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Voorwoord 

Een hele goede dag iedereen. Iedereen hopelijk al uitgeslapen van de 

hevige carnavals dagen of de avontuurlijke skiafdalingen? Het antwoord 

gaat hoogstwaarschijnlijk een ja zijn, anders zou je niet aan het 

voorwoord begonnen zijn. De volgende maand is maart en in maart 

bereiden de vogels hun ei voor in mei, want 21 maart is het zowyt dan 

komt de lente eraan. Jawel hoor, daar is de lente daar is de zon. Dus 

haal je zonnebril maar uit de kast en knip de broekspijpen vanaf je 

knieën er maar af. De KSA zou graag meedoen met de maand zonder 

lange broeken, zodat we onze melkflesjes al goed kunnen bruinen voor 

de zomerse dagen op het strand of aan het zwembad. Alvast een kleine 

preview van volgende maand, er staan minstens 1 activiteit op het 

programma en minder dan 7. We zullen de invulling van de activiteiten 

nog even geheimhouden maar ik kan wel beloven dat het vuurwerk-spat-

er-van-af-fantastisch wordt. De volgende zin is niet voor de lezer maar 

voor de hoofdredacteur, is het cappuccino of capuccino? Jammer, dat 

word het al verraadt door het te onderlijnen met een rode karteltjes 

lijn. De prijsvraagkamp van deze maand, voor het drankje van de maand 

is: hoeveel kippen slapen er 

dagelijks meer dan 5 minuten en 

minder dan 6? Stuur het antwoord 

naar 0478697730. Veel succes en 

de muzikale tip van de maand: 

Hanson – mmmmBop.  

 

Servus, je servies brekende 

Serviër. 
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Informatio 
Leidingswisseldag 

Heb jij een favoriete leiding, maar staat deze bij een andere groep? 

Wees niet getreurd want op zaterdag 31 maart maak jij, ja jij! Kans 

om een activiteit te beleven met jou favoriete leiding! (de KSA garandeerd niet dat je 

effectief bij je favoriete leiding staat, wel kan de organisatie garanderen dat het een topactiviteit wordt). 

 

Restaurantdag 

Ik heb het al een paar keren gezegd en nu zeg ik het nog eens: 

zaterdag 5 mei hebben wij onze fantastische restaurantdag, een 

feestelijke dag gevuld met lekker eten, leuke activiteiten en veel blije 

gezichten door het lekkere eten en de leuke activiteiten, maar vooral 

ook: LEKKER ETEN! Ouders, grootouders, broers, zussen,… kunnen 

tussen 14u en 17u ook meedoen met hun familielid en eens een keertje 

beleven wat het is om een echte KSA’er te zijn. Wat is er beter dan 

zo een fantastische dag? Buiten misschien een film van W817 dat er 

mogelijks aankomt dan… 

 

KSA feestweekend 

Binnenkort, in april, organiseert onze KSA al voor de 31e keer een 

feestweekend. Tijdens dit weekend zijn er twee fuiven waar iedereen 

welkom is! Op vrijdag 13 april kunnen jullie je beste zangkunsten aan 

heel Essen laten horen op onze karaoke: apresski fjeesje en zaterdag 

14 april kan je dan weer het beest in je loslaten op de achtste editie 

van Release! Meer info vind je op facebook 

(https://www.facebook.com/events/1770773793218671/) 
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Jodelascoop 
 

Ram: 21/03 - 20/04: 

De Ram lijkt een matige maand voor de boeg te hebben. De sterren 

zien in jouw maand niets dan tegenslag. Al daalt de kans dat je word 

aangevallen door garnalen of de gekke zageman lichtjes. Trek deze 

maand ook eens je dansbenen aan en trek er op uit. Niet te ver 

natuurlijk. Maar blijf ook zeker niet te dicht bij huis. Sla deze maand 

niet linksaf. 

Stier: 21/04 – 20/05: 

Deze maand staat voor de stier volledig in het teken van de liefde. 

Doe lieve dingen voor iedereen behalve Kreeften. Die smeerlappen 

hebben het gemunt op je postzegelcollectie. Ikzelf ben een stier en 

heb een list bedacht zodat de kreeft de architect van zijn eigen 

ondergang wordt. Mondjes dicht. 

