
 

  

NOVEMBER 



 

 

 



 

1 

Voorwoord 

Beste vrienden van het eerste uur en de KSA, welkom bij de jodela van 

de derde maand. En dat is… November! Jeuj, november gaan we eerst 

vieren met een week vakantie dat is dus al de moeite waard om de 

nachtjes slaap voor te tellen. In november staan er weer een aantal 

gouden 3-uur in vulpen in onze fluweel gekafte agenda geschreven. Doe 

dus af en toe je agenda eens open en laat je verrassen. We zouden ook 

graag in alle beleefdheid vragen aan alle ouders die het lidgeld nog niet 

betaald hebben dit zo snel mogelijk te doen. De nieuwe rekeningnummer 

staat op de facebooksite. Voor de nieuwe ouders kan je je aanmelden 

om lid te worden van de gesloten facebookgroep, je klikt gewoon op lid 

worden en dan zal iemand van de vaste leden je toelaten in de wondere 

wereld van de sociale media. De voorwoordschrijver van dienst gaat ook 

nog een aantal journalistieke feiten in dit A5 papiertje gooien. Er zullen 

3 activiteiten gegeven worden deze herfstmaand, we zullen er eentje 

skippen omdat wij dan op leidingweekend onze koppen gaan breken voor 

het komende werkjaar en de verbetering van de werking van onze 

jeugdbeweging. Dan zou ik nog met een kers op de luchtige slagroom op 

de calorierijke taart willen 

eindigen.  

En dat is de favoriete film van 

jullie verslaggever: platvoet en zijn 

vriendjes 3, op zoek naar de 

verdwenen bron.  

 

Kers.  
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Informatio 
Leidingsweekend 

Een nieuw jaar brengt heel wat nieuwe dingen met zich mee die 

besproken moeten worden. Daarom trekt de leiding het weekend van 

10 november tot 12 november een weekendje weg om dagenlang te 

vergaderen. Daarom zal er op zaterdag 11 november jammergenoeg 

geen activiteit zijn. Maar wees niet betreurd want de andere 

activiteiten zitten wel tal vol toppers! 

 

Vriendjes- en vriendinnetjesdag 

Dat de rest van de maand november vol topactiviteiten zit heb ik niet 

gelogen. In tegendeel zelfs! Op zaterdag 18 november mag iedereen 

zoveel vriendjes of vriendinnetjes meenemen als hij wil, zo kunnen ook 

zij genieten van de topsfeer die elke zaterdag over het jeugdheem 

neerstrijkt.  

 

Block and White 

Voor de tweede maal op rij organiseert onze KSA een heus black and 

white feestje in het zaaltje van café Den Block. Dit doen we om wat 

meer centjes in de matras van de KSA te kunnen stoppen. Alle ouders, 

vrienden, kennissen, leden van de oudste groepen,… uitgenodigd op 

vrijdag 24 november in café Den Block!  
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Mosselmis + mosseldag KERN 

Ook de overkoepelende organisatie van de KSA, scouts en chiro 

op ons terrein, de KERN, moeten geld in het laatje brengen. Dit doen 

ze al jaren door een mosseldag te organiseren. Dit heus festijn aan 

schappelijke prijs gaat door op zondag 26 november in de parochiezaal 

van de statie (waar vroeger zwembad de vennen heeft gestaan). Meer 

informatie is te vinden op onderstaande flyer. 
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Wist-je-datjes 
Wist je dat… 

… het alweer november is? 

… we de maand oktober alweer achter ons hebben gelaten? 

… Halloween dus ook? 

… ook in Walibi Halloween werd gevierd? 

… we dit weten omdat we naar Walibi zijn geweest? 

… er heel wat leden en oudleiding waren? 

… we met 64 in totaal waren? 

… iedereen heeft genoten van deze fantastische dag? 

… we hopen dat iedereen die er niet bij kon zijn ook heeft genoten? 

… er veel griezels waren in Walibi? 

… zij de piepers gelukkig niks konden doen? 

… dit kwam omdat ze coole antimonster-badges hadden gekregen? 

