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Voorwoord 

Gegroet beste parochianen van de KSA,  

Zeg kennen jullie de mosselman van Spijkenisse al? Hij komt uit 

Spijkenisse en heeft speciaal voor de mosseldag een aantal ongewassen 

verse mossels bewaart, om ten komen dage den 20ste van den 

slachtmaand november te serveren aan alle inwoners van’t 

grensdorpken Essen. De mossel die oorspronkelijk gegeten werd door 

het (want het is een hermafrodiet) in bier of wodka te dippen, zal nu 

gekookt worden voor betere doeleinden en die zijn alles wat te maken 

heeft met het verbouwereren te vernieuwen rondom alle lokalen op 

kosten van het verkochte weekdier. Laten we het inhoudelijk niveau nog 

luchtballongewijs omhoog verwarmen en een beknopte samenvatting 

geven van de activiteiten die komen zullen: liefde, warmte, vuur, 

openhaard, roet, Sinterklaas, cadeaus, kerstmis, Man met baard, 

cadeaus, Nieuwjaar, voornemens, meer liefde, … De filmtip van de 

maand luid ik in met de volgende quote: “I know it was you Fredo, you 

broke my heart.” – Michael Corleone, zoon van Vito Corleone. Jawel het 

is de Peetvader II. De muziek tip van de maand zal ik fonetisch 

voorstellen: yabambambambam 

bambambam (dramatisch effect) 

yabambambam bambambam. 

Nogmaals jawel het gaat over de 

soundtrack van de Peetvader II.  

Gegroet mijn cultureel verheven 

cultuurexcorcistjes.  

Je voorgewoorde 

voorwoordschrijver.  
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Informatio 
Leidingsweekend 

Zoals gewoonlijk in november trekt jullie leiding er weer een weekend 

op uit. Dit is niet zomaar een weekend. Hier wordt erg hard vergaderd 

om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen het komende jaar.  

Jammer genoeg wilt dit wel zeggen dat het zaterdag 12 november 

geen activiteit is. Niet getreurd, deze verloren tijd halen we wel in op 

ons kamp! 

 

Vriendjes- en vriendinnetjesdag 

Omdat we op 12 november geen activiteit hebben gehad is het op 

zaterdag 26 november een speciale dag. Op deze dag mogen jullie 

namelijk al jullie vriendjes en vriendinnetjes meenemen zodat ook zij 

eens kennis kunnen maken met hoe leuk het wel niet is op de KSA. 

 

Mosselmis + mosseldag KERN 

Zoals ieder jaar organiseert de overkoepelende organisatie van 

scouts, chiro en KSA; de KERN op 20 november een mosseldag. Ook 

voor degenen die geen mossels lusten zal er een aparte menu zijn, 

komen is dus de boodschap! Meer info vind u op een van de volgende 

pagina’s. 

Maar voor men mossels eet, is het natuurlijk belangrijk om het 

religieuze kantje in u en uw kinderen te koesteren. Daarom is iedereen 

(maar vooral de leden) uitgenodigd om samen met ons de mosselmis 

mee te volgen. We spreken af om 9u45 aan de kerk van het centrum 

en doe zeker je uniform aan! 
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Kleren en verkleedkleren 

Om dat er al eens een kind of leiding in de vest durft vallen is 

het altijd handig dat wij wat reserve kleren hebben die ze dan kunnen 

aandoen om geen koude te lijden. Daarom vragen wij u vriendelijk om 

eens in kasten, dozen, zolders,… te zoeken naar oude kleren waar u 

niets meer mee kan doen. Als u nog oude kleren en/of verkleedkleren 

vind mag u ze altijd aan een goed doel doneren. Maar aan ons mag 

natuurlijk ook! 

 

KSA horrornight 

Voor de tweede maal organiseert onze KSA een heuse KSA 

horrornight waar iedereen vanaf 13 jaar welkom is. We komen samen 

op VRIJDAG 25 november om 20u aan de parking van de wildertse 

duintjes, neem zeker en vast je fiets en zoveel mogelijk vrienden en 

vriendinnen mee. Tot dan! 