 

Tweelingen: 21/05 – 21/06: 

De 129ste editie van het WK luchttriangel beloofd weer een spektakel 

van jewelste te worden met optredens van onder andere de jostiband 

onder leiding van Bart Goris en Bob Vergouwen. De avond wordt 

afgesloten met een spetterende vuurwerkshow al zou ik hiervoor al 

naar huis gaan want Bart met zijn linkse poten kan toch helemaal niks 

en met Bob in de buurt is het al helemaal vragen om problemen.  
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Kreeft: 22/06 – 22/07: 

Organiseer deze maand een fakkeltocht langs de mooiste 

tankstations van Essen. Ruik zeker geen onraad. Hoewel de 

kreeft van nature paranoïde en egocentrisch is, raad ik deze maand 

aan om heel nauwkeurig je horoscoop te volgen.  

 

Leeuw: 23/07 – 23/08: 

De muziekschool zoekt een nieuwe voorzitter en jij bent de geknipte 

persoon. Hoewel je helemaal geen instrument speelt en denkt dat 

trombone een ovenschotel is raad ik toch aan je muzikale talent boven 

te halen. De Peruviaanse panfluit is geschikt voor de leeuw omdat het 

zo makkelijk is dat een IQ van meer dan 8 overbodig is. 

 

Maagd: 24/08 – 23/09: 

De sterren hebben jou niet veel te zeggen deze maand. Of dit nu goed 

of slecht is laat ik in het midden. Om toch wat spanning in je leven te 

brengen kan je nog altijd naar een oorlogsgebied gaan. Syrië lijkt een 

goede optie maar daar kan je natuurlijk niet genieten van de 

wintersport en de daarbij horende après-ski. 

Weegschaal: 24/09 – 23/10: 

Deze maand werd de prijskamp gewonnen door Harold de step met 

zijn antwoord 24. Proficiat Harold. Harold zou graag de groeten doen 

aan Lodewijk XIV, tante Marleen en Jeffrey. Ook zou hij graag 

zeggen tegen zijn oma dat het hem spijt dat hij haar wafelijzer heeft 

kapotgemaakt. Sorry oma. 

Schorpioen: 24/10 – 22/11: 

Tijdens een vrijgezellenfeestje bombardeer je per ongeluk Dresden. 

Gelukkig kan iedereen er mee lachen. Trakteer je goudvis op een ijsje 

of een wafel. 
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Boogschutter: 23/11 – 21/12: 

Je linker pink verdient deze maand extra aandacht en liefde 

want een pink is ook maar een mens.  Zet je pink eens in de 

bloemetjes. Hij zal de afgelopen carnavalsperiode weer hard gewerkt 

moeten hebben.  

 

Steenbok: 22/12 – 20/01: 

Je krijgt deze maand te maken met het leven en menselijk contact. 

Laat je hierdoor niet van je stuk brengen, je bent wie je bent en zult 

zijn wie je zijn zult. De stand van Jupiter verraadt dat je uit de buurt 

moet blijven van je spirituele antagonist die wel erg dichtbij het 

etherische lichaam van je aura komt. Dit staat de helende werking van 

je egotransplantatie in de weg, hetgeen je ascentie bemoeilijkt. En je 

bent nog een dikkerdje ook.  

 

Waterman: 21/01 – 19/02: 

Wil jij volgende maand jouw tekst hier plaatsen? Dat kan! Het enige 

dat je moet doen is een gele briefkaart opsturen naar Salman bin 

Abdoel Aziz al-Saoed, koning van Saudi-Arabië of naar Sam Claessens 

met het antwoord op volgende vraag. Wat voelt een vlinder in zijn buik 

als hij verliefd is? Nog een kleine tip: het antwoord is niet 450 gram 

bakboter. 

 

Vissen: 20/02 – 20/03: 

Schenk deze maand alle overbodige luxe zoals stromend water, eten 

en onderdak aan de arme kinderen. Dan zijn de arme kinderen rijke 

kinderen en kan je alles zonder schuldgevoel terug stelen. Zet ook het 

weeshuis in lichterlaaie omdat het kan. 
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Wist-je-datjes 
Wist je dat… 

… maart al weer de derde maand is in de Gregoriaanse kalender? 

… het kamp dus steeds dichterbij komt? 

… dit jammer genoeg ook betekent dat het KSA jaar er alweer bijna 

op zit? 

… we nog wel 4 maanden hebben vol plezier? 

… en dan nog eens het kamp? 

… we dus eigenlijk nog tijd zat hebben? 

… februari weer een topmaand was? 

… hoewel het zeer kort duurde er tal van toffe dingen gepland 

stonden? 

… een van deze zaken de winterWEDO was? 

… er veel nieuwe gezichten waren? 

… we hier heel blij mee zijn? 

… de enige die niet blij zijn om nieuwe gezichten te zien de mensen 

van de plastischechirurgieafkickkliniek zijn? 

… ik deze mop heb gestolen? 

… de originele bron hieronder staat? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
… bronnen soms moeilijk te checken zijn? 

