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AHOY! 

 

Het nieuwe werkjaar is eindelijk 
begonnen. De leiding heeft er 

alvast superveel zin in om er in te 
vliegen! 

  
Met zeven nieuwe aanwinsten, zijn 

we dit jaar met 23 in de leiding. 
Wat een bende! 

 
In deze YEAH blikken we nog eens 

terug op de laatste fijne momenten 
van het werkjaar ‘14 - ’15, namelijk 

kamp en kermis.  
 

Tottons! 
 

De redactie 
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FRESH MEAT! 

Zoals elk jaar zijn er enkele sterkhouders van de Vinktse KSA die ons de rug toekeren om 
nieuwe oorden te verkennen. Dit jaar namen we afscheid van 2 wonderlijke leidsters. We 
willen graag Charlotte en Velika bedanken voor hun inzet en we wensen hen het allerbes-
te toe! Maar niet getreurd, want hun opvolging staat reeds vol enthousiasme te trappelen 
om aan een nieuw avontuur te beginnen ...  

Hallo! 
Ik ben Paulien en ik ben vanaf dit jaar nieuw in de leiding. Ik word 16 

op 4 oktober en ik zal dit jaar leiding geven aan de leeuwkes. Ik ga 

naar school in het Koninklijk Atheneum Voskenslaan in Gent en ik stu-

deer daar wetenschappen-wiskunde. Mijn hobby’s zijn toestelturnen, 

paardrijden en uiteraard KSA. Leeuwkes, het wordt een fantastisch 

jaar! Tot later! 

Hoi, ik ben Stan en ik ben een nieuwe leider van KSA Ahoy Vinkt. Ik 
studeer marketing en ondernemen in Leiepoort campus Sint-
Vincentius te Deinze. Ik speel ook voetbal bij Eendracht Vinkt sa-
men met nog een paar nieuwe leiders. Ik zal leiding geven aan de 
jongknapen en ik ben er zeker van dat we een fantastisch jaar zul-
len beleven samen met onze leden.  
Tottons! 

Hallo, ik ben Dennis en ben nieuw in de leiding van KSA Ahoy Vinkt. Ik speel 
voetbal bij de U17 van Eendracht Vinkt. In de winter ga ik wel graag eens 
gaan snowboarden of skiën.  Ik studeer wetenschappen wiskunde op Leie-
poort campus Sint-Hendrik. Ik ben zeer gemotiveerd om dit jaar leiding te 
geven aan de sloebers. Hopelijk beleven we een fantastisch jaar met vele 
mooie momenten.  
Tottons! 

Ahoy! 
Mijn naam is Gemma en ik ben 16 jaar oud. Ik studeer economie -
wetenschappen in het Heilighartcollege in Waregem. Naast KSA zijn mijn 
hobby’s paardrijden en muziekschool.  Samen met Paulien, Rieke, Simon 
en Ilke ga ik dit jaar leiding geven aan de leeuwkes. Ik heb er alvast zin in!  
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Hallo allemaal! Mijn naam is Thibo Coene en ik ben dit jaar 
nieuw in de leiding. Ik zit op school op Leiepoort campus Sint-
Hendrik in Deinze en volg daar Latijn-wetenschappen. Naast KSA 
speel ik in mijn vrije tijd voetbal bij voetbalclub Eendracht Vinkt 
(waar anders!) Dit jaar zal ik samen met Stan, Jarno en Sien lei-
ding geven aan de jongknapen. Hopelijk kunnen we er samen 
een heel leuk jaar van maken met supercoole vergaderingen!!!! 

Hallo, mijn naam is Robbe De Winter. Ik ben 16 jaar en ik 
heb er superveel zin in om leiding te geven! Ik zit al mijn 
hele leven in de KSA. Naast KSA speel ik voetbal bij de u17 
van Eendracht Vinkt. Ik studeer verzorging op Leiepoort 
campus Sint-Theresia in Deinze. Dus wat extra oefening in 
de leiding van KSA Ahoy Vinkt kan nooit kwaad. Het gaat 
echt een supercool jaar worden bij de sloebers! 
 
Tottons!  
 

Jow, 
Ik ben Piet Vande Casteele en heb besloten dit jaar leiding te geven. 
Ik woon in Grammene en zal dit jaar kinesitherapie gaan studeren. 
Mijn hobby’s zijn uitgaan en sporten, maar wegens knieblessures 
door te voetballen gebeurt dit in mindere mate. Ik zit nu al vanaf 
het 2e jaar leeuwkes in de enige echte Vinktse KSA. Na 2 jaar twijfe-
len om leider te worden heb ik dan toch besloten mij ervoor te 
smijten en ik zal dit werkjaar leiding geven samen met Nele en Fien 
aan de knapen. Ik hoop dat we er een tof jaar van kunnen maken 
vol onvergetelijke momenten. 
Tot snel! X 
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Kamp Leeuwkes 
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Alice in Wonderland 

Heel, heel lang geleden in een land hier ver vandaan kwamen de leeuwkes op een maandag aan 
op de kampweide, vol bewondering kijkend naar de tent (die een week hun thuis werd) en de 
beek (die een week hun douche werd). 
 
