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Voorwoord 

Beste leden en ouders,  

Het gloednieuwe KSA-jaar staat voor de deur. Een van de eerste 

producten daarvan is deze vers gedrukte jodela. Het maandelijks 

boekje dat iedereen dan ook maandelijks in zijn brievenbus gestoken 

krijgt. Je mag je klaagbank bijschaven wanneer het niet in je bus zit na 

de eerste donderdag van de maand. We zouden jullie willen uitnodigen 

voor de infodag en de fotoavond. Ken je nog kinderen die nog geen doel 

in het leven hebben? Dan mag je die zeker naar de startdag sturen. We 

beginnen het jaar op 17 september, een aantal leiding zullen tijdens de 

speeltijd nog langst komen om een verrassingsactiviteit te geven. Dus 

zie je de koningsblauwe hemden staan op het schoolplein, ga er zeker 

naar toe voor een gigageweldige tijd. Bij elke jodela zit ook een enquête 

die we graag ingevuld terug zouden krijgen bij de eerste activiteit, 

hieruit gaan we een aantal besluiten trekken naar de toekomst van de 

werking rondom de KSA. Onthoud goed het leven zit vol met 

tegenslagen, laten we dan ook alle getergde zieltjes opvangen die een 

startdag bij de Chiro en scouts hebben geprobeerd. Nee, nee dat is al 

jennend bedoeld. Lang leve alle 

jeugdbewegingen, leve lang. Nu een 

kleine preview. In het voorwoord 

van volgende maand: een onthulling 

van iets dat je al wist, een intro van 

jewelste en een zegswijze met 

minstens twee dieren in. Ik laat me 

lezen volgende maand. Tot dan!  

JODELA 
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Informatio 
 

 

Verloren voorwerpen 

Na een mega fantastisch en leuk kamp zijn er natuurlijk heel wat 

verloren voorwerpen haastig opzoek naar hun oorspronkelijke 

eigenaar. Als jij wil meehelpen om de voorwerpen terug naar hun 

eigenaar te brengen, of als jij nog wat spulletjes kwijt bent, kan je de 

verloren voorwerpen tijdens de eerste activiteiten nog bekijken. 

 

Startdag 

De leiding heeft jullie na het kamp een volledige maand met rust 

gelaten, maar het wordt hoog tijd dat daar weer verandering in komt! 

We kunnen nog niet verklappen wie jullie nieuwe leiding wordt, maar 

we kunnen al wel vertellen dat deze minstens even leuk of misschien 

zelfs nog leuker en beter zijn dan jullie vorige leiding. Als jij benieuwd 

bent wie je nieuwe leiding wordt moet je op zaterdag 17 september 

afzakken naar onze lokalen. Deze zijn nog steeds gelegen achter de 

oude pastorij in Essen. Net als elke activiteit verwachten we jullie zo 

talrijk mogelijk vanaf 14u tot 17u. vergeet ook zeker niet om zoveel 

mogelijk vriendjes en vriendinnetjes mee te nemen om van deze 

startdag weer een te maken om nooit te vergeten! 
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Infoavond 

Omdat er dit jaar weer een ander beleid is qua hoofdleiding en omdat 

er dit jaar ook wat minder leiding is, geven wij een infomoment om 

jullie allemaal in te lichten over wat er de komende maanden te 

wachten staat en hoe wij het gaan aanpakken. Uiteraard mogen jullie 

ook vragen stellen. Deze infoavond zal doorgaan op zaterdag 17 

september direct na de activiteit. 

 

Fotoavond 

Nu het kamp voorbij is en het nieuwe KSA-jaar officieel is gestart 

bent u zeker en vast heel benieuwd naar wat uw kleine spruit (of 

broccoli, of bloemkool, of…) op kamp allemaal heeft uitgespookt. 

