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Voorwoord 

Een goedendag aan alle en welkom bij het voorwoord van de Jodela van 

de KSA. Deze mensuel zal hopelijk op tijd je brievenbus bereiken en 

deze woorden snel op je netvlies vallen. We wensen alle nieuwkomers 

een fantastische KSA-carrière toe, dat er vele jaren mogen bijkomen 

en ontelbare leuke herinneringen. Van beide zijn we zeker. Deze maand 

komen ook alle leiding op bezoek om de nieuwe leden in te schrijven. 

Wees dus zeker eens een avond thuis ☺. Deze maand gaan we ook op 

onze tweejaarlijkse uitstap naar een pretpark naar keuze, nu is elk park 

waar wij met de KSA komen automatisch een pretpark maar dit jaar 

gaan we naar Walibi België, dus hou op 14 oktober zeker een dagje en 

een volle broodhammendoos vrij.  Deze maand staan er 4 

spiksplinternieuwe activiteiten klaar, dus zet al maar een grote cirkel 

iedere zaterdag tussen 14 uur en 17 uur. Heb je nog vrienden en 

vriendinnen die eventueel wel willen proberen, deze zijn doorheen heel 

het jaar welkom om eens een keer te proberen. Iedereen is welkom! Dan 

wil ik dit voorwoord gaan afsluiten met een aantal tips van de maand. 

Ten eerste doe eens gek op een saaie plaats. Ten tweede geef eens 

iemand een compliment over iets 

dat je waardeert aan die persoon 

(mag ook een dier zijn) en ten 

derde kijk eens een aflevering 

Ducktales. Met deze kwaak ik 

hem eruit.  
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Informatio 
Foto’s 

Onze fotoavond zit er weer op. Daarom willen wij iedereen dat is 

meegegaan op kamp nog eens bedanken, want zonder jullie zouden er 

uiteraard slechts zeer weinig foto’s zijn! Als je niet kon komen ,-naar 

onze prachtige fotoavond vanwege een of andere reden, hebben we 

goed nieuws: alle foto’s van het afgelopen kamp komen nog op onze 

facebookpagina te staan! Alle foto’s kan u binnenkort hier vinden: 

https://www.facebook.com/groups/137647766577678/ 

 

Leiding op bezoek?? 

Nu het nieuwe KSA jaar officieel een paar weken bezig is zal u zich 

misschien rot schrikken wanneer de leiding plots voor de deur staat. 

Geen zorgen, uw kleine spruit heeft niets misdaan, integendeel, de 

leiding komt vragen of hij/zij/ze in de KSA willen blijven om de rest 

van het jaar te genieten van een tal van top activiteiten. 

 

Nieuw rekeningnummer 

Zo af en toe moet een rekeningnummer eens verandert worden. Dit is 

nu dus het geval. We hebben een nieuwe rekening nummer, dus de 

oude is NIET meer geldig!! Voortaan moeten alle bedragen (lidgeld, 

geld voor de uitstap,…) gestort worden op volgend rekeningnummer 

met als mededeling de naam, groep en reden van storting: 

BE10 9731 8102 8104 

Dank voor uw begrip. 
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Uitstap 

Vijftienmaal hoera! Want het is weer tijd om op uitstap te 

gaan!! Voor zij die het (nog) niet weten: de uitstap is iets wat 

we om het jaar doen, afgewisseld met de ouderavond. 

Dit jaar brengt de bus ons naar het verre Wallonië, namelijk naar 

Walibi Belgium! Als je kinderen graag meewillen vragen wij u 

vriendelijk om voor dinsdag 10 oktober €35 te storten op onze nieuwe 

rekeningnummer (zie vorige pagina). Dit bedrag mag samen met het 

lidgeld gestort worden. Als u dit gedaan hebt verwachten wij jullie op 

zaterdag 14 oktober omstreeks 08u10 aan het heuvelplein in Essen, 

daar zal de bus om stipt 08u30 vertrekken, wees dus op tijd! Meer 

info, over de terugreis,… is te vinden op onze brief die samen met het 

ronden wordt rondgedeeld. Tot dan! 

