten we het fietsen achterwege en namen we de bus richting het 

vliegveld. Het was een onvergetelijke reis! Dank aan de organisatie en aan de leden 

om de reis zo mooi te maken! 
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Met dank aan de  

sponsors! 
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Bouw- Voeg- & Tegelwerken 

Gevelrenovatie - dakontmossing 

Siliconiseren  gevels 

 

 

 

9800 Deinze 

gsm 0496/72.64.29 

scorijn@hotmail.com 

 

Corijn steven  
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Van Steenkiste Wim-Buyse bvba 
Veevoeders-Meststoffen-Granen 

 
 

Heerdweg 120    -    9800 Deinze-Meigem 
 

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

 
 

mailto:info@vansteenkistewim.be
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Marc Martens 
BVBA 

 
Aarseleweg 57 

 
9800 Vinkt 



45  

Vergaderingen 



46  Wantjes 
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Schatikist  

Op zondag 7oktober zijn de wantjes opzoek naar de schatkist gegaan. Maar daar-

voor moesten ze eerst een reis rond de wereld maken. We hebben vele landen 

doorkruist. Van Frankrijk Naar China en nog veel meer maar er waren veel obstakels 

tijdens de reis op zoek naar de schatkist. In elk land waar we kwamen moesten we 

een typisch spelletje spelen dat bij het land past. We kwamen terecht in het land 

waar de schat ligt. En daar moesten de wantjes de schat zoeken waar iedereen naar 

uit keek. Ze vonden de schat die boordevol met cola zat. Iedereen dronk zijn cola en 

ging gelukkig naar huis! 
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Capture the flag  

De leden kwamen ‘s ochtends om 9 uur in grote aantallen toe. We begonnen de 

vergadering met een groot groepsspel ‘’Capture the flag’’. De Indianen en de cow-

boys probeerden beiden om een zo lang mogelijke ketting van rietjes te maken door 

rietjes uit het andere kamp te verdienen.  Ze speelden telkens een spelletje memo-

ry om een rietje te verdienen maar moesten oppassen in het terugkeren om niet 

getikt te worden.  Cyprian hield zich vooral bezig met memory zo moeilijk mogelijk 

te maken voor de andere terwijl thibau zoveel mogelijk mensen aantikte voor hun 

rietje. Het spel was zeer spannend, eerst kwamen de cowboys voor maar de india-

nen slaagden er na veel strijden in om toch te winnen. Na hun grote inspanning was 

het even tijd voor een drinkpauze en een klein feestje. Onze dj Jensen draaide enke-

le leuke plaatjes en leeuwtjes gingen los. Na het feestje volgde de stoelendans. Ie-

dereen haalde zijn beste dansmoves naar buiten en probeerde te winnen. Helena 

won uiteindelijk de intense finale. 



50  Sloebers 
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De schat van Vinkt  

30 september was het zo ver. Na de startdag keken de sloebers er al direct naar uit. 

De eerste vergadering van het nieuwe werkjaar. 

We trokken naar het pleintje en begonnen met het spel ‘leven en dood’ om de ver-

trouwde namen eens op de frissen en de nieuwe sloebers hun naam te leren ken-

nen. Het werd snel duidelijk dat het een spel tussen jongens en meisjes zou wor-

den. Maar aangezien de meisjes in de minderheid waren kregen ze hulp van de lei-

ders. 

Het mocht niet veel baten. De meisjes stonden niet erg op te letten en al snel wa-

ren Jonas en Jente eigendom van het jongenskamp. Toen werd het wel heel moeilijk 

voor de meisjes. Laura en Alice waren de volgende slachtoffers. En omdat Nuno bij-

na alle ballen ving, duurde het wel erg lang (en vooral bij Alice) tot zij weer levend 

gemaakt werden door hun vriendinnen. Zo ging het nog even door maar uiteindelijk 

moesten we toch tot de conclusie komen dat beide kampen erg aan elkaar gewaagd 

waren. 

Daarna was het tijd voor een kleine pauze. Op de zolder aangekomen schrokken de 

sloebers zich een hoedje. Alles lag overhoop! Siet en Jonas 

hadden ondertussen de zolder veranderd in een waar slagveld 

wat deel uitmaakte van het volgende spel. 

De leiding had namelijk een verassing voor de sloebers maar 

die kregen ze niet zomaar. Ze was namelijk ergens verstopt op 

de tereinen rond de KSA. De plaats kregen ze ook niet cadeau. 

Ze was mooi aangeduid op een gedetaileerde kaart maar die 

was in stukken verdeeld. En de stukken daarvan konden de 

sloebers kopen bij Jonas, die strategisch verstopt zat op het 

verduisterde slagveld (de zolder), door geld te verdienen op 

het pleintje bij Michiel. Door goed team en puzzelwerk was de 

kaart snel terug heel en was de plek van de schat duidelijk. 