Daarom organiseren wij op vrijdag 23 september onze fotoavond waar 

wij al de foto’s die op kamp zijn genomen eens laten zien. Voor de 

hongerigen zullen er versnaperingen zijn, voor de dorstigen zullen er 

drankjes aanwezig zijn en de kouden kunnen zich achteraf lekker 

verwarmen aan ons kampvuur. Tot dan! 

 

Uniform 

Ben je je uniform kwijt geraakt op kamp? En vind je het niet meer 

terug bij de verloren voorwerpen? Geen probleem! Onze uniform 

verantwoordelijken helpen je graag verder. Als je graag een uniform 

wil kopen moet je je wenden naar Wietske of Anne. Deze twee dames 

zoeken dan voor jou de perfecte maat uit zodat je weer een jaartje 

(of langer) verder kan! 
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Horoscoop 
Ram: 21/03 - 20/04: 

Er is kans dat je ziek wordt deze week, maar de sterren zijn het 

hierover nog oneens. Het staat wel vast dat je gespaard zult blijven 

van de dolle koeienziekte. Heb je onlangs een verre reis gemaakt, let 

dan op voor tropische ziektes zoals de Mexicaanse griep. Raadpleeg je 

huisarts indien nodig.  

 

Stier: 21/04 – 20/05: 

Deze maand word voor de stier zonder enige twijfel positief. De kans 

dat je de troon van Spanje usurpeert is vrij tot zeer groot. 

 

Tweelingen: 21/05 – 21/06: 

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 14 maanden bestaan, dus doe 

het voorgaande maar snel zodat het niet te laat is. 

 

Kreeft: 22/06 – 22/07: 

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

blijven. Denk er goed over na en neem geen overhaaste beslissingen. 

Het is niet zomaar iets.  
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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: 

Deze maand ben jij degene die de keuzes maakt in plaats van af te 

wachten wat er gaat gebeuren. Dat opvangcentrum voor opgezette 

bevers in het centrum van Essen city gaat er gewoon komen! 

  

Weegschaal: 24/09 – 23/10: 

Deze maand shine jij 24 op 7. Laat je niet van de wijs brengen door de 

Rijksrecherche en andere moraalridders: jij bent het stralende 

middelpunt van je martelkelder.  

 

Schorpioen: 24/10 – 22/11: 

Saturnus zorgt voor spanningen tussen jou en je poes. Laat je niet 

doen en schaf er indien mogelijk een nieuwe aan.  

 

Boogschutter: 23/11 – 21/12: 

De ligging van Mars is gunstig en dit kan resulteren in een Tinderdate. 

Indien dit niet het geval is, wees dan zeker op je hoede voor je 

verraderlijke linkervoet. Schrijf deze maand ook een brief aan je 

hond, je trouwe viervoeter heeft het verdiend.  
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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 ego transplantatie in de weg, hetgeen je ascentie bemoeilijkt.  

 

Waterman: 21/01 – 19/02: 

Investeer tijd en moeite in een witloofplantage en je zal de komende 

winter zonder problemen overleven. Delen mag, maar niet met je 

buren. Ontleen bij de bibliotheek een boek over ruilhandel zo kom je 

zeker niets tekort. 

 

Vissen: 20/02 – 20/03: 

Deze maand is de kans dat je gratis schaatslessen wint klein, dit komt  

door de onvoorspelbaarheid van Uranus. Had je hierop gehoopt dan 

raden wij aan je pijlen te richten op andere wintersporten zoals 

bobsleeën of curling.  
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Wist-je-datjes 
Wist je dat?  

 

-Het kamp leuk was?  

-We dit al lang wisten?  

-Dat wist-je-datje al vaak gekomen is?  

-Dat in het Duits Langweillig genoemd wordt? 

-De ronde van Essen geweest is?  

-De familie Browne fantastisch snel kan lopen?  

-De familie van Gink meedoen belangrijk vindt dan winnen?  

-Ik ook?  

-Maar winnen toch mooi meegenomen is?  

-Lobke prachtige badges kan maken? 

-Het een ster was met het ronde van Essen logo op?  