Maandag De leeuwkes komen Alice tegen, de tweelingzus van Velika. Dit zorgde soms wat voor 
verwarring (zelf bij de leiding), maar gelukkig droeg Alice altijd een mooi blauw kleed en Velika 
haar mooi blauw hemd. Alice en de leeuwkes kwamen samen een konijn tegen. Het konijn vertel-
de ons dat hij de weg naar zijn holletje kwijt was en vroeg de leeuwkes om hem te helpen een 
kaart te maken door opdrachtjes te volbrengen. Toen ze bij het holletje aankwamen, zagen ze dat 
de drankjes van meneer konijn verdwenen waren! Door middel van een lijst konden de leden 
toch de ingrediënten verzamelen die nodig waren om het brouwsel te maken. ’s Avonds was het 
drankje klaar en de leeuwkes mochten eens proeven. Het drankje zat vol met spinnenwebben, 
dennenappels, gras … en toch smaakte het naar cola en Fanta gemengd … raar …  
 
Dinsdag De leiding maakte de leeuwkes wakker voor alweer een nieuwe dag en direct merkten 

ze een verandering op. De leeuwkes waren kleiner geworden! Nu konden ze eindelijk door de 

deur naar wonderland! In Wonderland aangekomen zien we dat zelf onze tent versierd is en er 

allemaal vreemde sprookjeswezens rondlopen. 1 daar van is de Loreenhoorn. Ze verteld ons dat 

Alice slecht is en we haar niet mogen vertrouwen. De Loreenhoorn krijgt de helft van de leeuw-

kes aan haar kant en de enige manier om dit conflict op te lossen, was met een heksenkring. Alice 

en haar team winnen natuurlijk en de slechte loreenhoorn wordt weggestuurd. Die namiddag 

werd het zeer warm en dus moesten de leeuwkes niet lang twijfelen om in de beek te gaan en 

zich te wassen.  

Woensdag We gaan op zoek naar de Hoedenmaker. Hij zou ons veel kunnen vertellen over de 
slechte koningin van wonderland en hoe we haar kunnen verslaan. Jammer genoeg kwamen we 
hem niet tegen in de bossen en ook niet terug aan de beek. De vele kilometers die de leeuwkes 
hadden gedaan, waren dus voor niets geweest en teleurgesteld gingen we terug naar de kamp-
weide. Gelukkig had de leiding een goed idee! We sturen hem gewoon een brief! Daarna stuur-
den de leeuwkes ook een brief naar hun ouders over de leuke tijd die ze hier op kamp beleefden. 
  
Donderdag Die ochtend kwam de hoedenmaker naar onze tent. Hij had de brief van de leeuwkes 

ontvangen en begon te vertellen over de boze koningin. Hij kan ons niet alles uitleggen, maar 

heeft ons een bord om cluedo te spelen. Hiervoor gingen we met de auto naar het dorp en door 

spelletjes te spelen kwamen we te weten wie de koningin was (Kirsten), wat haar geheime wapen 

was (een spatel) en waar haar schuilplaats was (de keuken). We moesten het grote geheim voor 

ons houden natuurlijk. Kirsten de kok mocht niet vermoeden dat we iets wisten. In de namiddag 

was het aan de jonghernieuwers om een spel te spelen met de leeuwkes. Ze hebben dit zeer 

goed gedaan en werden de beste vrienden van onze leden.  
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Vrijdag In de voormiddag begonnen we met het toneeltje te oefenen. Onze leeuwkes waren ge-
boren toneelspelers, al hadden ze het soms wat moeilijk met het voorlezen van hun tekst. Na het 
eten konden de leeuwkes naar het casino gaan om geld te verdienen en wapens te kopen. Jam-
mer genoeg was onze leverancier van wapens ziek, dus hadden we alleen maar stokken om ons 
te bewapenen tegen de gemene koningin. Geweld is natuurlijk nooit de oplossing en dus pro-
beerden we eerst met haar te praten. Ze zag gelukkig al vlug in dat ze de bewoners van wonder-
land slecht behandelde en smeekte om vergiffenis. Ze ging er alles aan doen om het weer goed te 
maken en een goede koningin te zijn. Dit moest natuurlijk gevierd worden en ’s avonds vierden 
we een feestje samen met de sloebers rond een kampvuur. Chips en cola worden rondgegeven 
en de leeuwkes gaan slapen met een volle buik. 
 
Zaterdag De hele voormiddag oefenden we nog ons toneeltjes en knutselden met karton het de-
cor. Na hard zwoegen was het tijd voor gezamenlijke. Met alle geledingen speelden we spelletjes 
tot we te moe waren om nog een stap te verzetten. Die avond werd het tijd om de toneeltjes 
naar voor de brengen. De leeuwkes waren natuurlijk briljant en bliezen iedereen omver met hun 
acteertalent. Het kampvuur van de knapen ging na alle toneeltjes op in vlammen en het zag er 
werkelijk prachtig uit. Bedankt knapen! 
 
Zondag  De laatste dag kwam er veel te vroeg en de leeuwkes maakten zich klaar om te vertrek-
ken. Het afscheid viel de leiding zwaar, maar de leden waren dolgelukkig om hun ouders terug te 
zien.  
 
Bedankt voor het mooie kamp leeuwkes! De leiding heeft zich superhard geamuseerd met jullie! 