 

Block ’n white 

Omdat veel oudere leden, WOLK en ouders zich ongetwijfeld op een 

doorsnee zaterdag avond vervelen hebben wij daar een oplossing op 

gevonden. Deze oplossing is net zo zwart-wit al je zou denken: Onze 

fuif genaamd Block ’n white! Meer info over dit fantastische 

evenement is te vinden op: 

https://www.facebook.com/events/1003200203125946/ 

 



 

 

 

MOSSELEN / STOOFVLEES (ook kindermenu’s) 
Reserveren mag 

+32 (0)478 55 55 27 of info@bivakhuisdekenverstraelen.be



 

5 

Jodelascoop 
 

Ram:  

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. 

 

Stier:   

Saturnus zorgt voor spanningen tussen jou en je lievelingsgerecht. 

Laat je niet doen en probeer eens iets exotisch en speciaal zoals 

aardappelen en wortels. 

 

Tweelingen: 

Deze maand is de kans dat je gratis schaatslessen wint klein door de 

onvoorspelbaarheid van Uranus. Had je hierop gehoopt dan raden wij 

aan je pijlen te richten op andere wintersporten zoals curling, rodelen 

of bobslee.  

 

Kreeft: 

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. 
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Leeuw:  

Tijdens een vrijgezellenfeestje bombardeer je per ongeluk 

Dresden. Gelukkig kan iedereen er mee lachen. Trakteer je 

goudvis op een ijsje of een wafel. 

 

Maagd: 

Je overweegt deze maand rijk en gelukkig te worden en gezond te 

blijven. Denk er goed over na en neem geen overhaaste beslissing. Het 

is niet zomaar iets. Ook is de kans klein dat je je aansluit bij de kerk 

van het vliegend spaghettimonster. Indien je dit toch van plan bent 

laat deze horoscoop je dan zeker niet tegenhouden. Meer info op 

https://www.kerkvanhetvliegendspaghettimonster.nl 

  

Weegschaal:  

Vertrek vandaag nog naar een bedevaartsoord of Jezus word boos. 

Ook voorspellen de sterren dat je deze maand in contact zal komen 

met Somalische piraten. Doe de groeten aan Abdikadir, Salman en 

Mushtaq. 

 

Schorpioen:  

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: 

De ligging van Uranus is gunstig en dit kan resulteren in een 

onverwachte situatie. Wat deze situatie inhoud laat ik aan jou. 

Wees ook zeker op je hoede voor de Spaanse inquisitie. Schrijf deze 

maand ook een brief aan je hond, je trouwe viervoeter heeft het 

verdiend.  

 

Steenbok: 

Leer een atlas van buiten en het zal ooit wel eens van pas komen. Sla 

ook een grote voorraad mentos in. Je weet maar nooit. 

 

Waterman: 

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 ego transplantatie in de weg, hetgeen je ascentie bemoeilijkt. En je 

bent nog een dikkerdje ook.  

 

Vissen:  

laat is. 

Er zal altijd geweld en vriendschap blijven bestaan. Dus moeten we 

daar iets aan doen, denk eens meer aan je beste vriend(in) en je 

ergste vijand. De aarde zal nog minstens 13 maanden bestaan, dus doe 

je best om er iets leuk van te maken. 
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Wist-je-datjes 
Wist je dat?  

-Brinte haar kop in een pudding slaat?  

-Er hoogstwaarschijnlijk staat bedoeld werd?  

-De autocorrectie zegt dat Brinte een foutief woord is?  

-Brinta, Brinke, Britney, Brijnde en Bruinde de vervangmogelijkheden 

waren?  

-Ik deze pudding weleens wil zien?  

-De jonghernieuwers slecht zijn in poker?  

-Michiel een pyromaan is?  