Even graven en bleek dat het heerlijke snoepjes waren. Voor 

iedereen wat wils.  

Helaas was er alweer 3u voorbij en stonden de ouders hun 

kleine schatten op te wachten. Bedankt sloebers er tot de vol-

gende vergadering! 
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Jongknapen 

Op 30 september 2019 om 9u kwamen alle jongknapen weer samen voor hun 1ste 

vergadering van het jaar. Het was buiten want aan het regen maar dat hield ons niet 

tegen om buiten te gaan spelen. de jongens en de meisjes. Het spel was verdeeld in 

verschillende kleine spellen en als je zo een spel won was het een punt voor je 

team. De bedoeling was dus om zo veel mogelijk punten te verdienen. We begon-

nen met tussenviervuren, het was een zeer spannende strijd maar het alsnog ge-

wonnen door de jongens. De meisjes stonden dus achter en moesten een inhaal ac-

tie inzetten. Dan kwamen we uit op een duel touwtjespringen. Wat de jongens niet 

wisten is dat de meisjes een professionele rope skipster in hun team hadden. Ter-

wijl de jongens aan het sukkelen waren om een paar keer te springen door het 

touw begon Fenna ineens haar trucjes boven te halen. Zo werd de stand alsnog ge-

lijk. Toen begonnen we met verschillende kleine duels zoals: muur zitten, het beste 

verkiezingsbord maken en om af te sluiten en quiz. Bij de quiz moesten de stoere 

jongknapen eerst langs een parcours vooraleer ze hun antwoord konden zeggen. 

Bedankt voor deze toffe vergedering jongknapen!  

Jongknapen leiding 
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Vuilspel 

Op zondag 30 september was het weer zover. De 2de knapenvergadering stond al 
voor de deur. Acht super enthousiaste knapen hadden enorm veel zin om er een 
leuke zondagmiddag van te maken. Want niet alleen het gezelschap, maar ook het 
weer was schitterend. We begonnen de namiddag met een clash tussen de jong-
knapen en de knapen. Al snel bleek dat leeftijd niet zo zeer een rol speelt om een 
spel te winnen. De knapen hadden het lastig maar gaven toch niet op! Het laatste 
spel: dirty Baseball werd gewonnen door onze knapen. Met een tevreden gevoel en 
een zeer vuile snoet konden ze uiteindelijk toch genieten van een cola in het zonne-
tje. Na het innemen van een gezonde hoeveelheid suikers besloten de knapen op 
paratocht door vinkt te gaan. Alvorens we vertrokken aan onze tocht, schilderden 
we camouflage maskers op het mooie gezichtje van onze knapen. Kasper had zelf 
de moeite gedaan om als een echte tijger op pad te gaan. Tijdens deze tocht kon-
den er individuele punten gescoord of verloren worden. Zo werden er heus wat 
punten bij elkaar gesprokkeld bij het versleuren van een afgezaagde boom en het 
kuisen van de Vinktse rioleringen. Ook het vragen van verse aardappelen aan de 
boer brachten Joren en Joran heel wat punten op. Al snel was de namiddag rond en 
was het tijd om huiswaarts te keren… Wij leiding hebben er alvast zeer hard van ge-
noten!! Dankuwel knaapjes!       
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De stoere  

jonghernieuwers 

Op een zonnige zondagnamiddag nodigden wij onze jonghernieuwers uit voor een 

experimenterende vergadering. De leiding verzamelde plastiek flessen waaruit de 

leden zelf hun raket moesten knutselen. Natuurlijk om ter best. Na even knutselen, 

slaagden 7 jonghernieuwers erin een raket te maken. Daarna gingen we naar bui-

ten, want het was schitterend weer. Iedereen was nieuwsgierig wat we nu juist met 

zo’n plastieken raket zouden doen. We gingen ze namelijk afvuren! Maar we vuur-

den ze wel af in de lucht via een pomp 

die verbonden was aan de ‘raket’ en 

door wat water in de raketten te gie-

ten. Zo gezegd, zo gedaan! De stoere 

jonghernieuwers slaagden erin de ra-

ketten wel 10 meter hoog in de lucht af 

te vuren! Onze dag was dus 100% ge-

slaagd. Zo amuseerden we ons weer ter 

pletter op een zondagnamiddag en gin-

gen we met een blij gezicht richting 

huis.  