Lidgeld 

Zoals elk jaar moet iedereen lidgeld betalen, dit is niet alleen om 

iedereen te verzekeren tegen eventuele ongevallen, maar ook om elke 

week een drankje te drinken,… Net als de vorige jaren bedraagt het 

lidgeld €50 en per kind extra gaat er €5 af: eerste kind is dus €50, 

tweede €45,… Het lidgeld dient gestort te worden op ons nieuw 

rekeningnummer (zie vorige pagina) 

Dag van de jeugdbeweging 

Op 20 oktober is het weer zo ver, de dag van de jeugdbeweging! Op 

deze dag mag iedereen die in een jeugdbeweging zit op school, werk,… 

pronken met hun uniform en laten zien hoe trots ze er op zijn. Op 

deze dag worden en er ook verschillende acties georganiseerd, zo is 

er elk jaar een groot ontbijt in Antwerpen en andere grote steden. 

Dit jaar kan je ook gaan ontbijten aan het station van Essen! Meer 

info: 

https://www.facebook.com/events/1735890856720293/?fref=ts 
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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 van 

2017. Ofja 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: 

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. 

 

Leeuw: 23/07 – 23/08: 

Deze maand staat bij jou in het teken van ademen, vergeet het dus 

zeker niet! Anders zullen er vreselijke dingen gebeuren, zoals 

herhalingen van de buurtpolitie of bladeren die van bomen vallen. 

 

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 bedevaardsoord of Michazamel word 

boos. Deze nepperd met zijn valse tanden 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 buurman weigert nog 

pannenkoeken te bakken indien je weigert je 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… 

… het KSA jaar weer gestart is? 

… dit dus wil zeggen dat er elke zaterdag weer veel kindjes naar het 

jeugdheem komen? 

… iedereen dit enorm fijn vind? 

… de startdag weer een succes was? 

… iedereen heeft geholpen om van de smurfen echte KSA’ers te 

maken? 

… Gargamel en Asraël hier eerst een stokje voor wilden steken? 

… de leden verschillende ingrediënten moesten verzamelen? 

… rook uit rakker Mathijs zijn gezicht komt? 

… Robbe zijn burgerlijke stand hoog is? 

… Lori regenwormen verzamelt in haar jaszak? 

… er tal van nieuwe piepers zijn? 

… de pieperleiding hier heel blij mee is? 

… we in oktober weer in ons uniform naar school mogen? 

… dit komt omdat het dan weer dag van de jeugdbeweging is? 

… iedereen die niet, of in een andere, jeugdbeweging zit stik jaloers 

gaan zijn? 

… dit uiteraard komt omdat het KSA uniform tot een der beste 

uniformen ter wereld hoort? 

… alleen het uniform van de Bilzense goudvisclub er boven uit steekt? 

… dat uniform zo prachtig is door hun hogehoed met ingebouwde 

vissenkom? 

... goudvis? 
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In ‘t Potje 
Brownies  

Ingrediënten 

• 20 gr brésiliennenootjes 

• 1 theelepel bakpoeder 

• 80 gr cacaopoeder 

• 60 gr patisseriebloem 

• 300 gr suiker 

• 4 eieren 

• 250 gr boter 

• 250 gr pure chocolade 

 

extra materiaal 

• Een keukenmachine 

• Een klopper 

• Een zeef  

• Een ovenschaal 

• Een vel bakpapier  

 

Bereiding 

Het begint met een klassieke bain-marie. Zet een pot met (warm) 

water op een matig vuur. Breng het water tot tegen het kookpunt en 

dompel vervolgens een tweede pot of pan in het warme water. 

Breek de chocolade in stukjes en snij de koude boter in blokjes. Laat 

de boter en de chocolade zacht smelten in het bain-marie. 

Neem de mengschaal van de keukenmachine en breek daarin de eieren.  
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Zet de keukenmachine op een matige snelheid en klop de 

eieren tot een luchtige en schuimige massa. 

