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Voorwoord 
Een goedendag met twee zachte g’s aan tout le monde,  
De laatste maand der daden van activiteit komt eraan. Ik laat jullie het 
in jullie oren klinken, want we gaan nog een maand ertegenaan. Samen 
vliegen we naar de zon, gaan we genieten van de laatste weken voor we 
met Icarus een duik in het kamp kunnen nemen. Aankomende weken 
komen de vertegenwoordigers van de KSA een voet tussen de deur 
steken om de adembenemende 11-dagen te verkopen voor uw zoon of 
dochter. En als de Jehovagetuigen der bewegingen de handtekening der 
bevestiging krijgen, krijgt u (ja u!) er een gratis vreugdedansje bij wat 
u kan dansen wanneer u maar wilt en belangrijker nog wanneer u maar 
wil. Van de begrafenis van Jumpy het konijn tot het breien van de 
eerste bruine trui van de dag. Laat ik in dit voorwoord ook mijn 
appreciatie uitspreken voor onze hoofdredacteur Sam Claesensqki, die 
vaak moest wachten op de met talent doordrenkte voorwoorden maar 
ze toch keurig wist te censureren voor de prille buitenwereld. Juni zal 
ook de maand zijn waarin de meeste van ons (de leiding) hun denkspier 
zal moeten gebruiken en deze op zaterdag uiteraard het beste 

functioneert, kan het weleens zijn 
dat het op vrijdag activiteit is.  
  
En tot slot: “Vergeet nooit om te 
vergeven en vergeten” – Wolfgang 
und Günther.  
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Informatio 
Bosbad 
Jipsie! Het einde van het schooljaar nadert! Maar helaas wil dit ook 
het einde van het KSA jaar zeggen. Om met een knaller af te sluiten 
gaan we elk jaar tijdens de laatste activiteit naar Bosbad 
(tegenwoordig Splesj). Dit jaar valt deze dag op zaterdag 24 juni. De 
rakkers, sjowers en jonghernieuwers gaan met de fiets omdat het 
stuk voor stuk sportievelingetjes zijn! Omdat de rest wat te jong is 
om met de fiets naar daar te rijden, vragen wij of er ouders zijn die 
ons naar daar willen vervoeren. We spreken af om 10u aan de parking 
van de Heuvelhal, daar kunnen de wagens worden verdeeld en verdere 
afspraken worden gemaakt. We plannen terug aan de parking van de 
Heuvelhal te zijn rond 17u. omdat zo een waterpretpark centjes kost 
vragen wij of iedereen €15 kan meenemen om de entree te betalen, 
hiermee kan ook een ijsje of iets anders lekkers mee gekocht worden! 
Dit geld wordt bij het vertrek aan een van de leiding gegeven zodat 
zij het kunnen beheren. Wat je zeker niet mag vergeten is een 
lunchpakket, zwemgerief en een zakcentje van maximaal €5. Helaas 
is geen enkele leiding een of andere weergod en kan het weer zich dus 
tegen ons keren. Moest dit het geval zijn en het regent/het is te 
koud, gaan we met z’n alle naar binnenzwembad de schelp! Maar pas 
op! Want dan vertrekken we pas om 13u! De uiteindelijke beslissing 
zal ten laatste vrijdagavond (23/06) op onze facebookgroep 
verschijnen. Moest u nog steeds twijfelen mag u altijd bellen naar een 
van de leiding! 
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Ronden 
Het einde van het jaar betekent ook dat het kamp er aan 
komt! Daarom krijgt iedereen een bezoekje van de leiding, zij 
stellen dan de vraag of je mee wil op kamp en geven hier dan wat meer 
informatie over. Ook geven ze een boekje af waarin staat wat je 
allemaal moet meenemen, waar we naartoe gaan, … Het kamp gaat dit 
jaar €120 kosten voor de leeuwkes tot en met jonghernieuwers. De 
piepers betalen €80. Per kind dat extra mee op kamp gaat betaald u 
€5 minder. bijvoorbeeld: kind 1 is een rakker, dus €120, kind 2 is een 
leeuwke hiervoor betaald u dus €5 minder voor = €115. Als kind 2 een 
pieper is, betaald u hier ook €5 minder voor, dus €75. 
Het bedrag moet gestort worden op onderstaand rekeningnummer 
met de vermelding van de naam en de groep erbij: 
BE775-5935133-15 
 