-Hij geen vriendin nodig heeft omdat hij de liefde van het vuur 

gevonden heeft?  

-Het wel een pijnlijke liefde is, dit toch bij elke relatie zo is?  

-De leeuwkes de beste leiding hebben?  

-Kyara van de leeuwkes Manitas bijna nooit loslaat?  

-De leeuwkes bijna een paar eenden hebben gevangen? 

-Ze wel veel dingen bijna doen?  

-Het net zoals is als altijd meedoen maar nooit winnen?  

-De Deugnieten weten dat je appels moet eten als je ziek bent?  

-Je dit eigenlijk beter kan doen voor dat je ziek wordt?  

-Je natuurlijk niet kan weten wanneer je ziek gaat worden?  

-Je elke dag een appel moet eten, wil je niet ziek worden?  

-De piepers de leiding hebben verslagen?  

-Bryan een stoute poes is?  

-Hij tegelijkertijd ook een lieve poes is?  

-Bo graag kastanje klop speelt?  

-De piepers koekjes gaan verkopen in december?  

-Dit veel geld gaat opbrengen?  

-Leider Jordy alle koekjes zelf gaat betalen?  

-Hij dit gaat doen met de erfenis van Tante Patty?  

-Leider Jordy daarom niet meer oplet in de klas?  

-De sjowers er een helse dodenrit opzitten hebben?  
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-Het over een deadride gaat?  

-Nova en Robbe er niet af durfde gaan?  

-De deugnieten dit wel ‘allemaal’ deden?  

-De piepers met ruiltocht veel lekkers hebben binnengehaald?  

-Dit niet anders kan, als je die schattige snoetjes en leider Jordy 

ziet?  

-De piepers het leuk vinden om in de modder te springen?  

-De bijnaam van Leider Thomas, Thomas Post is?  

-Je voortaan dus beter Thomas Post kan zeggen?  

-Dit een maatregel is voor mochten er ooit twee Thomassen in de KSA 

zitten, dan hoeven we geen bijnaam meer te verzinnen ?  

-Thomas Post een Donald Trump stemmer is?  

-Hij om het vorige wist-je-datje boos gaat worden, enkel en alleen uit 

medelijden voor Hillary Clinton omdat daar niemand op gaat stemmen?  

-He’s a good boy?  

-Carlijn kan turnen?  

-Ze hier echter zeer bescheiden over is?  

-Leider Sam een gsm heeft die terug in de tijd kan sturen?  

-Hij naar leider Jef een sms heeft gestuurd uit het jaar 2037?  

-Er in het jaar 2037 een nieuwe spelling is?  

-Weird in het Engels dan als wierd wordt geschreven?  

-Er ook in de meeste woorden een onuitgesproken q zit?  

-Dit er is gekomen na een protest in de hele Angelsaksische wereld?  

-Dit protest escaleerde in een hele revolutie dankzij de rechts-

extreme Qu Qluc Qlan?  

-De Qu Qluc Qlan vond dat de q gediscrimineerd werd?  

-Genious nu geschreven wordt als genioqus?  

-Het laatste wist-je-datje boven een Jeroom cartoon staat?  
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In ‘t Potje 
Stroopwafel muffins 

Muffins met stukjes stroopwafel met 

een romige boter crème topping, lekker 

en feestelijk! 

 

Ingrediënten 

250 gr zelfrijzend bakmeel, 1 

theelepel bakpoeder,  

250 ml slagroom, 2 eieren, 120 gr suiker,  

1 zakje mini stroopwafels (25 stuks),  

250 gr boter, 250 gr poedersuiker, 1 eetlepel water, 5 blokjes fudge, 

50 ml slagroom 

 

Materialen 

Spuitzak, papieren muffinvormpjes, mixer, Muffinbakvorm 

 

Bereiding  

Verwarm de oven op 190 graden. Doe de slagroom in een kom en voeg 

de suiker toe. Klop met een garde (of kort met de mixer) door elkaar. 