-En held in zwarte alcohol stift?  

-De wereld plat is?  

-Dit door leider Manitas beweerd wordt?  

-Hij dit alleen zelf nog niet weet?  

-Misschien de naam verandert is in een andere naam?  

-Je dus het verkeerde wist-je-datje leest?  

-Je enkel achter de originele naam kan komen door de wist-

je-datjes duimzuiger te vinden?  

-Als dit je lukt je een verrassing krijgt?  

-Dit 133 euro extra lidgeld is?  

-Dat niet waar was?  

-Of misschien toch wel?  

-Leider Bob moet leren fluiten?  

-Leider Jef dit hem zal leren?  
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In ‘t Potje 
Kipnuggets 

In 7 stappen maak je de lekkerste Kipnuggets  

Aantal personen: 4  

Bereidingstijd: 20 minuten 

 

Ingrediënten: 

50 gram bloem  

1 theelepel zout  

3 eetlepels halfvolle yoghurt  

1 ei  

2 Hollandse kipfilets  

75 gram panko (broodkruim)  

6 el arachideolie 

 

Bereidingswijze: 

1. Doe de bloem en het zout in een kom.  

Roer er met een vork of garde de yoghurt en 3 eetlepels water 

doorheen, totdat het beslag glad is (zonder klontjes) 

 

2. Breek het ei boven het beslag in de kom en roer het er goed 

door. Doe er een beetje peper bij. 

 

3. Snij elke kipfilet in 8 stukjes. Het is belangrijk dat deze even 

ongeveer even dik zijn, zodat ze tegelijk gaar zijn. 
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4. doe het broodkruim in een diep bord. Prik een stukje kip 

aan een vork en haal eerst door het beslag en daarna door het 

broodkruim. Doe dit met alle stukjes. 

 

5. Je kunt nu de kipnuggets gaan bakken. Maak 3 eetlepels olie op 

middelhoog vuur warm in een koekenpan (laat mama/papa helpen) 

 

 

6. Bak de helft van de nuggets in 5 minuten. Draai ze ong. 2 

minuten om, zodat ze aan alle kanten gaar worden. 

 

7. Haal ze uit de pan en laat ze uitlekken om keukenpapier. 

 

8. (Doe dit ook met de andere helft) 

 

Smakelijk!!!!! 
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Moppentrommel 
 

Kan jij hoger springen dan de Eiffeltoren?  

Ja, want de Eiffeltoren kan niet springen! 

 

Jantje zit in de klas en zegt de hele tijd broem broem broem broem 

Dus de juf zegt: "Jantje wil je even ophouden?" 

Waarop Jantje door blijft gaan "broem broem broem broem" 

En dan zegt de juf: "Jantje ga nu maar na de gang" 

"Nee" zegt Jantje "dat kan niet, mijn benzine is op!" 

 

Vader en zoon zaten aan tafel te eten. 

De zoon vraagt: "Pap?" 

De vader antwoordt "Niet praten tijdens het eten".  

Na het eten zegt vader: "Knul wat wou je me vertellen?"  

De zoon antwoordt: "Toen je de aardappel in je mond stak, zat er een 

klein spinnetje op met een paar eitjes". 
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Er waren 2 kinderen eentje heette Gek en de andere Niemand, 

Niemand en Gek gingen in de boom Niemand viel uit de boom, en toen 

ging Gek naar de politie en zei: “Niemand is uit de boom gevallen, 

Niemand is uit de boom gevallen!” Toen zei de politie: “Ben je gek of 

zo?”, Dan zei Gek: “Hoe weet u mijn naam?!!” 

 

 

Jantje ging boodschappen doen in de winkel. Toen hij klaar was ging 

hij gelijk naar de kassa, terwijl er een rij mensen staat.  

Dus de winkelier zegt "Hé, ga eens achter aan staan"  

Waarop Jantje zegt "Nee, dat kan niet meneer daar staat al iemand! " 

 

“Wat wil jij later worden Anne?" vraagt opa.  