Uniform 
Op kamp heeft iedereen traditioneel een uniform aan. Heb je nog 
geen uniform? Geen paniek! Wanneer je je koffers komt 
binnenbrengen zullen een paar mensen klaarstaan om jou een nieuw 
uniform te bezorgen. Alle info over de koffers binnenbrengen vind je 
terug in het kampboekje. 
 
Examens 
De meesten onder jullie hebben in juni grote toetsen of moeilijke 
examens. Omdat iedereen druk is met studeren kan het zijn dat er 
activiteit wordt gegeven op een andere dag of op een ander tijdstip. 
Houdt dus zeker de activiteiten in de gaten, dan sta je er niet op de 
verkeerde moment! 
 



 

4 

Jodelascoop 
Ram: 21/03 - 20/04: 
Vertrek vandaag nog naar een bedevaartsoord of ik word boos. Ja dat 
klopt ik ben ook een profeet. Ik ben de boodschapper van het 
Manicheïsme. Dit is een dualistische filosofische stroming uit de late 
oudheid, gesticht door Mani (216-276) in het oude Perzië. Deze 
stroming had ooit grote aanhang, maar is nu uitgestorven. Is deze 
informatie nieuw voor jou? Verbaast me niets. Een groot licht ben je 
niet. 
 

Stier: 21/04 – 20/05: 
Deze maand word voor de stier zonder enige twijfel de beste Juni van 
2017. Of ja toch zeker in de top 3 wat natuurlijk ook al mooi is. Deze 

maand kom je er ook achter dat iets dat je dacht niet te lusten, 
eigenlijk toch wel te pruimen valt. Als je deze zin van de eerste keer 

vlot hebt kunnen lezen verdien je een kusje van Wietske knappers. 
 
Tweelingen: 21/05 – 21/06: 
Omdat je op intellectueel vlak niet heel goed voorzien bent geef ik 
hier een willekeurige geschiedenisles mee. In 1977 brak de 
Ogadenoorlog tussen Somalië en Ethiopië uit, omdat de nog jonge pan-
Somalische regering van Siad Barre de door Somaliërs bewoonde 
gebieden wilden verenigen. Deze oorlog had dramatische gevolgen voor 
het Somalische leger. Dommerik. 
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Kreeft: 22/06 – 22/07: 
De prijskamp van vorige maand werd gewonnen door niemand 
minder dan Dave. gefeliciteerd Dave jij wint een step met 
zijn antwoord: geen idee man 

Leeuw: 23/07 – 23/08: 
De prijskamp van deze maand luid als volgt. Welke kleur heeft een 

dozijn. Denk jij het antwoord te weten? stuur dan een gele briefkaart 
naar Sam Claessens met je antwoord en wie weet win jij een der onze 
fabelachtige prijzen! Nog een kleine tip: het antwoord is niet witloof. 

 
Maagd: 24/08 – 23/09: 
Deze maand ben jij degene die de keuzes maakt in plaats van af te 
wachten wat er gaat gebeuren. Kom je een lieveheersbeestje tegen? 
Loop dan liever een blokje rond want de zon voorspelt onheil. En dat 
zou zonde zijn. (hehehe) 

Weegschaal: 24/09 – 23/10: 
Vertrek vandaag nog naar een bedevaartsoord of Jezus word boos. 