Weeg de juiste hoeveelheid suiker af. Voeg de suiker toe zodra 

de eitjes luchtig geklopt zijn. Laat alles nog even mengen tot je een 

bleek schuimig mengsel krijgt. 

Neem intussen een mengschaal en plaats er een zeef over. Zeef de 

afgewogen hoeveelheid bloem, samen met het cacaopoeder en het 

bakpoeder.  Roer tussendoor even in de smeltende chocolade met 

boter.  

Schenk het mengsel van gesmolten chocolade met boter bij de 

opgeklopte eieren. 

Voeg ook de bloem met cacaopoeder en bakpoeder toe. Laat alles kort 

mengen in de keukenmachine. 

Verwarm de oven voor op 180°C. 

Neem een gewone ovenschaal en boter de bodem en de randen van de 

schaal even in. Bedek de bodem en de randen met een vel bakpapier. 

De boter zal ervoor zorgen dat het papier aan de schaal kleeft. 

Schenk het chocoladebeslag in de ovenschaal. Strijk het vlak. 

Schenk het chocoladebeslag in de ovenschaal. Strijk het vlak. 

Bak het beslag zo'n 20 minuten in een oven van 180°C. Na het bakken 

zal het gebak nog een beetje wak zijn. 

Laat het gebak goed afkoelen, zodat het opstijft. Het is de bedoeling 

dat de binnenkant van de brownies nog zacht en vochtig is. 

Snij de korstjes van het afgekoelde gebak en verdeel het vervolgens 

voorzichtig in vierkantjes van zo'n 5 x 5 cm. Gebruik hiervoor bv. een 

broodmes. 

Serveer de brownies bij de koffie of met een lekker glas 

chocolademelk. 
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leidingsrubriek 
 

in deze rubriek gaan we elke maand opzoek naar een mysterieuze 

mevrouw of meneer x 

 

Hey hey beste persoon, alles goed met jou ?  

juu, alles gaat goed natuurlijk en met jou ? 

 

Ja met mij ook! Zeg eens hoelang zit jij nu eigenlijk al in de KSA? 

dat is een goede vraag! Daar moet ik toch eens over nadenke ze. Ik zit 

nu al zo’n 10j in de KSA. 

 

Amai! Dat is al lang! Heb jij als lid een favoriete activiteit gehad, 

waarvan je wou dat je ze wel elke week wou doen? 

goh uhm, ik heb er zoveel. Maar het liefst van al deed ik wel graag 

paintball, zo van die activiteiten die heel uitdagend waren. 

 

Ja dat snap ik! Dat is echt iets voor jou! En had jij dan ook 

activiteiten die jij minder leuk vond ? 

jazeker! Ik had een hekel aan die chiro-activiteit! Dat is echt een 

meisjes activiteit met gezichtsmaskertjes, benen waxen,... wat heb ik 

daar nu aan? 

 

Haha ik kan geloven dat dat niet zo leuk is om met zoveel meisjes 

in een groep te zitten!  

ja zeg dat wel! 
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Maar vertel eens wat meer over jezelf! Doe jij nog dingen 

buiten de KSA ? 

Jazeker, in mijn vrije tijd ga ik geregeld fitnessen, bitje met 

m’n vrienden afspreken zo van die dingen. 

 

Leuk leuk! En wat is jouw leievelingseten eigenlijk ?  

Nou ik eet eigenlijk van alles! Eten is leven weet je. 

 

Haha oké, en wat voor muziek luister je graag? 

Luister je graag naar een bepaald genre ? 

ja! Hardstyle natuurlijk, hardcore is leven wij zijn hardcore en 

hardcore will never die! Zo van die dingen. 

 

Wat een muziek keuze! Jij bent zowat een 2e Thomas! 

haha leuk toch ? 

 

Ieder zijn smaak he! En heb jij nog iets mee te geven aan de 

mensen ? 

nee niet echt. Ik heb niet veel inspiratie 

 

Dat is jammer! Maar beste persoon x bedankt voor het interview 

en tot de volgende! 

das niks, yuu! 