… dit keer op keer wordt bewezen in de media wanneer ze 

valse of halve waarheden verkondigen? 

… de winterWEDO niet het enige leuke was in februari? 

… het ook Carnaval was? 

… iedereen heel leuk verkleed was? 

… buiten de rakkers? 

… zij op bazookakapauw waren? 

… ik jaloers ben? 

… ik ook wel naar zo’n topactiviteit zou willen? 

… ze zich zeker hebben geamuseerd? 

… Anouk wel haar jasje is kwijtgespeeld? 

… ze zo hard aan het spelen was? 

… we hopen dat ze hem spoedig terug heeft? 

… februari zo kort is omdat het maar 28 dagen telt? 

… dit komt omdat een kalenderjaar oorspronkelijk geen 365, maar 304 

dagen telde. Deze 304 dagen waren verdeeld over tien maanden. Het 

jaar begon toen met de eerste dag van de lente. De eerste dag van de 

lente was toen nog op 1 maart. Het jaar liep toen vanaf 1 maart en 

eindigde met de laatste dag van december. De maanden januari en 

februari bestonden dus destijds nog niet. Men ging er toen vanuit dat 

de winterperiode nog kon worden beschouwd als maandloze periode? 

… je elke dag wel iets nieuws bijleert? 

… je cappuccino wel degelijk schrijft met 2 “p’s” en 2 “c’s”? 

… iedere Italiaan dit weet? 

… zij ook beweren dat ananas niet op pizza past? 

… dit niet klopt? 

… je op je pizza mag doen wat je zelf lekker vind? 

… buiten olijven en ansjovis want da’s kei vies enzo? 
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In ‘t Potje 
Grote chocolade macarons  

Ingrediënten 

• 60g eiwitten ( splits deze de avond van te voren)  

• 2 zakjes amandelschaafsel 

• 80g poedersuiker 

• 80g fijne kristalsuiker 

• 80g cacao 

• Ong 100 g amandelspijs 

• 50 ml slagroom 

• 1 zakje chocolade glazuur  

Extra materiaal 

• Cakevormpjes 

• Bakpapier 

• Cupcake/muffin bakvorm 

• Amandelmolen of rasp  

• Zeef 

• Spatel/plat mes 

• Mixer met garden 

• Spuitzak 

• Spuitmondje voor rond de spuitzak 

Bereiding 

Splits de eieren de avond tevoren, dek de kom met eiwitten af en zet hem op het 

aanrecht. 

Bekleed de bakplaat met bakpapier. Teken 14 rondjes van 6 cm doorsnee op het 

bakpapier of gebruik een bakplaat voor scones en bekleed de bodempjes van de 

holtes met een passend stukje bakpapier. Bevestig het gladde spuitmondje aan de 

spuitzak. Leg een natgemaakte doek op een houten plank. Maal 80 g 

Amandelschaafsel op de fijne rasp of in een speciale amandelmolen fijn. Voeg 

daarbij steeds een deel van het poedersuiker toe. Herhaal het malen, zodat het 
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een fijn poeder wordt. 

Zeef het poedermengsel twee keer, voeg de tweede keer de cacao toe. 

Meng de eiwitten in een vetvrije (metalen) kom met de helft van de fijne 

kristalsuiker en klop het met de mixer met garden op de laagste stand 2 minuten. 

Verhoog de mixersnelheid tot de middelste stand en klop de eiwitten stijf. 

Voeg de rest van de suiker toe en klop, tot de suiker is opgelost en het 

eiwitschuim glanzend en stevig is. Schep het amandel-cacaomengsel op de eiwitten 

en spatel het luchtig en langzaam met een grote spatel, van boven naar beneden 

omscheppend, ca. 60 keer om, zodat een egaal luchtig mengsel ontstaat dat als 

een lint van de spatel loopt. 

Bij te weinig beweging blijft het eiwit te stijf en krijgen de macarons een tuutje, 

bij te veel beweging wordt het beslag te dun. Het macarons beslag moet traag 

vloeibaar zijn: schep ter controle een theelepeltje beslag op een stukje bakpapier 

en kijk of het traag uitloopt tot glad. Blijft het 'pieken', spatel dan nog 4-5 keer 

om. Schep het beslag in de spuitzak. Spuit, zacht duwend, verticaal 12 rondjes van 

ca. 5 cm op het bakpapier. Tik de bakplaat even horizontaal op het aanrecht om 

lucht onder de macarons te laten verdwijnen.Zet de bakplaat een half tot één uur 

op een droog plekje, zodat de macarons wat indrogen en er een soort korstje 

ontstaat: het schuim plakt dan niet meer als je er je vinger oplegt. 