Deze nepperd met zijn valse godsdienst heeft weliswaar niet zoveel 
macht als ik aangezien hij mijn kleine broertje is. Maar ik dacht ik 

gooi het in de horoscoop anders gaat ie weer janken. Ook voorspellen 
de sterren dat je deze maand in contact zal komen met Somalische 

piraten. Doe de groeten aan Abdikadir, Salman en Mushtaq. 
 
Schorpioen: 24/10 – 22/11: 
Deze maand word voor de schorpioen zonder enige twijfel positief. De 
kans dat je de troon van Spanje usurpeert is vrij tot zeer groot. Ook 
raad de Melkweg het ten zeerste af je horoscoop te vertrouwen. 
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Boogschutter: 23/11 – 21/12: 
De maand van de goudvis is niet voor niets deze maand. Neem 
je goudvis mee naar iets wat hij leuk vind. Mogelijks een 
zeeleeuwenshow meepikken in de zoo of een dagje zee. Doe hem dan 
wel aan een leiband. Ze hebben misschien een hoger IQ dan Bob 
Vergouwen, toch snappen ze er ook niet veel van. Waar kan ik een 
goudvisleiband kopen hoor ik je vragen? Zoek dat maar zelf uit Uranus 
gaat niet alles voor je doen. 
 

Steenbok: 22/12 – 20/01: 
Als de wereld ooit vergaat moet je goed voorbereid zijn. Sla een 

grote voorraad kapsalons in bij je favo dönerzaak. Eet ze ook maar 
allemaal meteen op ze blijven toch niet lang goed. We zullen wel zien 

als het eind der tijden voor de deur staat. Hoewel het moeilijk zal 
worden, moet je altijd blijven deurgaan. (hehehe) 

 
Waterman: 21/01 – 19/02: 
Hoewel je horoscoop waterman is kan meer douchen bij jou echt 
absoluut geen kwaad. Saturnus heeft speciaal haar baan verandert om 
ons dit te laten weten nadat ze over de loop van de laatste maanden 
meer dan 47 klachten heeft gekregen. Je oma weigert nog 
pannenkoeken te bakken indien je weigert je misselijke kop eens 
onder de kraan te houden. 
 

Vissen: 20/02 – 20/03: 
Deze maand shine jij 24/7. Laat je niet van de wijs brengen door de 

Rijksrecherche en andere moraalridders: jij bent het stralende 
middelpunt van je martelkelder.  Stop deze maand zeker niet met 

ademen indien je wil overleven. 
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Wist-je-datjes 
Wist je dat?  

- De piepers, leeuwkes en deugnieten naar het vrouwenhof zijn geweest?  
- De sjowers the Fast and the Furious 8 zijn gaan zien?  
- Dit een van de beste films ooit is?  
- Misschien wel de beste ooit?  
- Vin Diesel een lekker ding is?  
- De restaurantdag een succes was?  
- We iedereen willen bedanken die gekomen is?  
- De sjowers waterzooi gekookt hebben op een echt kampvuur?  
- Er te veel peper in zat?  
- En te weinig kip?  
- De piepers al hun koekjes hebben verkocht? 
- De rakkers hun eigen wijn hebben?  
- Vinio di Rakkio een heerlijk wijntje is voor bij de vis?  
- Of voor bij borrelnootjes?  
- Het laatste wist-je-datje een cartoon gaat zijn?  
- Het niet zo lang meer is tot dat we op kamp gaan?  
- We wel eerst nog naar het bosbad gaan?  
- De deugnieten niet bang zijn van hoog gras?  
- De deugnieten hier vertoppertje in gespeeld hebben?  
- De deugnieten elkaar blindelings vertrouwen?  
- Dit wel eens van pas kan komen bij verstoppertje?  
-                                                                                                                   
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In ‘t Potje 
Kaasfiguren 
Ingrediënten: 

• ½ zakje verse bieslook (a 25 gram) 
• 8 eetlepels paneermeel 
• 1 ei 
• 3 eetlepels bloem 
• 4 plakken jonge kaas (van ongeveer 1/2 cm dik) 
• 4 eetlepels olie 

 
Bereidingswijze: 

1. Knip boven een diep bord het bieslook in kleine stukjes en meng 
het paneermeel erdoor. Klop het ei los in een ander bord. Strooi 
de bloem op een ander bord. Snij de korstjes van de kaas af. 