Bedankt en tot tons! 
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BK Pong 

Vrijdagavond, de hernieuwers staan paraat om een heus spektakel te beleven. Alles 
draaide rond BK lemonpong. De leden verdeelden zich in groepjes en zo konden we 
van start gaan. In ronde 1 speelde 3 verschillende groepen tegen elkaar. De uitda-
ging was zoals bij het concept beerpong, maar wij deden het met Gini. Natuurlijk 
ging iedereen er kei hard voor en was het bikkelspannend. Ronde 1 zat erop en we 
hadden natuurlijk al enkele verliezers, waaronder Jensen, Wesley en Thibau die ver-
loren tegen de vrouwen! Niet getreurd want ronde 2 stond al op hen te wachten. 
Deze keer was het met citroensap. De zure blinken waren onvermijdelijk. Zo gingen 
we nog een tijdje door. Het grote Bkl lemonpong was gespeeld. De vergadering was 
vliegensvlug voorbij, de hernieuwers bleven nog lang na babbelen en zo konden we 
spreken over een fantastische vergadering.  
 
Bedankt 
Hernieuwerleiding 
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Startdag 

Kermis is net verteerd en daar staat er al een nieuwe werkjaar naar ons te glunde-
ren om uit zijn startblokken te springen. 
Dit jaar staan we klaar met 25 mannen en vrouwen die de taak van leiding op zich 
nemen. Alle 25 met volle goesting om weer een jaar alles te geven en af en toe zelf 
eens het klein kind uit te hangen ;p. 
 
Na een aantal vergaderingen om ieder zijn ledengroep te geven, onze activiteiten te 
plannen en de puntjes op de ï te zetten zijn we er volledig klaar voor! 
Dat is te merken op 9 september, op deze zonnige zondag organiseerden we onze 
startdag voor al de kindjes die al bij ons in de KSA zaten en alle anderen die zich bij 
ons willen vervoegen. Zaterdag 8 sept was de leiding al volop in de weer om alle 
spelletjes op te zetten en deze uiteraard zelf eens uit te testen op verschillende fac-
toren waaronder; veiligheid, amusement, grote, uitzicht en graad van vuil worden. 
Na deze uitvoerige testen en wat kleine aanpassingen was ons speldorp tegen de 
namiddag volledig opgezet en goedgekeurd. Daaropvolgend nog een kleine nabe-
spreking voor de onze officiële startdag en bed binnen! Want we moeten er voor 
zorgen dat we zelf evenveel energie hebben als onze kleine kadees. 
(alarm wekker) 
Pff 7u ’s ochtends, opstaan, NIET SNOOZEN!! 
7u15 dat kwartiertje heeft het hem gedaan, hup bed uit, rommelen in de kast op 
zoek naar ons KSA T-shirt, de vuile broek die nog over m’n stoel hangt, nen goeien 
schoen en het hemd dat wel mooi aan de kapstok hangt. 
7u30 moeder: waarom loopte gij hier al rond?? KSA e moeder! KSA! 
7u35 nen stevigen dubbelen boterham met choco en dan de velo op!! 
7u45 Ja, dat wordt een kleine demarrage 
7u58 hehe net op tijd! Take that!! 
(begroeting medeleiding) YO gasten ik ben er klaar voor… 
Nog een klein uurtje, leiding -12 zet alles voor het eten klaar, leiding +12 het speel-

dorp klaarzetten voor de grotere kindjes  

8u45 daar zijn ze! Ons knapen en jonghernieuwers, altijd weer van de partij.  

Zij mogen als eerste in ons heuse speeldorp met in de aanbieding: paintball terrein, 

een heuse waterbakschommel, pijl en boogschieten (er wordt enkel met de pijl ge-

schoten), colabakklimmen en een bungeespringkasteel. Plezier verzekerd! Even wat 

eigenschappen van leden van de +12, als we de leiding niet kunnen kloten dan gaan 

we de competitie aan, potje bungeerun tegen Michiel, ja da doen we. Jammer te-

vergeefs, die loopt bijna van da springkasteel. Hhmm misschien de waterbak, haha 

lap slechte keuze nu ben ik nog eens nat ook… 
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Na een voormiddag lol even wat rust, alhoewel de kleintjes zijn ook reeds toegeko-

men. We trekken met zijn allen naar de kerk. Daar zetten we ons allen tesamen om 

eens na te denken en het tofste van al om eens uit volle borst het KSA lied mee te 

brullen in de kerk, het is eens iets anders dan de doorgaanse stilte. Ik denk dat de 

leiders die ons hamburgers aan het bakken zijn op de KSA ons ook zullen gehoord 

hebben. 

12u!! ETENSTIJD!! Hamburgers smullen om ter meest. 
 
Na onze heerlijke middagpauze zijn we er weer helemaal klaar voor.  
Nu is het aan de -12 om zich volledig de laten gaan in het spellendorp. Al die spelle-
tjes, hier kunnen ze zich volledig laten gaan en niets toffer dan toch eens te probe-
ren schieten met die pijl en boog. Met een beetje hulp worden er mooie prestaties 
neergezet en er zijn geen gewonden gevallen. Samen met de vriendjes verfsponzen 
gooien op de leiding, springen op het springkasteel en slingeren over de slingerbak. 
Het was een geweldige, energieke namiddag. 
 