Verwarm de oven voor. Bak de macarons in het midden van de oven 10 minuten. 

Open de oven 5 seconden, sluit hem weer en bak nog 10 minuten. Controleer of de 

macarons gaar zijn: tik hiervoor met een vork tegen de rand van een macarons: de 

bovenkant mag er niet vanaf glijden. Bak anders nog 5 minuten. Neem de bakplaat 

uit de oven en leg hem op de plank met natte doek. Laat de macarons 2-3 minuten 

afkoelen , steek ze daarna voorzichtig los en leg de macarons op een 

taartrooster.Roer voor de vulling het Amandelspijs los met de helft van de 

slagroom zodat het smeerbaar wordt, zo niet, voeg nog wat slagroom toe. Bestrijk 

de helft van de macarons met ca. 1 el spijs en druk er een tweede tegenaan.  

Smelt het chocoladeglazuur zoals hoe het op de verpakking staat, leg de macarons 

voor de helft in het glazuur en laat ze afdruipen. 

leg ze open gestreken in een cakevormpje. 

 

Serveer zo vers mogelijk! 
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Uit  de Oude doos  
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Oude weetjes/ wist-je-datjes  

Anthony goed moet eten om veldrijder te worden?  

Dat Ryan het super leuk vond dat de Sint langs kwam?  

Hij wel een beetje verlegen was?  

Lori en Anieck gekke bekken kunnen trekken ?  

Amber haar schoen kapot was?  

Jonas deze heel goed heeft gerepareerd?  
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Moppentrommel 
Ken je de mop van de blinde timmerman?  

- Die sloeg nergens op. 

 

Hoe noemt een boemerang die niet terugkomt? 

- Een stok. 

 

Waarom noemt kebab gewoon kebab? 

- Dürüm. 

 

Er staat een man op de trein te wachten. “Kom daar eens van af!”, 

briest de conducteur. 

 

Er komt een man bij de dokter. “Is vergif dodelijk?”, vraagt hij. “Ik 

denk het niet”, antwoordt de dokter. “Ik heb nog nooit een patiënt 

horen klagen daarover.” 

 

De poetsvrouw laat antieke Chinese vaas vallen. 

“Wat doe je nu?”, roept de heer des huizes. “Dat was een vaas uit 

1610!” 

“Oef,” antwoordt de poetsvrouw. “Ik dacht dat het een nieuwe was.” 
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Wat is de originele kleur van gips?  

- Gebroken wit. 

 

Er lopen 2 commando’s door het bos als ze plots drie mijnen vinden, ze 

besluiten de mijnen mee te nemen naar de sergeant. Eenmaal 

onderweg zegt de ene tegen de andere: “Stel, dat er straks eentje 

afgaat, wat dan?” Antwoordt de ander: “Dan zeggen we toch gewoon 

dat we er maar twee hebben gevonden!” 

 

Een man stond zijn auto zwart te verven, toen de buurman langsliep en 

vroeg ”Is het wel zo slim om je auto te verven als je hem morgen gaat 

verkopen?” 

“Geen zorgen, ik heb gehoord dat ik er twee keer zoveel voor kan 

krijgen op de zwarte markt!” 

 

Wat krijg je als je een grap en een motorfiets kruist? 

- Een Yamahahaha. 

 

 

Het is wit en het gaat omhoog? 

- Een debiele sneeuwvlok 
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Verslagen 
Alleen maar pret  

hey hoi iedereen! Februari wat was me dat een maand seg! Hallelujah 

waar moet ik beginnen? Laten we het eerst hebben over de tofste, 

gekste, maar leukste dag van heel de maand februari. Namelijk 

carnaval!! Wie houdt er nu niet van carnaval ? onze leden houden er 

namelijk heel van, maar uiteraard de leiding zelf ook en dat was ook te 

zien. De piepers, leeuwkes en deugenieten hadden die dag nog een 

kleine verrassing. De chiro kwam namelijk ballondiertjes voor hun 

maken, ze moesten hiervoor eerst een balletje door een van de lege 

rondjes gooien en hierna mochten ze kiezen wat voor ballondiertje ze 

wouden, ze konden kiezen uit: een giraf of een hond. Niet veel later 

konden we aanschuiven bij de JH’s voor lekkere partysnacks, die we 

lekker konden opeten. Als jaarlijkse traditie deden we tijdens de 

formatie 11x alaaf en deden we een feestelijke polonaise op het 

nummer “ Er staat een paard in de gang”. Wat een feest was dat zeg! 