2. Teken op het papier een figuur en knip het uit. Nu heb je een 
sjabloon. Leg het op een plak kaas en snij met een scherp mes de 
vorm uit. Doe hetzelfde met de andere 3 plakken kaas. 

3. Haal de kaasfiguren met beide kanten eerst door de bloem, dan 
door het ei, dan door het paneermeel. Zorg dat de kaas overal 
goed bedekt is met het paneermengsel. 

4. Doe de olie in een koekenpan en zet die op het fornuis. Bak de 
kaasfiguren op halfhoog vuur ongeveer 3 minuten aan een kant. 
Keer ze om en bak de andere kant nog ongeveer 2 minuten. Laat 
ze even uitlekken op keukenpapier. Serveer de kaasfiguren met 
patat. 
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Moppentrommel 
 
‘Mijn vrouw kan verschrikkelijk zeuren. Ze heeft het nu al maanden 
over hetzelfde.’ 
‘En dat is?’ 
‘Of ik de kerstboom eens wil opruimen.’ 
 

Mama gaat met haar tweeling naar een boetiek. Ze kiest twee 
dezelfde feestjurkjes. De kinderen trekken ze aan. 

De verkoopster: ‘Ze passen uitstekend. Kijk eens in de spiegel! 
Mama: ‘ Niet nodig, ze hoeven maar naar elkaar te kijken. 

 
Twee jongens staan op het station. 
‘Er is hier een trein voorbijgekomen’, zegt de ene. 
‘hoe weet jij dat?’ vraagt de andere. 
‘Omdat ik de sporen nog kan zien!’ 
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‘Noem vier leden van de familie der katten’, zegt de juf. 
Mientje weet het antwoord: ‘Vader kat, moeder kat en hun twee 
jongen!’ 
 

Een man heeft net een luchtdoop achter de rug. Nadat hij uit het 
vliegtuig is gestapt, gaat hij naar de piloot. 

‘Hartelijk dank voor beide vluchten.’ 
‘Hoezo? Het was er toch maar één?’ 

‘Nee, twee: mijn eerste en mijn laatste.’ 
 
De meester geeft les over voedingswaren. Op een bepaald moment 
zegt hij: ‘Noem vier dingen die melk bevatten.’ 
Michiel weet het antwoord: ‘Boter, kaas, ijs en een koe.’ 
 

 
 
Een papegaai zegt tegen een vriend; 
‘Pfffff, wat is het hier heet!’ 
Waarop zijn vriend zegt: ‘Zal ik de kooi openzetten?’ 
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leidingsrubriek 
 

In deze rubriek gaan we elke maand opzoek naar een mysterieuze 
mevrouw of meneer X.  
 
Gegroet allerbeste persoon! Hoe gaatie ermej? 
Goeie avond deze ’s avonds juffrouw Jannie en je weet: juffrouw 
schrijf je met 2 frakken! Kippetje kippetje kippetje. 
 
Haha oké dan… Zeg eens, hoelang zit jij al in de KSA? 
Goh, Jezus mina, moet ik effe nadenken! Zo een 16 jaar! Langer dan 
Thomas denk ik. Neuhj dat weet ik wel zeker! 
 
Wauw al zo lang! Dan heb je vast al eens een favo activiteit 
gehad. 
Ik zou zeggen te veel om op te sommen, maar ik heb wel zin om op te 
sommen: - 24u race; - verstoppertje (is altijd wel leuk); -… 
 
Misschien is het makkelijker om minder leuke activiteiten op te 
noemen? 
Ja, ik vond activiteiten waar geen 
competitie/tegenstand in zit niet leuk. Wanneer 
mensen niet meededen dan had ik altijd zin om met 
kaka te gooien; maar dat mag natuurlijk niet! 
 