Kluts de eieren erbij en mix er ook door.  

Zeef het bakmeel en bakpoeder bij het natte mengsel en spatel er 

kort door.  

Leg 6 mini stroopwafels apart en hak de rest grof.  

Voeg de gehakte stroopwafels toe aan het beslag en schep er kort 

doorheen.  
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Vul de muffinvormpjes met het beslag tot net onder de rand. 

Bak de muffins in ca 25 tot 30 mooi bruin. Als je merkt dat 

ze snel bruin worden zet je ze iets lager in de oven of minder 

je de temperatuur naar 180 graden.  

Laat de muffins afkoelen.  

Mix ondertussen de boter met poedersuiker en water tot een crème 

en zet apart.  

Smelt de fudge au bain-marie in een pannetje samen met de slagroom. 

Roer ondertussen een paar keer door tot er een karamelsaus is 

ontstaan.  

Doe de boter crème in een spuitzak en maak toefjes op de 

stroopwafelmuffins.  

Halveer de overige stroopwafeltjes en steek deze in de toef.  

Bedruip als laatste wat karamelsaus er over als deze is afgekoeld. 

Bewaar de muffins afgesloten op een koele en droge plek, maar niet in 

de koelkast max. 2 dagen.  
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Tijdrover 
Tijd om na te denken! Kan jij deze droedels oplossen? 
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Kleuren maar! 
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Moppentrommel 
 

‘Deze nacht zat er een kwispel op mijn dak!’ 

‘En wat is een kwispel?’ 

‘Hoe kan ik dat nu weten? Denk je misschien dat ik zomaar ’s nachts 

uit mijn bed kom om op mijn dak te gaan kijken wat een kwispel is?’ 

 

Koen: ‘Hoe gaat het op je nieuwe werk, Karel?’ 

Karel: ‘Prima. Er werken al 100 man onder me.’ 

Koen: ‘Wauw!’ 

Karel: ‘Ja, ik werk op de derde verdieping.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een kok plukt een kip en stopt ze in een pan, maar hij vergeet het vuur 

onder de pan aan te steken. Na een kwartier komt de kip naar de kok 

gewandeld en zegt boos: ‘Zeg, ofwel geef je mij m’n veren terug, ofwel 

steek je het vuur aan. Ik bevries van de kou!’ 

 

Op een avond komen twee vlooien uit een bioscoop. Het regent 

pijpenstelen, en de ene vlo zegt tegen de andere: ‘Wat doen we? Gaan 

we te voet of nemen we de hond?’ 
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‘Wat is de zwaarste werkdag van een leraar?’ 

‘Maandag, want dan moet hij twee kalenderblaadjes tegelijk 

afscheuren!’ 

 

De onderwijzer heeft het over vliegende vissen. 

‘Heeft iemand van jullie die ooit gezien?’ vraagt hij. 

‘Ja, ik!’ roept Ernst. ‘Op de markt, toen twee vishandelaars ruzie 

hadden. 

 

Tekenleraar: ‘Waarom heb jij nog niets getekend?’ 

Leerling: ‘Dat heb ik wel, meneer. Deze tekening stelt een grazende 

koe voor.’ 

Tekenleraar: ‘Maar waar is het gras dan? 

Leerling: ‘Dat heeft de koe opgegeten. 

Tekenleraar: ‘Maar ik zie ook geen koe.’ 

Leerling: ‘Denkt u soms dat een koe in een wei zonder gras blijft 

staan?’ 
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Groentjes 
In deze rubriek krijgt elke maand een leiding de kans om wat meer 

over zichzelf te zeggen zonder zichzelf te onthullen. Als jij kan raden 

welke leiding we zoeken krijg jij misschien wel een mooie prijs!! 

 

Gegroet beste persoon! Hoe gaat het met u? 

Goed met jou ook ? 

Zeer zeker, bedankt om het te vragen. 