…. De jonghernieuwers ze ook wilden? 

… ze te oud zijn om beschermd te worden van monsters? 

… de piepers de jonghernieuwerleiding, Alissa en Axelle, wel heel erg 

dankbaar zijn? 

… de twee ervoor hebben gezorgd dat de piepers wel in een coole 

attractie mochten? 

… de deugnieten en leeuwkes minder geluk hadden? 

… zij niet in deze attractie mochten? 

… iedereen dit heel jammer vond? 

… er veel leuke foto’s zijn gemaakt? 

… deze allemaal zijn te bezichtigen op onze facebook groep? 
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… pieper Ube een baas is? 

… hij een grote pikachu knuffel heeft gewonnen? 

… dit was voor slechts 2 euro? 

… hij een baas is omdat niemand anders het lukte? 

… de jonghernieuwers, deugnieten, leeuwkes en leider Sam het ook 

hebben geprobeerd? 

… ze allemaal met lege handen naar huis zijn gegaan? 

… allemaal buiten Sam? 

… hij ook een baas is? 

… hij een charmander knuffel heeft gewonnen? 

… de rest van de piepers ook bazen zijn? 

… de pieperleiding hen succesvol hebben geïndoctrineerd? 

… we dit zeggen omdat zowat alle piepers die zijn meegegaan naar 

Walibi een panda knuffel hebben gewonnen? 

… de meesten deze panda Pablo hebben genoemd? 

… Pablo uiteraard de mascotte is van de piepers? 

… Pablo de baas is van de panda’s?  

… er op deze pagina vaak het woord baas staat? 

… er in oktober uiteraard nog andere dingen zijn gebeurd? 

… zoals de dag van de jeugdbeweging? 

… we hopen dat er heel veel leden in hun uniform naar school zijn 

gegaan? 

… de leiding dit wel heeft gedaan? 

… we trots zijn op ons KSA uniform? 
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Jodelascoop 
 

Ram: 21/03 - 20/04: 

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: 21/04 – 20/05: 

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: 21/05 – 21/06: 

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: 22/06 – 22/07: 

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: 23/07 – 23/08: 

Tijdens een vrijgezellenfeestje bombardeer je per ongeluk 

Dresden. Gelukkig kan iedereen er mee lachen. Trakteer je 

goudvis op een ijsje of een wafel. 

 

Maagd: 24/08 – 23/09: 

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: 24/09 – 23/10: 

Vertrek vandaag nog naar een bedevaartsoord of Je zus 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: 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. 

 

Boogschutter: 23/11 – 21/12: 

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 griep. Schrijf deze maand ook 

een brief aan je hond, je trouwe viervoeter heeft het verdiend.  
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Steenbok: 22/12 – 20/01: 

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: 21/01 – 19/02: 

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.  

 

Vissen: 20/02 – 20/03: 

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 

het maar rustig aan. 
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In ‘t Potje 
Lasagne bolognese  

Ingrediënten 

• 24 lasagnevellen 

• 2 wortels 

• 1 courgette 

• 2 uien  

• 2 teentjes knoflook 

• 2,5 el boter (gesmolten) 

• 400 g gehakt 

• 750 ml passata 

• 2 bouillonketeltjes vlees Knorr 

• 1 el oregano 

• 250 ml melk  

• 3-4 el Maïzena roux 

• 75 g geraspte kaas 

 

 

extra materiaal 

 

• Koekenpan (gehakt)  
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Bereidingswijze 

 

Verwarm de heteluchtoven voor op 200°C. 

Kook de lasagnevellen voor indien vermeld op de verpakking. 

Schraap de wortels en snijd ze evenals de courgettes in zeer kleine 

blokjes. Pel en snipper de ui en de look zeer fijn. 

Verwarm de margarine in een grote koekenpan, voeg het gehakt toe en 

bak het los, ca. 4 minuten. Voeg er de ui, de look en de groenten bij en 

roerbak 3 minuten. Giet er de wijn en de passata bij. Voeg al roerende 

de Bouillonketeltjes toe, kruid met de oregano en peper. Verwarm nog 

3 minuten. 