Xoxo Fien, Floren, Velika en Loraine 
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Kamp Sloebers 
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Dragonus Magnus 

Eindelijk was het weer zover: groot kamp! Hier hadden we het hele jaar naar uitgekeken en we 
waren dan ook dolblij toen het 20 juli was. Als kers op de taart hadden we ook nog een jarige 
job mee, Pieter. Met z'n 17 vertrokken we richting Graide. Onze taak bestond erin om ervoor te 
zorgen het zwaard van Dragonus Magnus opnieuw te bemachtigen. Dit was namelijk de enige 
manier om de vrede terug te brengen op aarde. Gelukkige kregen we bij deze aartsmoeilijke 
opdracht de hulp van onze sloebers.  
Dinsdag was het stralend weer dus waterspelletjes leek ons een ideale activiteit! Ook op het 
water heeft Dragonus zo zijn hulpjes, tijd om ze te bestrijden! We trokken onze beekschoenen 
aan en we startten onze tocht op zoek naar de zeemonsters. Na een fikse wandeling en enkele 
uitschuivers door de vele stenen was het welletjes geweest. Tijd voor het volgende spel: water-
ballonnen. Hiermee amuseerden onze sloebers zich kostelijk. Ook van de bassins waren ze niet 
weg te slaan. Wat zeker ook niet mocht ontbreken was onze heuse splash, voor velen de eer-
ste keer dat ze dit deden. 
Volgens de traditie is het woensdag dagtocht en ook dit jaar was het niet anders. Jammer ge-
noeg hadden we ongeluk met onze locatie, een meertje of een zwembad was in geen velden of 
wegen te bespeuren ... We startten onze tocht met veel goede moed. Na een 4-tal kilometer 
was het tijd om een hapje te eten. Na het eten zouden we terugkeren naar onze kampplaats 
om daar nog eventjes de beek te verkennen. Maar dit was buiten enkele dappere sloebers ge-
rekend. Zij hadden leidster Sien ervan overtuigd om nog een extra tocht te doen, ze konden er 
namelijk maar niet genoeg van krijgen. ‘s Avonds was iedereen moe maar voldaan, het ideale 
moment dus om nog wat kaartjes te schrijven. 
Een bosspel valt altijd in de smaak en deze keer hadden we gekozen voor 'De kolonisten van 
Cathan'. Alle sloebers gaven het beste van zichzelf. Door het steile bos waren ze al snel be-
zweet, maar dit hield hen niet tegen. Ze gingen door tot het bittere eind!  
Wat zeker ook niet mocht ontbreken op kamp is het vuil spel. De leiding leefde zich uit met het 
gooien van het middageten (rijst met kip en currysaus), ketchup, choco en allerhande ander 
lekkers. Als kers op de taart sloten we af met een voedselgevecht. Tijd voor een wasbeurt dus! 
Vrijdagavond was het jammer genoeg al de voorlaatste avond. De perfecte avond om nog eens 
goed te feesten! Samen met de leeuwkes hadden we een kampvuur gemaakt. Chips, frisdrank 
en kampvuurliedjes mochten op deze avond uiteraard niet ontbreken. Er werd gezongen en 
gefeest. Een avond om nooit te vergeten. 

En daar was ineens zaterdag. In de voormiddag werkten we hard verder aan onze toneeltjes. 
De teksten werden grondig herhaald en de laatste handen werden aan het decor gelegd zodat 
onze voorstelling zeker een topper zou worden. In de namiddag werd een supertof spel geor-
ganiseerd voor alle kindjes die op het kamp verbleven. Het spel viel bij iedereen in de smaak. In 
het spel moesten we onze teerbeminde vlag terugvinden, want die was namelijk verdwenen. 
Uiteindelijk bleek dat de vlag verstopt lag in de materiaaltent en dat Kirsten, één der koks, de 
vlag gestolen had. Daarbij werd haar het verblijf op kamp ontnomen en moest ze binnen de 24 
uur de kampplaats verlaten.  
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Gelukkig kon dit zeker niet te sfeer vergallen ’s avonds, want dan werden namelijk de toneeltjes 
opgevoerd en was het tijd voor het groot kampvuur dat de knapen (bedankt!) voor ons hadden 
gebouwd. Het toneeltje van de sloebers ging van een leien dakje. De leiding was apetrots op de 
sloebers. Na alle toneeltjes gezien te hebben, gingen we in een grote kring zitten rond het reus-
achtige kampvuur dat dit jaar uitzonderlijk de vorm van een boot (!) had. De knapen wilden eens 
wat anders  en we lieten hen hun zin doen. Weer werd er veel gefeest en gelachen. Liedjes zoals 
‘Tante Jeanne Is Dood’ en ‘De Poes Van Tante Loes’ konden zeker niet ontbreken. Het was een 
prachtige avond  om zo’n mooi kamp af te sluiten, want morgen komen de ouders al … 
De allerlaatste dag is aangebroken. Iedereen pakte zijn bagage om weer naar huis te keren, want 
de ouders zouden weldra aankomen. Om dit mooi kamp zeker te blijven herinneren, werden er 
nog enkele kiekjes gemaakt van alle groepen apart, de leiding en iedereen tezamen.  
Bedankt sloebers voor het megatastische jaar en het supertoffe kamp. We hebben ons rot gea-
museerd! Tot volgend jaar! 
Sien, Ilke, Rani & Simon 
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Kamp Jongknapen 
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Wonderwaterwereld 

KSA-kamp, de tijd van je leven om je rot te amuseren. Dat is exact wat de bende van de jongkna-
pen hebben gedaan. In Deinze werd er lijk alle joaren verzameld in het station. Na een afscheid 
vol tranen (van geluk?) en een ellenlange treinrit kwamen de jongknapen op een weide in Graide 
aan. Ons eigen, mysterisch stukje land van plezier en alleen maar zeven dagen om dat helemaal 
te ontdekken.  
 