 
 



 

12 
Met kaka gooien is natuurlijk altijd leuk! Wie was je all 
time favoriete leiding? 
Moeilijk, ik heb er meerdere gehad: Jonas, Boris, Leen,… geen 
idee wie mijn favoriete was of is. Misschien zelfs Thomas wel! 
 
Die Thomas toch. Heb je buiten de KSA nog andere hobby’s? 
Jaaah zeker wel! Meisjes lastig vallen en tokkelen, dat is het zowat. 
 
Nu is het nog meer tijd om over jezelf te praten! Wat studeer 
je? Wat is je favoriete eten, lievelingsmuziek,…? 
Ik studeer dieetkunde omdat ik later mensen wil helpen die lijden aan 
een puddingverslaving zoals beertje puddington en potje puddings! 
Mijn favoriet eten is een veggieburger met goed wat vlees op! 
Favoriete muziek: de gorillaz met 2 ll’en en een z, de kevertjes, de 
kaartjes,… 
 
Dat is heel wat muziek! En een goede keuze van eten! Maar om af 
te ronden: heb je nog een wijsheid om mee te delen? 
“liefde is als een haar in de boter, soms moet je gewoon doorsmeren” 
Dat is een quote van Alfred Judocus Kwak, of Pieter Post of Bereboot 
 
Dat is een zeer wijze uitspraak die je net hebt uitgesproken! 
Maar ik doe deruit, hauwdoe! 
Toedels! 
 
Weet jij wie meneer of mevrouw X is, laat het zeker weten aan 
een leiding! 
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Verslagen 
De Sjot  
Het was weer 1 mei. Voor de meeste mensen een rustdag, maar niet 
voor de KSA’s van Antwerpen-Brabant. Voor hen betekent dit een dag 
vol arbeid op een voetbalveld te Opwijk. De leiding, Wolk en 
Jonghernieuwers gingen de eer van Heidebloempje Essen verdedigen.  
We vertrokken aan het Heuvelplein en na een lange autorit kwamen we 
eindelijk aan op de locatie van het sportevenement van het jaar. 
(Meerdere grote tv zenders hebben gestreden om de uitzendrechten, 
maar niemand had uiteindelijk genoeg geld.) De eerste wedstrijd 
wonnen we met 7-3. Het was een leuke wedstrijd met als uitblinker 
Bart “Barry” Goris. Met veel vaart en passie raasden we verder door 
de groepsfase. Een paar tactische wissels later en plots stond de 
schrijver van dit verslag tussen de doelpalen. We gingen door naar de 
kwartfinale. En ook deze match wonnen we met 3 – 1! In de laatste 
minuut ben ik helaas geblesseerd uitgevallen na het uitvoeren van een 
wonderlijke save. Bart was de nieuwe drager van het nummer 1 shirt. 
Ook in de halve finale werd goed gevoetbald, maar KSA Westmalle 
bleek net een maat te sterk voor ons. Er was nog een match om de 
derde plaats, maar daar ben ik de score van vergeten. Na al dat 
gesport gingen we voor een gezonde, perfect uitgebalanceerde 
maaltijd naar de McDonald’s. Helaas kon 1 auto gelijk naar huis rijden, 
maar gingen we eventjes omrijden langs de spoed om de gewonde 
keeper te laten nakijken. 3 uur en een gips later kon ook de laatste 
auto naar huis. Nog even bedankt aan Jef, Bart en Bob! 
Groeten, Leider Thomas  
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Verjaardagen 
Onze laatste activiteitenmaand van het KSA-jaar is alweer 
aangebroken. Wat vliegt de tijd toch! Iedereen zit alvast af te tellen 
naar het geweldige kamp, maar een aantal van onze leden tellen eerst 
nog af naar hun verjaardag. Om te beginnen, gaan we vieren bij de 
deugnieten want op 4 juni verjaart Hannelore Lambrechts. Zij wordt 
11 jaar. Op 6 juni zitten we met een driedubbel feest, bij de piepers, 
leeuwkes en sjowers. Bij de piepers is jongedame Bo Cuypers jarig en 
zij wordt 7 jaar. Bij de leeuwkes verjaart Eerin Schoonen en zij mag 
al 8 kaarsjes uitblazen. En als laatste nog de sjowers. Hier mag Fleur 
loos 14 kneepjes in haar poep verwachten. De volgende jarige vinden 
we terug bij de deugnieten. Ite Mathysen mag op 8 juni 10 kaarsjes 
uitblazen. Hierna rusten we even uit, maar niet lang want op 14 juni 
mag Senne Kelders van de piepers veel cadeautjes ontvangen, want 
hij wordt dan 6 jaar. Op 16 juni is het dan aan jonge knaap Luca 
Vandekeybus van de rakkers. Hij wordt 12 jaar. Op 24 juni gaan we 
nog eens feesten bij de sjowers want dan wordt Sita Raymaekers 14 
jaar. Afsluiten deze maand doen we 
bij de rakkers, op 29 juni mag Lori 
Wuyts lekker veel taart eten. Zij 
wordt al 12 jaar. 
Aan alle jarigen een heel gelukkige 
verjaardag en veel feestplezier!  
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Activiteiten 
Piepers 
Vrijdag 2/06 van 19u00 tot 21u00: Laat het weekend maar 
beginnen. 
Vrijdag 9/06 van 19u00 tot 21u00: Om ter snelst. 
Vrijdag 16/06 van 19u00 tot 21u00: om ter stoerst. 
24/06: Spitter spetter spater. 
(Bosbad, zie informatio) 