Maar hoelang zit jij al in deze prachtige jeugdbeweging? 

Euhm dat is even tellen hoor al vanaf mijn 5 jaar dus dat is nu al 15 

jaar waarvan mijn 4de jaar leiding op het moment. 

Wauw, dat is wel heel lang! In al die jaren zal je vast al wel een 

activiteit hebben meegemaakt die je nooit meer zal vergeten, 

welke is dit voor jou? 

Ik heb altijd een hekel gehad aan doping dus die activiteiten zullen me 

voor altijd bijblijven. Niet dat ik bang was om vuil te worden, maar wel 

de dingen die je moest eten. 

Aajjj, die beruchte doop toch altijd! En heb je ooit een 

lievelingsleiding gehad? Wie was de absolute TOP leiding in al die 

jaren? 

De leiding die ik altijd TOP vond waren ze eigenlijk allemaal. Allemaal 

zeer leerrijk voor mijn leidingscarrière. Maar als ik er 1 moet kiezen 

is het wel Kjell geweest aangezien hij mijn leiding van de 

jonghernieuwers was en we toen redelijk vrij waren was dit een zeer 

leuke leiding 
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Ik zal het hem zeker zeggen! Doe je behalve de KSA nog 

iets anders of niet? 

Ik vind het vooral leuk om samen met andere 

vrienden/leidingsgroep op stap te gaan en stil zitten is ook niets voor 

mij dus ga ik af en toe wel eens naar de fitness ik ga ook graag naar 

de voetbal kijken vooral naar den Antweirp en als ik nog is kan 

meedoen dan voetbal ik ook wel eens een keer 

 

Wat ben je toch een sportief individu. Kan je nog wat over jezelf 

vertellen? Zoals studies, favoriete muziek, favoriet drinken,... 

Ik studeer elektromechanica onderhoudstechnieken aan de Artesis 

Plantijn hogeschool te Antwerpen laatste jaar. Muziek luister ik van 

alles wel wat, mijn lievelingsdrinken is ice tea van Lipton en 

lievelingseten is kip en tonijnsteak. 

 

Hmmm, zeer lekker! 

Heb je nog een laatste levenswijsheid dat je even kwijt wil? 

Euhm dat je zeker je dromen achterna moet gaan en niet opgeven als 

het niet lukt! 

 

Dat is een zeer mooie wijsheid! maar ik zie dat mijn blad vol is 

dus mij rest enkel nog te zeggen: Auwdoe! 

Toedels! 

 

Weet jij wie meneer of mevrouw X is? Laat het dan zeker weten aan 

iemand van de leiding! 
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Verjaardagen 
De voorlaatste maand van het jaar is alweer aangekomen. Gelukkig is 

het nog maar de derde maand van het fantastische KSA jaar. En ook 

deze maand hebben we weer een aantal jarigen! We beginnen dit keer  

bij de deugnieten die al direct voor hun leiding mogen zingen want op 

6 november wordt leider Bob 19 jaar. Een dagje later is het aan de 

Rakkers want op 7 november wordt Anouk Peeters al 11 jaar. De 

volgende in ons rijtje kunnen we vinden bij de Deugnieten en is 

niemand minder dan Xander Vercauteren. Deze jongeman wordt op 12 

november 10 jaar. Op 21 november is het maar liefst driedubbel 

feest. We kunnen taart gaan eten bij de Deugnieten, bij de Sjowers 

en ook bij de Leeuwkes. Bij de deugnieten wordt Stijn Edixhoven 10 

jaar. Bij de sjowers mag Iben Hendrickx 13 kaarsjes uitblazen. De 

leeuwkes mogen heel hard zingen voor hun leider Sam die al 21 jaar 

wordt. Een paar daagjes later is het feest bij de oudste groep van de 

KSA. Op 24 november wordt Jonghernieuwer Michiel Theunis 16 jaar. 