De ietwat gekke leiding van de jongknapen, luisterend naar de namen 
Jan, Rieke en Jarno kozen wonderwaterwereld als thema van het kamp 
en daarin werden ze meteen ondergedompeld. We speelden de klassie-
ke spellen zoals ladderspel, een-tegen-allen,… maar ook enkele in het 
thema. Zo moesten onze jongknapen ook hun middagmaal verorberen 
zonder handen, want welke vis bezit een paar armen? De een vond het 
al toffer dan de ander, maar iedereen is een ervaring rijker. Dinsdag was 
onze vuile dag waarin de jongknapen zich volledig konden laten gaan ...  
Het is nu eenmaal KSA-kamp. Doorheen de week leerde de leiding hun 
leden echt goed kennen, ook de leden onderling schoten goed op met 
elkaar en we hadden het elke dag naar ons zin. 
 

De week kende wel enkele dieptepunten aangezien een deel van onze leden ziek in hun bed 
moesten blijven, maar gelukkig bleef dat maar een dagje duren. De volgende dag waren ze terug 
springlevend op om mee te doen met de rest. Dagtocht was ook een waar succes. We stapten 15 
kilometer en waren dus erg trots op onze stappende 
leden. Tijdens de beide gezamenlijke spellen zag je 
hun pretoogjes blinken. Vrijdag hielden we een gezel-
lig kampvuur onder de jongknapen met zelf verza-
meld hout maar dat was natuurlijk niets in vergelij-
king met het prachtige kampvuur dat de knapen ge-
durende de week hadden gebouwd. Zaterdagavond 
waren er eerst de toneeltjes van de leden. Onze jong-
knapen hadden een schitterende performance neer-
gezet door een lachwekkende parodie van Sponge-
bob te brengen. Daarna was het de buurt van de lei-
ding die niet aan hun leden moest onderdoen. Om 
een prachtig kamp mooi af te sluiten wordt het kamp-
vuur van de knapen verbrand, alle leden zongen uit 
volle borst mee met de meest gekende kampvuurklassiekers. Met andere woorden was het een 
fantastisch kamp en daarom willen we onze jongknapen uit de grond van ons hart bedanken.  
 
Bedankt voor het schitterende kamp, jonkies! 
Jan, Rieke & Jarno 
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Met dank aan de sponsors! 



14  



15  

K
N

Kamp Knapen 



16  

Knuffelbos 

Op een mooie vrijdagochtend stonden onze negen knapen klaar aan het station in Deinze. Er 
stond hen een onvergetelijk kamp te wachten. Na een toffe treinreis, waarin we verbroederden 
met de scouts van Drongen, kwamen we toe op onze kampweide in Graide.  Die werd uitgebreid 
gekeurd alvorens de knapen zich wilden installeren in onze tent. ’s Avonds vertrokken de leden 
op 18-urenspel. Helaas is er niemand verkeerd gelopen. Zaterdagnamiddag was het tijd om wat 
uit te rusten. De knapen kregen wat kalme opdrachtjes en profiteerden ook van de extra tijd om 
zich te wassen. Dit was jammer genoeg verloren moeite aangezien we ’s avonds nog een vuil spel 
op het programma hadden staan. Wat een gemene leiding zijn wij toch. Gelukkig zijn wij het in 
de KSA gewend om dubbel werk te verrichten.  
 
Zaterdagnacht sloeg het noodlot toe. Het begon hevig te regenen en binnen in onze tent regen-

de het ranzig binnen. We waren dan ook genoodzaakt  ’s nachts nog alles te verhuizen. Zondag-

ochtend hebben we dan samen met de ‘leiding zonder leden’ 2 nieuwe tenten opgezet. Deze 

hebben wel het kamp overleefd. Vlak voor het eten speelden we nog een klein spelletje vlaggen-

roof op aanvraag van Dhr. Bamelis. In de namiddag verplaatsten we ons naar Graide-city.  Daar 

speelden we een moeilijk denkspel. Al snel werd duidelijk dat de twee teams elk een goede lei-

der hadden, namelijk Jensen en Jente. En met een beetje hulp van de leiding slaagde het team 

van Jensen er zelfs in de  code te kraken. ’s Avonds maakten we onze rugzak klaar voor 2-daagse 

en gingen we vroeg slapen.  

Op maandagochtend vertrokken we. Jammer genoeg waren de weergoden ons slecht gezind. Het 

heeft zowat heel de dag geregend. Dit hield onze stoere knapen niet tegen en aangezien we toch 

niet konden pauzeren in de regen, stapten we wel 20 km! Eenmaal aangekomen in Paliseul was 

het even zoeken naar een geschikte slaapplaats. Uitein-

delijk kwamen we terecht in de kelder van een B&B. Om-

dat onze knapen zo goed hadden gestapt, trakteerden 

we ze ’s avonds op frietjes.  

Dinsdag hadden we meer geluk. Het zonnetje scheen en 

de eigenaars van de B&B, een sympathiek homokoppel-

tje, had voor ons verse croissantjes en warme choco-

melk gemaakt. We wandelden goed door en stapten nog 

een 15 km. De sfeer bereikte zijn hoogtepunt wanneer 

Cedric zowat alle filmpjes van kabouter Wesley begon na te vertellen. Een-

maal aangekomen op de weide, gingen we ons uitgebreid wassen en 

schreven we kaartjes naar de ouders.  