De +12 begaf zich naar Vosselare put, we profiteren van de prachtige nazomer en 
trappen ons naar de Leie. Daar konden we genieten van een verfrissende duik van 
de springplank. De vrouwen namen na hun duik van de gelegenheid gebruik om 
hun benen nog wat bij te bruinen terwijl de mannen zich aan het bewijzen waren 
tijdens een potje voetbal. Goe weerke, goe gezelschap, een geslaagde namiddag. En 
dan een rustig fietstochtje terug naar het vertrouwde zolderke. 
Om 17u konden alle ongeduldigen zich al inschrijven voor de KSA, de administratie 
is dan ook al in orde! 
 
Het was een mooie dag, wij hebben er alvast van genoten en we hopen de kindjes 
ook!! Werkjaar goed ingezet! 
 
Gasten dikke merci en tot op de volgende vergadering!! Greetz de leiding 
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KSA-taal 

Deze nieuwe rubriek is gewijd aan de KSA-taal, een taal die zich doorheen de jaren 
en mits een intensief taalcontact van adolescenten tussen de 16 en 22 jaar heeft 
ontwikkeld en een eigen leven is beginnen leiden. We zouden hier ook een uitge-
breide verhandeling kunnen neerpennen over allerlei psycholinguïstische oorzaken 
en de sociologisch effecten die de taal heeft op de huidige leidersgroep maar dat 
doen we niet. Hierin bespreken we kort enkele glossen uit het magistrale vocabula-
rium die de KSA-taal rijk is, om de modale lezer wat meer vertrouwd te maken met 
de specifieke termen. 
 
 

Macarena  (de; v;) 
 
1. (neutr.) Spaanse dans  
2. (neutr.) Spaanse meisjesnaam 
3. in uitdr.: klaarwakker aan de tent ‘s ochtends  
 
 
Zwanst nuj ni eh  (invar.; m; meervoud: nonsens; context: wanneer ie-
mand iets ergs ongeloofwaardig verteld) 
 
1. zever, gelul 
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Wist je dat  

1. Vlinders met hun poten proeven? 

2. Vrijdag de 17e een ongeluksdag is in Italië? 

3. Vrouwen bijna twee keer zoveel met hun ogen knipperen als mannen? 

4. De melk van de nijlpaard is licht roze 

5. De zeester is het enige dier dat zijn maag binneste buiten kan draaien 

6. Een kwal heeft geen hersenen 

7. Winston Churchill is geboren in het damestoilet tijdens een dans 

8. Pinda’s zijn één van de ingrediënten van dynamiet 

9. Tweederde van alle aubergienes is gegroeid in New Jersey 

10. De stad met de meeste Rolls Royce is Hong Kong 

11. Geen 1 woord in de Engelse taal rijmt op ‘month’ – ‘orange’ – ‘silver’ – ‘purple’ 

12. Er zijn meer kippen dan mensen in de wereld 

13. Als er geen kleurstof in cola zat dan was het groen 

14. Turkse handdoeken komen uit Frankrijk en Indische inkt uit China 

15. Het woord ‘Yo-yo’ eigenlijk ‘come-come’ betekend 

16. Het langste woord dat met de linkerkant van het toestenbord gespeld kan wor
 den is stewardess 

17. Het enige 15 letterwoord dat gespeld kan worden zonder dat je letters herhaald 
 is ‘uncopyrightable’ 

18. Het Hawaiiaanse alfabet heeft 12 letters 
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Kalender  

 
Ledenweekend: 10-11 november 2018 
 
Sinterklaasbezoek: 2 december 2018 
 
Nieuwjaarsreceptie: 10 februari 2019 
 
Filmfestival: 17 februari 2019 
 
Eetfestijn: 2 maart 2019 
 
Boum Seau: 30 maart 2019 
 
Speelstraat: 7 april 2019 
 
Joepie: 16-19 april 2019 
 
Gamel: 03-05 mei 2019 
 
Kamp (Dourbes): 19-28 juli 2019 
 
Ploatsefeesten: 30 augustus 2019 
 
Openluchtfuif: 31 augustus 2019 
 
Kermiscafé: 1-2 september 2019 
 
Startdag 2019: 15 september 2019 
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Colofon 
 
 
De yeah is een uitgave van: 
 
KSA Ahoy Vinkt 
Schoolstraat 11 
9800 Deinze 
 
Yeah 1 
Jaargang 2018-2019 
 
http://www.ksaahoyvinkt.be/ 
 
Verantwoordelijke uitgever: 
Dennis Van den heede  
 
Yeah-redactie: 
Maud Van Rysseghem 
Jente Vansteenkiste 
Jan Vande Casteele 