Op 26 november zitten we weer met een dubbelfeest. Op deze dag 

wordt piepertje Immanuel Anthonissen al 6 jaar en Sjower Nova 

Aernouts mag 14 kaarsjes uitblazen. Als laatste deze maand zitten 

we nog maar eens met een dubbelfeest, maar dit is logisch aangezien 

het een tweeling is. Het zijn niemand minder dan de twee leidsters 

Alissa en Axelle. Zij worden op 28 november al 20 jaar. Wij wensen 

alle jarigen een super mega toffe geweldige verjaardag toe! 



 

Kiekjesrubriekje 
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Activiteiten 

Piepers 

5/11: Welke kleur tractor hebde gij? 

12/11: De leiding neemt een weekend schof. 

(leidingsweekend, zie informatio) 

19/11 om 13u00: Trek je pak maar aan want wij gaan, gaan met die 

banaan. 

(meebrengen: Zwemgerief en 3 euro)  
20/11 om 10u00: kerk centrum: mossel mis 

26/11: sejdneirv & sejtennidneirv gad 

(vriendjes & vriendinnetjes dag: zie informatio) 

 

 

                  Leeuwkes 

5/11:Wateraardevuurluchtlanggeledenleefdendeviernatiesinvredesamen 

12/11:Maarallesveranderdetoendevuurnatieaanvielalleendeavatarmeester

vanallevierdeelementenkonzestoppen  

(leidingsweekend, zie informatio) 

19/11:Maartoendewereldhemhetmeestnodighadverdweenhijhonderdjaargi

ngvoorbijenmijnbroerenikvondendenieuweavatar + Sams 

verjaardagsfeestje (meebrengen: feesthoed) 

20/11 om 10u00: kerk centrum: mossel mis 

26/11:EenluchtmeestergenamdAangzijnluchtstuurtechniekisgeweldigmaar

hijmoetnogveellerenvoordathijanderenkanhelpenmaarikgeloofdatAangdewe

reldkanredden 

(vriendjes & vriendinnetjes dag: zie informatio) 
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Deugnieten 

Vrijdag 4/11 van 19u00 tot 21u00: 

Deugnietentheek. 

12/11: De leiding gaat op vakantie. 

(Leidingsweekend, zie informatio) 

19/11: Rijker dan je denkt. 

20/11 om 10u00: kerk centrum: mossel mis 

26/11: Koning op de heuvel. 

(vriendjes & vriendinnetjes dag: zie informatio 

 
Rakkers 

5/11: Bosbaas (meebrengen: fiets) 

12/11: De leiding is de baas 

(leidingsweekend, zie informatio) 

19/11: Blockbaas 

20/11 om 10u00: kerk centrum: mossel mis 

26/11: De vriendelijke baasjes 

(vriendjes & vriendinnetjes dag: zie informatio)  
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Sjowers 

5/11: Jullie hebben allemaal een onvoldoende, behalve jij! 

12/11: Laat een boodschap achter na de biep… 

(leidingsweekend, zie informatio) 

19/11 om 13u00: Duiken in ondiepwater omdat het kan met water. 

(meebrengen: Zwemgerief en 3 euro) 

20/11 om 10u00: kerk centrum: mossel mis 

25/11 om 20u00: KSA horrornight (meebrengen: Fiets) 

(we spreken om 20u00 af op de parking van de wildertse duintjes) 

26/11: Ik noem domoor.                                         

Jonghernieuwers 

5/11: Terug bij de sjowers. 

12/11: Hardcore vibes. 

(leidingsweekend, zie informatio) 

19/11: zwartwit fjeesje 

20/11 om 10u00: kerk centrum: mossel mis 

25/11 om 20u00: KSA horrornight (meebrengen: Fiets) 

(we spreken om 20u00 af op de parking van de wildertse duintjes) 

26/11: Rattata wat is dat voor een pokémon? 

(vriendjes & vriendinnetjes dag: zie informatio) 

 

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

Thomas, Bob, Alissa, Anne 





 

  