Woensdag waren we alleen op de weide. De jongsten waren op dagtocht 

en de jonghernieuwers op 3-daagse. Dit was dus het ideale moment om 

eens te kijken hoe we ons kampvuur gingen aanpakken. Na wat technisch 

overleg met Jan en Rob, kwamen we tot de constructie van een boot. We 

besloten helemaal te gaan voor dit ambitieus plan en gingen samen aan de 

slag. Dit leek gemakkelijker gezegd dan gedaan. De grond bleek vol stenen 

te zitten, wat het werk ernstig vertraagde. Ondertussen maakten we als 

middagmaal lookbroodjes op het kampvuur en ook enkele lasagnes. Uit-

eindelijk slaagden we er wel in een mooie constructie op te zetten.  
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De volgende dag startten we met wat hout te sprokkelen. Onze boot moest namelijk nog goed 
gevuld worden. Later op de dag speelden we nog een toffe eetquiz. De knapen moesten gerech-
ten tekenen, uitbeelden en moeilijke vragen oplossen. Als afsluiter kregen ze de tijd om zich uit-
gebreid de wassen en zich voor te bereiden op de wentelteefjes.  
 
Vrijdagochtend startten we de dag met een pedagogisch zeer verantwoord spel. De knapen wer-
den vastgebonden met de handen op de rug en kregen de opdracht om dagelijkse handelingen 
te vervullen. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Tanden poetsen is bijvoorbeeld onmogelijk en 
enkel met behulp van een goede partner kon dit slagen. Daarnaast speelden we ook enkele klei-
ne kringspelletjes. Bij ‘zakdoekje leggen’ bewees Jensen dat hij prachtig een achterwaartse kop-
rol kan. Ook Jarne had veel plezier met het imiteren van een spartelende garnaal. In de namid-
dag probeerden we de knapen wat voorlichting te geven met een zaadcelspel in het bos. Helaas 
waren ze niet zo gemotiveerd en werd er vooral gechilld in het bos. De dag sloten we af met een 
gezellig feestje in onze tent. Daar werd iedereen uitgebreid vergeleken met zijn ouders of zelfs 
grootouders, ja, zelfs de leiding moest eraan geloven.  
 
Zaterdag was een belangrijke dag voor de knapen. Het kampvuur a.k.a. onze boot moest volledig 

gevuld worden. Het weer zat opnieuw niet helemaal mee maar dat hield onze knapen niet te-

gen. Met veel inzet slaagden we erin onze boot goed op tijd te vullen.  ’s Avonds was het tijd 

voor de geliefde toneeltjes. Onze knapen imiteerden enkele cartoons van het knuffelbos en 

slaagden er zelfs in het publiek te laten lachen met hun droge humor. De dag werd afgesloten 

met het  aansteken van ons kampvuur. Dit ging nogal moeizaam aangezien het hout nogal nat 

was. Maar eenmaal het hout goed begon te branden was de sfeer uiterst gezellig. Op zondag was 

het tijd om afscheid te nemen. De tent werd opgekuist, valiezen in elkaar gepuzzeld en er wer-

den toffe groepsfoto’s gemaakt.  

Bedankt voor het toffe kamp, knapen! 
Lieze en Nele 
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Kamp Jonghernieuwers 
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Blikje in de water 

Drie leiders met één missie: natuurvervuiling tegengaan. Daar draaide het jonghernieuwerkamp 
2015 om. We leerden de JH hoe ze een blikje in de water moesten gooien, om het daarna weer 
af te leren. U kunt erop rekenen dat zelfs Jolien Coppejans (ook wel ezelboom – moetnogmod-
derophaarkrijgen genoemd) trots zou zijn mocht ze deze bende door het bos zien wandelen. U 
denkt: een makkie. Toch hebben we zwaar afgezien met de mentaliteit van de jeugd van tegen-
woordig. In dit artikel leest u het ongelofelijke verhaal van 20 onwetende jongeren op een na-
tuur-hervormingskamp.  
Dag één: leidster Charlotte wacht de JH op aan het station. Aan hen werd gevraagd om een em-
mer met water en een blikje mee te doen. Enkele zeer stoere personen brachten liever geen 
frisdrankblikjes mee, want daar vallen ze niet genoeg mee op natuurlijk. Na een zeer lange trein-
rit en een nog langere wandeling kwamen de JH eindelijk toe op de fantastisch kleine weide. Na 
hun onkunde te hebben gepresenteerd (JH kunnen echt geen patrouilles opzetten), kwam leid-
ster Marieke gelukkig de boel redden. Op één twee drie stond alles recht, leider Jan kon enkel 
met jaloerse ogen toekijken naar Mariekes technisch inzicht. Nog wat chillen in de beek, dan was 
het al tijd om de rugzak te pakken voor 18-urenspel (3 uur stappen – 3 uur slapen enz). Alle 
groepen geraakten vlotjes binnen tijd op de posten, enkel een groep met oudste ‘Obbe D.W’, 
had wat meer moeite met kaartlezen.  De windmolens en de vele andere kampen gaven de vier 
wandelingen nog een extra speciale toets.  
Ho ho ho, wat gaat de tijd snel, het is al zaterdag! Aangezien niemand veel geslapen heeft, werd 
er een chilldag georganiseerd. Uitgebreid wassen, want een puberoksel kan nogal een geur ach-
terlaten. ’S Avonds planden we een heus bescherm-je-fb-beter-want-iedereen-kan-nog-
statussen-van-twee-jaar-geleden-zien spel. Lachen en brullen, natuurlijk.  
Zondag begonnen we aan de droom van leider Fiel: een jacuzzi in het midden van het bos ma-

ken! Al maanden brak leider Fiel zijn hoofd over de constructie van het warmwaterzwembad, 

zodat er zich geen problemen zich zouden voordoen op kamp. In de namiddag kon de leiding 

zich eens goed amuseren, want wat is er leuker dan afval gooien naar onschuldige, geblinddoek-

te leden? Na zich nog maar eens gewassen te hebben, kregen de JH een quiz voorgeschoteld, 

vergelijkbaar met de theorieën van kwantumfysica. HAHA. 