 

Weet jij wie meneer of mevrouw x is, laat dit dan zeker weten 

aan jouw leiding!  
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Moppentrommel 
Jantje ging eens naar school en passeerde langs een schoenwinkel. Daar zag 

hij prachtige schoenen staan en hij wilde ze kopen maar hij had niet genoeg 

geld want ze kosten ?50. Hij ging die avond terug naar huis om wat klusjes 

op te knappen voor geld. Daar vroeg hij aan zijn vader of hij iets kon doen. 

Zijn vader wilde ?12.5 geven als hij de grasmachine kon maken. Jantje deed 

dat dus en kreeg zijn geld. Hetzelfde vroeg hij aan zijn zus en die vroeg om 

haar walkman te maken. Ook dit deed Jantje en weer kreeg hij ?12.5. Toen 

ging hij naar zijn broertje en die wou dat hij zijn playstation vermaakte en 

zo was nog eens ?12.5 binnen. Voor het laatst liep hij naar zijn moeder, voor 

haar mocht hij de haardroger vermaken. Dit deed hij en had dus genoeg 

geld om zijn schoenen te kopen. Blij ging hij de volgende morgen naar 

school, maar hij ging eerst zijn schoenen kopen. Daar zag hij ze gelukkig 

nog staan maar naast zijn schoenen stonden er nog mooiere schoenen maar 

ze kosten! ?75. Hij dacht dat hij dat ook wel zou verdienen dus liet hij de 

schoenen staan. Toen hij na het school thuiskwam zag hij niemand. Hij ging 

naar de buurman en vroeg waar iedereen was. Die zei: sorry,Jantje, maar je 

vader is onder de grasmachine gelopen en op slag dood, je zus heeft een 

hartinfarct opgelopen omdat haar walkman te luid stond en ze was ook 

dood, haar broer heeft een supergevaarlijk virus opgelopen door teveel met 

zijn playstation te spelen ( ook dood) en je moeder heeft iets gehad omdat 

er een kortsluiting was in de haardroger en alle hulp was ook te laat voor 

haar. Jantje vond dit wel erg omdat het nu misschien langer zou duren 

vooraleer hij aan zijn geld zou geraken, maar hij trok er hem niet zoveel 

van aan. De volgende dag ging hij weer naar school en zag midden in de 

straat een pinguïn, vlak voor de schoenenwinkel. Weet je wat die pinguïn 

zei..EEN PINGUÏN KAN NIET PRATEN!!!!  
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Op een schip bij de marine: "Zeemeeuw in zicht!" Kapitein: "Dat is toch niet 

gevaarlijk !" Matroos: "Maar deze zit op de pier." 

 

Er stapt een olifant op de autobus en bestelt een ticket. Zegt de chauffeur: 'Dat 

is de eerste keer dat ik een olifant op de bus krijg.' Zegt de olifant: 'Het zal ook 

de laatste keer zijn want morgen is mijn brommer gerepareerd!' 

 

Jantje is bij de tandarts geweest. Moeder vraagt hem: "Doet je kies nu nog pijn, 

Jantje?" "Geen idee," antwoord Jantje, "de tandarts heeft hem gehouden!" 

 

Een jongeman gaat naar de dokter om hem te bedanken voor de medicijnen die hij 

aan zijn oom had voorgeschreven. "Heeft het hem goed gedaan?" vraagt de 

dokter. Waarop de jongeman antwoord: "Ik denk het niet, maar ik ben zijn enige 

erfgenaam" 

 

Patiënt tegen de dokter... "Ik ben toch zo gespannen voor die operatie dokter...." 

Dokter: "Wat dacht u van mij! Het is mijn eerste operatie!" 
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Verjaardagen 
Hoeraaaaa!!! Deze maand hebben we weer 9 verjaardagsfeestjes op de 

planning staan die we kunnen gaan vieren. 