Breng de melk tegen de kook aan. Voeg 3-4 eetlepels Maïzena Roux al 

roerende aan de hete melk toe. Kruid met zout en peper. 

Vet een ovenschotel dun in met vloeibare margarine en giet er dan de 

helft van de witte saus in.  

Schik hierop de lasagnevellen en de vleesbereiding in regelmatige 

lagen om en om. 

Werk de schotel als laatste af met de rest van de witte saus en strooi 

er de kaas over. 

Schuif de schotel voor ongeveer 30 minuten in de voorverwarmde 

oven. 
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Moppentrommel 
Slimme hond? 

 

Een slager is in zijn winkel druk aan het werk. Dan ziet hij dat er een hond in de 

winkel zit en jaagt hem weg. Enkele minuten later ziet hij dat de hond er weer zit. 

Hij loopt naar de hond toe en ziet dat deze een briefje in zijn bek heeft. Hierop 

staat: "1 kilo gehakt, 2 biefstukken, 1 pond varkensvlees a.u.b." De slager kijkt 

wat verder en ziet ook nog een briefje van honderd gulden in de bek van de hond. 

Dus de slager maakt de bestelling klaar en doet deze samen met het wisselgeld in 

een plastic zak en hangt die in de bek van de hond. 

De slager is erg onder de indruk en omdat het toch al bijna sluitingstijd is besluit 

hij de zaak dicht te doen en de hond te volgen. De hond loopt een eindje over de 

stoep en komt bij een zebrapad. Hij zet de plastic zak neer, springt tegen het 

paaltje omhoog, drukt op de knop, pakt de zak weer in zijn bek en wacht geduldig 

tot het licht op groen springt. Zodra dat gebeurt steekt hij over met de slager 

vlak achter hem aan. Dan komt de hond bij een bushalte en begint de 

dienstregeling te bestuderen. De mond van de slager staat wijd open van 

verbazing. Na op de dienstregeling te hebben gekeken gaat de hond op het bankje 

zitten. De bus arriveert, de hond loopt naar de voorkant van de bus, kijkt naar 

het lijnnummer en gaat terug op het bankje zitten. Een andere bus arriveert en 

opnieuw loopt de hond naar de voorkant van de bus, ziet dat dit de juiste bus is en 

stapt in. De slager weet niet meer hoe hij het heeft en volgt de hond de bus in. 

De bus rijdt een tijdje door de stad, komt in de buitenwijken en op een gegeven 

moment staat de hond op, gaat op zijn achterpoten staan en drukt op de knop om 

de bus bij de volgende halte te laten stoppen. De hond stap uit, de boodschappen 

nog steeds in zijn bek en de slager nog steeds achter hem aan. 

Ze lopen een weggetje af en de hond nadert een huis. Hij loopt naar de voordeur 

en zet de boodschappen neer. Dan loopt hij een paar meter terug, neemt een 

aanloop en gooit zichzelf tegen de voordeur. Hij wacht even, loopt weer een paar 

meter terug, neemt een aanloop en gooit zichzelf weer tegen de voordeur. Er  
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wordt nog steeds niet open gedaan. De hond loopt naar het begin van de voortuin, 

klimt op de muur die hier omheen staat en loopt over de muur naar de zijkant van 

het huis. Hij komt bij een raam en slaat er met zijn kop diverse keren tegenaan. 

Hij loopt terug over de muur, springt eraf, loopt naar de voordeur, pakt de 

boodschappen in zijn bek en gaat zitten wachten. De slager ziet dat een vent de 

deur opent en die begint me een partij te vloeken en te schelden tegen die hond! 

De slager loopt naar de voordeur en zegt tegen die vent: "Waar ben jij mee bezig 

klootzak? Deze hond is een genie. Daar moet je mee naar de tv in plaats van er 

tegen te gaan staan schelden!" 