STAPPENSTAPPENSTAPPEN jaaaa het is driedaagse! Met volle moed begonnen de JH te stappen 

met een kaart en een volgepakte rugzak. Na een volledige dag gestapt te hebben in volle zon 

zochten deze dappere jongeren naar een slaapplaats. Wat niemand echter kon vermoeden is dat 

we in een streek zaten die niet zo jeugdbeweging-vriendelijk is. Gevolg: we vonden nergens een 

slaapplaats. Onder een voetbaltribune slapen dan maar. Helaas was de leiding ook nog eens de 

gazevuurkes vergeten. Gevolg: koken bij uitzonderlijk goedgemanierde mensen thuis. Zo was de 

eerste nacht een heus avontuur geworden…   

Dag twee: stappenstappenstappen-stoppen aan een vijver en zwemmen zonder dat de leiding 

het weet- stappenstappenstappen. Deze keer hadden we meer gelukkig, we vonden een slaap-

plaats, hoera! Om ons geluk te vieren besloten we om sommige jongens kaal te scheren. Er werd 

gefluisterd door de gure straten van Vinkt dat ze te veel succes hadden bij de meisjes op school, 

zodat alle jongens jaloers werden en hun begonnen uit te sluiten. Goede leiders (en natuurbe-

schermers) als we zijn, wilden hier een stokje voor steken.  
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Ennis, Enne, Miel en Rnout werden onder handen genomen door onze gerenommeerde kappers 
(we willen geen namen noemen, er is al te veel concurrentie in Vinkt). Het resultaat was prachtig.  
Stappen richting het kamp, kaartjes schrijven en nog even napraten aan het jonghernieu-
werkampvuur. Zo bondig kan een dag verwoord worden. 
LEEUWKESTIJD. De favoriete dag van alle jonghernieuwers. In de voormiddag een spel voorberei-
den, in de namiddag het uitvoeren. De leeuwkes content, de JH content, en de leiding cont… OF 
TOCH NIET??!! Toevallig doorzochten de leiding rugzakken en toevallig waren het die van de JH. 
Wat we vonden stemde ons niet gelukkig. Nee S.Tan, ik ben niet gelukkig. Dus na het nachtspel 
hadden we nog een leuke verrassing voor onze sloebers in petto.  
Vrijdag: toneeltjes voorbereiden, kleine spelletjes en een klein feestje houden. Er was ook ge-
pland om een avond in de jacuzzi door te brengen, maar .. (ik schrijf niet verder, voor sommigen 
is dit te pijnlijk).  
De leukste dag van het kamp: zaterdag! De toneeltjes afwerken, gezamenlijke spelen en dan is 
het tijd voor de toneeltjes aan de anderen te tonen. We mogen trots zijn op onze jonghernieu-
wers. Hun toneel was niet alleen esthetisch een voltreffer, ook de educatieve waarde zal nog 
jaren herinnerd worden. De leiding kon enkel toekijken en een traantje wegpinken bij het gevoel 
dat we ware natuurbeschermers hebben opgeleid.  En de traantjes blijven komen, want leidster 
en natuurbeschermster Charlotte verlaat onze KSA. Na ontroerende liedjes en een wondermooi 
kampvuur, werd het tijd om de oogjes te sluiten en te dromen over zondag ... De verjaardag van 
leidster — en natuurbeschermster, hier iets minder relevant, het spreekt meer voor zich — Ma-
rieke! Feest, pakjes, taart! 
Zondag: Aan alle mooie liedjes (ook al kon het liedje van Charlotte wat mooier en langer) komt 
helaas een eind. Het is tijd om ‘salut’ te zeggen, een knuffel te geven en te vertrekken. 
(Sommigen doen dit niet, weet dat wij een knuffel en salut verwachten).  Goed geholpen, be-
dankt daarvoor! 
BEDANKT VOOR HET FANTASTISCH KAMP! 
Natuurbeschermster Charlotte, Natuurbeschermster (zoals reeds vermeld, hier minder relevant) 

Marieke, Natuurbeschermer (en tenniskampi-

oen) Fiel.  
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Fietskamp naar Schotland 

In dit heldenepos beschrijf ik hoe 23 en een halve pionier in het spoor van Vasco da Gama de 
wereldreis van hun leven maakten. Na enkele idyllische tussenstops in Brussel-Midi en het we-
reldvermaarde Charleroi kwamen ze aan op hun eindbestemming, Edinburg (Eddinbrrrroaah). 
Verheven leider Eliah zat ongelukkig in het gibs en besloot dan maar de reis te testen op beper-
kingsvriendelijkheid. (Hij zal hier eens hij in zijn midlife-crisis zit ook een boek overschrijven, 
“de gibsgids”.) 
 