 

Beginnen doen we bij jonghernieuwer Yana Van Gastel, zij wordt op 2 

oktober 16 jaar oud. Het volgende feestje gaan we vieren bij leeuwke 

Kobe Aerts, hij zal op 4 oktober een jaartje ouder worden en in totaal 

7 jaar oud worden. Hierna komt piepertje Florian Buyens, hij wordt 6 

jaar oud op 6 oktober. 6 oktober is ook de dag dat we dubbel feest 

vieren want dan is ook deugniet Nienke Truyens jarig en zij zal 9 jaar 

worden. De volgende in het rijtje is pieper Ian Elst, op 16 oktober viert 

hij zijn 5de verjaardag. Ook op deze dag hebben we 2 maal feest want 

dan zal ook sjower Duije Knappers een jaartje ouder worden en maar 

liefst 13 jaar oud zijn. Heb je nog niet genoeg gehad van al deze 

feestjes? Dan moet je zeker mee de verjaardag van Senne Struyf 

vieren op 19 oktober want dan wordt hij 10 jaar oud!  

17 jaar, dat is de leeftijd die leidster Sofie Vinck zal bereiken op 20 

oktober. En last but not least hebben we nog een deugniet: Free Maas 

die deze maand de feestjes zal afsluiten en op 28 oktober haar 11de 

verjaardag zal vieren. 

 

Gefeliciteerd aan alle jarigen van deze maand, vier je verjaardag goed 

want anders moet je weer een jaar wachten!!  



 

Kiekjesrubriekje 
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Activiteiten 

Piepers 

7/10: Pandabeer Pablo en de Wc rol dealer. 

14/10: Pandabeer Pablo en  het kangoeroe achtig buideldier. 

(uitstap, zie informatio) 

21/10: Pandabeer Pablo en het verdronken land van Saeftinghe. 

28/10: Pandabeer Pablo in het grote szechuan saus mysterie. 

                                                    

  

 

 

   

 

 

 

 

 

Leeuwkes 

7/10: Een dagje spelen bij de gemeente. 

14/10: Bungeespringen van de zandse Essense bergen. 

(uitstap, zie informatio) 

21/10: Hallowiener 

(Kom verkleed als iets eng) 

28/10: Blaadjes rijven in het grote bos met meneer konijn. 
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Deugnieten 

7/10: Vooral als het de shows voor de burgemeester zijn, dan is het 

helemaal mooi. 

14/10: Wij gaan op uitstap want dat is zo cool! 

(uitstap zie informatio) 

21/10:  De deugnieten worden vuil, pop pop ka ka ka, skeebi kee pop 

pop, en de poo poo purr boom, skiaaaaa, kloek kloek kloek kloek boom 

28/10: Het zijn van die kleine robotjes die eigenlijk autobots zijn en 

die kunnen veranderen in robots en meestal nog in andere dingen. 

                                

 

     

 

 

                                                               Rakkers 

7/10: Ik ga op reis en neem mee jonglerende Bob op inline skates. 

14/10: Ik ga op reis en neem mee jonglerende Bob op inline skates + 

een donderwolk 

(uitstap: zie informatio) 

21/10: Ik ga op reis en neem mee jonglerende Bob op inline skates + 

een donderwolk + mijn favoriete witloofplantage 

28/10: Ik ga op reis en neem mee jonglerende Bob op inline skates + 

een donderwolk + mijn witloofplantage + een bol Beemster en Gouda. 
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Sjowers 

7/10: Nen dooie bever stinkt overal. 

14/10:  Regen of zonneschijn nen bal op uw bakkes doet pijn. 

(Uitstap, zie informatio) 

21/10: Nen natte hond is gene hot dog. 

28/10:  Pim poem paf de maand oktober is af. 

 

 

                                                       Jonghernieuwers 

7/10: Paint to the ball. 

14/10: Dorp tot the spel. 

(Uitstap, zie informatio) 

21/10: Zakdoek leggen niemand zeggen. 

28/10: Wij gaan op berenjacht. 

 

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

Michiel, Bob, Alissa,  Anne 



 

  



 

 

 