Waarop de vent antwoordt: "Deze hond een genie? Mooi niet! Dit is nou al de 

tweede keer deze week dat hij zijn sleutels vergeet!" 
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Verslagen 
Een dagje naar Walibi 

Aaah zaterdag veertien oktober tweeduizendzeventien, ik herinner 

het nog goed. Het was nog vroeg in de ochtend toen ik opstond en aan 

mijn ochtendroutine begon om daarna naar de heuvelhal te 

vertrekken. Toen ik daar aankwam waren er al veel leiding en leden, 

stuk voor stuk ijverig om in de bus te stappen die ons naar het verre 

Wallonië zou brengen want daar wachtte het pretpark Walibi op ons! 

Maar er was een klein probleempje: de bus was nergens te bespeuren… 

desondanks lieten we de moed niet vallen en wachtten we nog een 

beetje totdat plots de bus verscheen aan de horizon! Het was een 

grote dubbeldekker bus waar we met z’n allen gemakkelijk inpasten. 

We zwaaiden nog even naar alle ouders en andere omstaanders en 

toen konden we vertrekken. De rit was lang en lastig, lastig omdat de 

rit zo lang was. Toen we de grens met Wallonië overschreden kon ik 

mijn ogen niet geloven! “Tiens, da ziet er hier gewoon uit gelijk bij 

ons.” Zei ik tegen leider Michiel, die het ook niet goed snapte. “Ja, 

hier zijn ook auto’s en huizen, elektriciteit, vliegtuigen,…” Zei hij 

tegen me. Dat geheel terzijde bleef de bus maar rijden tot we in de 

verte al de eerste attractie zagen: De daltonterror, een hoge toren 

die je langzaam omhoog trekt en dan laat vallen zodat je je euforish 

voelt. Maar bij nader onderzoek bleek dit gewoon een GSM-mast te 

zijn! Uiteindelijk bereikten we toch het pretpark waar ik mij samen 

met mijn medeleiding en de piepers weer fantastisch zou amuseren. 

Toen we eenmaal in het park waren, zagen we erg veel griezels en 

monsters. Dit kwam omdat ze in Walibi Halloween al vieren op 14 
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oktober in plaats van op 31 oktober. Die gekkerds toch! We 

hadden al schrik dat de monsters ons iets zouden doen, maar 

gelukkig was er een lieve dame die ons een “antimonster-badge” 

uitreikte. Met deze glimmende badge, die een of andere magische 

kracht bevatte, konden we alle monsters en griezels makkelijk op 

afstand houden. Maar om een of andere reden wou het maar niet 

werken op leider Bob. Misschien is dat toch geen gek brugtrolletje? 

Of misschien waren de badges een beetje defect? Wie zal het 

zeggen? En waarom stel ik u al deze vragen die al lang geen belang 

meer hebben? Ik heb alvast geen idee! Maar om terug naar ons 

verhaal te gaan: met de badges goed opgespeld en onze blaasjes 

geledigd te hebben vertrokken we naar onze eerste attractie: de 

paardenmolen. Zoals elke draaimolen was deze ook fantastisch, zeker 

een aanrader voor al wie fan is van molens of paarden! Omdat we niet 

in de volgende attractie mochten omdat sommige piepertjes nog een 

beetje te klein waren besloten we maar om ons geluk te testen op de 

verscheidene kermisspelen die ernaast stonden. De meisjes hebben 

hadden geluk bij het eendjes vissen en zij wonnen een panda die ze 

uiteraard Pablo hebben genoemd. Maar naar mijn mening de grootste 

winnaar was toch wel Ube die bij het balletje-tegen-een-bord-gooien-

zodat-die-in-de-bak-eronder-valt een grote pikachu knuffel heeft 

gewonnen in slechts één worp! We pakte onze knuffels en gingen weer 

op pad, op pad naar een mythische locatie, eentje waar veel attracties 

waren, speciaal gemaakt voor onze piepers! Even op de kaart kijken en 

er naartoe stappen, dat was het enige wat we moesten doen om er te 

raken. Na daar een hele tijd te hebben doorgebracht gingen we de 

rest van het park doorzoeken naar de tal van andere leuke dingen die 

er te doen waren om daarna terug naar huis te gaan. 