Ook helden en kreupelen moeten hun magen vullen, dus besloten we van de traditionele kost 
te genieten: burgers met frieten. Want eenmaal je als wereldreiziger alles al gegeten hebt, is 
uw budget om voedzaam eten te bekostigen, op. Aangezien velen vermoeid waren door de lan-
ge reis en toch ook wel wat last hadden van de jetlag besloten we terug naar ons hotel te gaan 
om in onze nest te kruipen. 
 
Nadat we de volgende dag nog wat rondgedwaald hadden in hartje Edinburg, hadden we het 
wel gezien en namen we een trein naar Glasgow en vandaaruit een bus naar Tarbet waar onze 
5-daagse tocht genaamd “The Three Lochsway” begon. Het was echter al laat, dus we besloten 
ons tent op te zetten,  een goeie spaghetti te eten, en na een klein kampvuur, dat de muggen 
niet kon tegenhouden te gaan slapen. 
 
Noord-West Schotland bleek niet zo kreupelvriendelijk te zijn, dus despoot Eliah werd ge-
dwongen elke dag een deel met de trein te gaan. De geruchten over het Schotse weer bleken 
Vinktse roddels te zijn, want gedurende 3 dagen stapten we naar Arrochar en Garelochhead in 
de volle zon. We sliepen in een polyvalente zaal en in de natuur (in Schotland is het wildkampe-
ren toegestaan) 
 
Vrijdag sliepen we in Helensburg. Er stond een vrij hevige wind waardoor we voor het eerst ’s 
avonds aan het kampvuur geen last hadden van de ‘midges’ (schotse kleine, maar des te verve-
lende muggen). Vrijdagnacht heeft het wel de hele nacht geregend waardoor de moraal zater-
dagochtend toch iets lager lag. 
 
Ter ontspanning gingen we zaterdag een zwemmeke placeren in het plaatselijke zwembad. De 
sfeer zat weer goed en we reisden verder naar Balloch, het eindpunt van the three lochs way, 
waar we op een plaatselijke camping de natte slaapzakken/matjes konden drogen.  
 
Zondag bezochten we dan Glasgow, waarna we een bus terug namen richting Edinburg airport. 
Het was al laat in de avond toen ons Vinkts ontvangstcomité ons kwam afhalen in Charleroi om 
dan vervolgens terug naar Vinkt te gaan. 
 
Met dank aan alle Hernieuwers voor deze reis, en ook aan Charlotte en Marieke. 
 
Groeten 
  
Fiel & Elek 
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Kermisfestiviteiten 

Ah, de jaarlijkse Vinktse kermis … Een bron van vertier, vreugde, vreedzaamheid, vertelsels en 
zoveel meer. Of het een al dan niet te missen weekend is, dien je zelf te bepalen, maar één ding 
staat als een paal boven water: voor onze KSA was het een ongezien topjaar! 
 
Voor het tweede jaar op rij startten we onze vierdaagse met de Ploatsefeesten. Dit jaar draaide 
alles rond het thema ‘circus’. Zodoende werd de tent (dankzij het Feest- en Sportcomité) ver-
sierd met vlaggetjes, stond er een suikerspinkraam en dartelden de circusdirecteurs vrolijk in het 
rond. Ook de KVLV en Femma waren wederom van de partij en verkochten respectievelijk ver-
rukkelijke croque-monsieurs en heerlijke oliebollen. Daarnaast bracht de Vinktse fanfare ieder-
een in vervoering met hun prachtig concert. De Liete bemande de kiosk en mede dankzij hen 
slaagden we erin om al op de eerste avond tien vaten bier en onze volledige voorraad cava er-
door te jagen. Goed begonnen, is half gewonnen, me dunkt!  
 
Na een korte nachtrust begon de opzet voor onze jaarlijkse Openluchtfuif. We besloten de een-
heidsworst betreffende de inkleding te laten vallen en gingen resoluut voor iets nieuws. Onder 
het motto ‘wie niet waagt, wie niet wint’ veranderden we onze inkom volledig door een sjorcon-
structie op poten te zetten in plaats van een simpele stelling te plaatsen. Ter afwerking plaatsten 
we er een gepersonaliseerde lichtbak op. Vervolgens hingen we nog lampionnen op die het alge-
hele feestgedruis enkel positief bevorderden. Uiteindelijk kregen heel wat sceptische kwatongen 
en ‘in mijnen tijdsisten’ volledig ongelijk, want met onze jonge leidersgroep slaagden we erin een 
degelijke en amusante fuif op poten te zetten waarbij we aftikten op 1100 bezoekers! Daarnaast 
werd andermaal duidelijk dat de Vinktse ondergrond een positief effect had op het bierverbruik, 
daar er 28 vaten werden leeg getapt op deze enkele avond. Om 4u sloot de fuif volledig af en 
stond de opkuis ons al gezellig op te wachten. Ondanks het feit dat een hevige storm roet in het 
eten gooide, geraakte alles (met de nodige schwung) perfect op tijd opgekuist. 