 
 
 

  Leeuwkes 
 Vrijdag 2/06 van 19u00 tot 21u00: Nog maar 1147uur tot 

het kamp.   
10/06: Deze naam is verzonnen door willekeurige woorden uit een 

krant te plukken. 
Zaterdag 17/06 van 19u00 tot 21u00: Hoezo? Zaterdagavond 

activiteit?  
24/06: Al badend schelpen zoeken in het bos.  

(Bosbad, zie informatio) 
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Deugnieten 
Vrijdag 2/06 van 19u00 tot 21u00: Het begin der Junieën. 
Vrijdag 9/06 van 19u00 tot 21u00: Pif poef paf je broek zakt af. 
Vrijdag 16/06 van 19u00 tot 21u00: zie je lator alligator. 
24/06: Bad van de bossen. 
(Bosbad, zie informatio) 

 
  
 
   Rakkers 

3/6: Donker begint de eend. 
10/06: Een revolutie in huishoudelijke apparaten. 

(Meenemen: reserve kledij) 
17/06: Gerechtigheidseenden. 

24/06: De achtervolging van Mr. Banana Brain. 
(Bosbad, zie informatio) 
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Sjowers 
Vrijdag 2/06 van 19u00 tot 21u00: Kinderpindakaas. 
Vrijdag 9/06 van 19u00 tot 21u00: Snelle Jelle peperkoek. 
Vrijdag 16/06 van 19u00 tot 21u00: Dropje drek. 
(Meenemen fiets) 
24/06: Spetter spetter pater lekker zwemmen. 
(Bosbad, zie informatio) 

 
 
                                                       Jonghernieuwers 

Vrijdag 2/06 van 19u00 tot 21u00: Even naar Mortsel gaan. 
Vrijdag 9/06 van 19u00 tot 21u00: Klompen houwen 

Vrijdag 16/06 van 19u00 tot 21u00: tenenkaas is ook kaas. 
24/06: Bos in brand steken. 

(Bosbad, zie informatio) 

 
Bart, Jef, Sam, Manitas, Wietske, Jordy, 

Thomas, Bob, Alissa, Anne 





 

  