Om een lang verhaal kort te maken: het was leuk!             Groeten Sam 
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Verjaardagen 
Hoera, hoera, hoera… we hebben deze maand weer een verse lading 

jarigen die we op deze pagina aan jullie zullen voorstellen!!!  

 

Deze maand beginnen we met rakker Imke Konings die dit jaar op 5 

november 12 jaar wordt. Vervolgens hebben we hoofdleider Bob 

Vergouwen die de dag erna op 6 november 20 jaar wordt. Op diezelfde 

dag kunnen we ook feest vieren bij leeuwke Thomas Herrygers, hij zal 

dan 8 jaar oud worden. Hierna komt de rakker Anouk Peeters, zij zal 

op 7 november 12 jaar oud worden. Na deze 3 dagen vol met feest 

hebben we even rust want de volgende jarige is voor 12 november, dan 

hebben we rakker Xander Vercauteren die 13 jaar wordt. Het volgende 

feestje is dan nog even wachten maar het is wel een driedubbel zo 

groot feest want op 21 november hebben we maar liefst 3 jarige 

joppies!! Op deze dag wordt rakker Stijn Edixhoven 11 jaar oud, sjower 

Iben Hendrickx zal dan 14 worden en we hebben ook nog leider Sam 

Claessens die op deze dag zijn 22ste verjaardag zal vieren. Op 24 

november vieren we niet alleen leider Michiel Theunis 17de verjaardag 

maar kunnen we ook lekker feesten op Block & White, zeker komen! Op 

26 november kunnen we nogmaals feest vieren want dan verjaart 

jonghernieuwer Nova Arnouts, zij zal dan 15 worden. Op 27 november 

hebben we pieper Liam Konings die op deze dag 6 jaar wordt. En om de 

maand vol met feestjes af te sluiten hebben we op 28 november 

leidster Alissa Hendrikx die 21 jaar wordt.  



 

Kiekjesrubriekje 
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Activiteiten 

Piepers 

4/11: Pandabeer pablo en de zaak van de verdwenen pleister. 

11/11: Pandabeer Pablo is even weg. 

(Geen activiteit, zie informatio) 

18/11: Het leven is niet altijd zwart en wit, buiten van een panda, 

ijsbeer, zebra, pinguïn, border collies,…  

25/11: Lekker op pad met de Pablo squad. 

(Speciale activiteit, zie brief) 

                                                  

  

 

 

   

 

 

 

 

 

Leeuwkes 

4/11: ik ben toch zooo moe 

11/11: Lekker uitslapen 

(geen activiteit, zie informatio) 

18/11: Kabouter lui is mijn grote voorbeeld. 

25/11: Wat je vandaag moet doen, doe je vandaag en niet morgen. 
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Deugnieten 

4/11: 1207 

11/11: de lekkerste 

(Geen activiteit, zie informatio) 

18/11: 1 zak paprika en 1 zak zout alstublieft. 

25/11: ADO Den Haag 

 

 

 

 

 

 

                                                               Rakkers 

4/11: De ochtendstond heeft Bob in de mond. 

11/11: Bob alaaf. 

(Geen activiteit, zie informatio) 

18/11: Over 20m op de Bob derde afslag nemen. 

25/11: Ne goeien Bob is ne rooien Bob 
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Sjowers 

4/11: Als’t in november ‘s morgens bloeit, wis dat de storm ’s avonds 

loeit. 

11/11: Den elfde van den elfde.  

(Geen activiteit, Zie informatio) 

18/11: Als Simon en judas komen, begint de winter te schromen. 

25/11: Sint andries, sorrieke piep, vandaag zie ik u nog, maar 

morgen niet. 

 

 

 

 

 

 

 

Jonghernieuwers 

4/11: Macaroni met kaassaus. 

11/11: Fritjes van de frituur. 

(Geen activiteit, zie informatio) 

18/11: Pickelsaus. 

25/11: Balletjes in tomatensaus. 

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

Michiel, Bob, Alissa,  Anne 



 

  



 

 

 