Een enkele douche later openden we reeds ons kermiscafé om 10u. Het volk liet even op zich 
wachten, maar om 11u begon de menigte toe te stromen om het aperitiefconcert, gebracht door 
Sara Van Cauwenberghe, bij te wonen. Sara bracht enkele covers met behulp van een akoesti-
sche gitaar en een keyboard en heeft bovenal een zoetgevooisde stem. 
Na afloop ging alles verder zijn gewone gangetje (met hier en daar een moment de gloire voor 
enkele niet nader genoemde individuen) totdat ’s avonds de bandjes moesten aantreden. Harpp 
bracht een spetterend optreden en Unicorn Stable zorgde voor veel sfeer met hun covers van 
variabele artiesten. Als afsluiter draaide DJ Mattis vele vette plaatjes naadloos aan mekaar en-
quasi de volledige Zolder geraakte in extase. 

Op maandag verliep alles rustig en werd er naar hartenlust genageld en geschat voor de hesp. Na 
een bloedstollende strijd kwam de heer Patrick Canoot als winnaar uit de bus. Hij slaagde erin 
om bij zijn eerste schatting (met behulp van zijn charmante vrouw) het gewicht perfect te raden. 
6,985 kilogram was het eindresultaat. Proficiat aan Patrick en zijn familie! 
Bij de opkuis op dinsdag was de ravage enorm. Zelfs het mooiste erfstuk van onze KSA (de welbe-
faamde toog) liep schade op dankzij ene S.T. Gelukkig is niets te zwaar voor onze groep en verliep 
de opkuis gesmeerd. 

Het was een meer dan geslaagd kermisweekend en wij willen alle helpers, medewerkers en sym-
pathisanten hiervoor openlijk bedanken! Tot volgend jaar en een spoedig herstel gewenst! 
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Sfeerfoto’s 
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Wist-je-datjes 

Wist je dat deze rubriek telkens weer alles slaat? 
… dit niet verwonderlijk is, gezien de mentale capaciteit van velen onder ons? 
… we ons daar helemaal niet voor schamen? 
… deze schaamteloosheid te danken is aan onze wonderbaarlijk opvoeding die we genoten 

hebben? 
… wij bijgevolg de leuze ‘een woord is een woord’ hoog in het vaandel dragen? 
… dat velen onder jullie waarschijnlijk spontaan de link leggen met tv, hifi, video en dergelijke 

rompslomp? 
… sluikreclame hier niet aan de orde is en dat je vaak denkt wat je wil denken? 
… sommige mensen enkel nog vertrouwen op duidelijk opgemaakte contracten? 
… deze individuen geen vertrouwen meer hebben in de goedheid van de medemens? 
… we bijgevolg zullen overgaan tot een heus schrikbewind in onze KSA? 
… dit inhoudt dat de fysieke aanwezigheid van advocaten en deurwaarders schering en inslag 

zal zijn? 
… er hard zal  onderhandeld worden? 
… zelfs tot tranen toe? 
… dit klinkklare nonsens was? 
… wij een plek voorzien waar de zon altijd schijnt? 
… het een plek is waar vreugde en vertier welig tieren? 
… de glimlach de sleutel tot succes is bij onze jeugdvereniging? 
… de glimlach ook bitterweinig kost? 
… je daar eens goed over moet nadenken als je weer zit te mijmeren in je luie zetel? 
… dat denkproces stante pede zal afgelopen zijn aangezien het niet echt om moeilijke mate-

rie gaat? 
… stoel 15A in mijn vliegtuig wel nog aangenaam is? 
… hij al heel wat meegemaakt heeft in zijn leven? 
… hij vroeger voor een Russische vliegtuigmaatschappij als 3e stoel van de 1e rij dienst deed? 
… hij dit moeilijk te combineren vond met zijn gezinsleven? 
… hij daarom de overstap heeft gemaakt naar Ryanair waar hij meeging op vluchten van 

maximaal 2 uur? 
… stoel 15A na het gebruik van verboden middelen op de werkvloer dan maar afgedankt 

werd en naar EasyJet moest verkassen? 
… hij blij is dat hij terug zijn plaatsje heeft gevonden in de vliegtuigmaatschappij? 
… ik zeer veel empathie kan opbrengen voor dergelijke helden?  
… dit dan ook in dank werd afgenomen door stoel 15A?  
… het een beetje een verhaal van geven en nemen is? 
… de overtuiging er wat meer mag zijn? 
… dit zelf in te vullen is? 
… deze rubriek wederom geen enkele meerwaarde heeft gebracht in je leven? 
… je de groeten moet doen? 
… KSA Ahoy Vinkt ‘schwung’ in ieder leven wil brengen? 
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KALENDER 

Verlichte wandeling (nieuwe activiteit) : 24 oktober 
 
Stuntdag : 31 oktober 
 
Ledenweekend : 7-8 november 
 
Soepverkoop Hernieuwers : 14 november 
 
Sinterklaas : 5 december   
 
Filmfestival : 13 februari  
 
Eetfestijn : 5 maart 
 
Oud-leidersavond : 9 april 
 
Leden-leidersactiviteit : 30 april 
 
Fietskamp Hernieuwers : 3 - 10 juli 
 
Kamp: 22/25 - 31 juli 
 
Ploatsefeesten : 26 augustus  
 
Openluchtfuif : 27 augustus  
 
Kermiscafé : 28 augustus - 29 augustus 
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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 
 

Fien Lambert: Deze 19-jarige vrouw, woon-

achtig te Vinkt, was maar liefst 23 minuten te laat! 
Shame shame shame! 
  
  

COLOFON 
 

Design en samenstelling:  
Lieze Vandewiele 

 
Timekeeper:  

Simon De Vriese 
 

Spellingsmanager: 
Simon De Vriese 

 
Artikels:  

leiding KSA Ahoy Vinkt 
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