Dezelfde dag waren de Rakkers naar Bazooka Kapauw! Dit is en was 

een super vette speldag voor alle 12-14 jarigen van KSA Antwerpen-

Brabant! Een spannende spelcompetitie tussen andere KSA’ers, dat 

het zeker de moeite waard was. Een paar weken geleden kregen we 

een nieuwe medeleiding erbij, de enige echte Macarena. Zij zal leiding 

staan bij de Leeuwkes samen met Jef en Sofie. Maar de leiding kon 

zich betere maand voorstellen, maar natuurlijk maken wij van iedere 

maand een spetterend feestje van! En hopelijk vinden onze leden dat 

ook. Nou dit was het dan weer! Yuu en tot de volgende. 
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Verjaardagen 
 

Goedemorgen iedereen en welkom bij jullie maandelijkse 

sensatiekrant, in dit deel van de krant bespreken we de verjaardagen 

van enkele zeer bekende KSA’ers. (Eigenlijk van iedereen dus) 

 

Jaja deze maand staan er weer veel glaasjes kinderbubbels op de 

menu want we gaan weer lekker feesten!!! De eerste die de kurk mag 

wegschieten deze maand is leeuwke Lobke Van Gink, dit mag ze doen 

op 4 maart want dan wordt deze superster maar liefst 9 jaar oud!! 

Wat hoor ik daar nu..? Aaaah het zijn 2 jarigen die van vreugde 

zingen en dit omdat deugniet Bas Costermans op 7 maart zijn 10de 

verjaardag mag vieren en op dezelfde dag viert ook rakker Mathijs 

Kerstens zijn 12de verjaardag!! De volgende bekende KSA’er viert zijn 

7de verjaardag op 12 maart en dit is pieper Siebe Konings! Hierna 

viert deugniet Indy Luijckx haar 11de verjaardag op 13 maart! Op 20 

maart viert deugniet Silke Maas ook haar 11de verjaardag! Een beetje 

later hebben we rakker Jasper Peeters die ookal zijn 11de verjaardag 

viert! En als laatste hebben we de beroemde Robbe Van Gink die zijn 

13de verjaardag viert op 31 maart!!! 

 

Zo dit waren weer de celebrities die deze maand hun moment of 

fame gehad hebben, als u een inzending wilt doen dan kan dat altijd 

op het nummer 04/699/21/69 en vrije giften worden ook altijd 

geaccepteerd op het rekeningnummer: BE49 7333 7333 7771 van 

harte dank voor uw hulp … Amen 



 

Kiekjesrubriekje 
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Activiteiten 

Piepers 

3/3: Vertrouw piepers en vergeet vlekke 

10/3: Ik ben al jaren gelukkig niet getrouwd 

17/3: Afterparty kernafval. 

24/3: Het spel der koningen 

31/3: Wij doen niet mee aan plagiaat! 

                                                                  

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

Leeuwkes 

3/3: Bagermolen puren. 

10/3: Monster zegt de geld. 

(Meenemen: kranten) 

17/3: Emmertjes water naar de zee brengen 

24/3: Georgie porgie, pudding taart. 

31/3: Houdt de lijn vast. 
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Deugnieten 

3/3: Ike eet graag bananen 

(meenemen: Banaan) 

10/3: De deugnieten op weekend. 

(info volgt) 

17/3: Ik wil ook zo een broek met van die zakken aan mijn zij. 

24/3: Ik ben boer Harms en ik kom eut trent en ik hou van disco. 

31/3: Een stoel heeft 4 poten 

 

 

                       Rakkers 

3/3: Fristi halveert je leven maar je ziet dubbel zoveel. 

10/3: Amika hee ne gebroken poot, helemaal peird total. 

17/3: Ons Maris ekes in de bloemen zetten, kan ze wa janken tegen 

da wuft van den bloemenwinkel. 

24/3: Ik ben sinds vandaag vegetarius of zoiets. 

31/3: Da houd eigenlijk in dage uwe limonaad nimeer met nen hotdog 

moogt roeren. 
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Sjowers 

3/3: Als ge zwijgt zijde veel aangenamer. 

10/3: Hola, pola, wa een dikke keet. 

17/3: Pijn is fijn met een P 

24/3: De grote dokter Bert show 

31/3: Mijn nier, mijn plezier. 

 

Jonghernieuwers 

3/3: Alle vrouwen aan de macht. 

10/3: Weekendje weg. 

17/3: Wij bakken een koekje uit eigen deeg. 

24/3: Tournee mineral. 

31/3: Elke maag moet gevuld worden. 

 

Bart, Jef, Sam, Manitas, Wietske, Sofie, 

Michiel, Bob, Alissa,  Anne 



 

  



 

 

 