“Nachtbewaker" zegt Anne.  

“Waarom nachtbewaker?" vraagt opa. 

“Dan hoef ik 's avonds nooit meer vroeg naar bed en mag ik opblijven!" 
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Een jood, een moslim en een katholiek wandelen samen een koffiebar 

binnen.  

Ze bekijken de kaart en vragen naar de suggesties. Wat kan de wereld 

toch mooi zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vader van Jantje, een West-Vlaming, gaat naar het oudercontact. 

Meester Brecht weet hem te vertellen dat wiskunde niet zo goed was, 

maar tekenen daarentegen: ‘Hij tekende een ijsje op het bord, ’t zag 

er zo echt uit dat zijn klasgenootjes eraan kwamen likken.’ 

‘Zwijgt stil,’ zegt de vader, ‘gisteren tekende hij er een ip de stove!’ 
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Oudjes 
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!! 

 

Dag leider! Hoe gaat het ermee? 

- Hallow! Met mij gaat alles helemaal prima, zeker omdat het nieuwe 

jaar weer is begonnen! 

 

Hoe oud ben jij? En hoelang ben je al leiding? 

- Ik ben 20 jaar en ik wordt dit jaar nog 21. Dit is dus al mijn 5e jaar 

als leiding. 

 

Al 5 jaar leiding! Dat is al heel wat. Sinds wanneer zit jij dan al 

in de KSA? 

- Net als de rest is dit mijn 2e jaar in de KSA, maar daarvoor heb ik 5 

jaar in de KSJ gezeten. Ik ben er dus pas ingekomen vanaf het eerste 

jaar jonghernieuwers. 

 

Dat is natuurlijk nog niet zo lang. Maar je hebt in die jaren zeker 

en vast wel een favoriete activiteit gehad. Welke was dit? 

- Ik vond eigenlijk elke activiteit super leuk. Maar als ik er een paar 

moet uitkiezen dan kies ik quizzen, van pisquiz, partysnackquiz tot 

kauwgomballenquiz, ik vond ze allemaal even leuk! Natuurlijk vond ik 

het vetzakken ook altijd een topactiviteit gewoon om ons moeder haar 

reactie te zien wanneer ik thuis kwam!! 
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Quizzen zijn natuurlijk altijd heel leuk, vooral wanneer er 

iets gedronken wordt zoals op een pisquiz! Maar welke activiteit 

vond je wat minder leuk? 

- Zoals ik net al zei vond ik eigenlijk elke activiteit heel leuk, maar als 

ik er dan toch eentje moet uitkiezen dan zeg ik de activiteit wanneer 

er niet zoveel volk was. Want iedereen weet het: Hoe meer  zielen, 

hoe meer vreugd!! 

 

Zo zit dat! En welke leiding was je favorieteleiding? 

- Goh, ik heb niet echt een favoriet. Ik vond ze allemaal even leuk. Ik 

zou ze via deze weg ook nog eens willen bedanken voor de fantastische 

jaren die ik als lid en leiding heb gehad met hen. 

 

Mooi! Heb je nog andere hobby’s buiten de KSA? 

Jazeker! Ik heb massa’s hobby’s! ik zal even mijn week opzeggen: 

Zondag is een heel belangrijke dag: dan slaap ik namelijk bijna een 

hele dag. Op maandag ga ik samen met de club naar goudvissen staren, 

dinsdag komen we samen om papier te plooien, op woensdag ga ik het 

papier weer ontplooien zodat we het de volgende week weer kunnen 

gebruiken (recycleren is heel belangrijk!), Donderdag is de dag dat ik 

pastahuizen maak op oude telefoonboeken, vrijdag plak ik de zielige 

appeltjes en kersen die van de boom zijn gevallen weer aan de boom en 

op zaterdag is mijn favoriete hobby: dan ga ik blaadjes tellen! Dit 

laatste was natuurlijk een grapje, mijn tofste hobby is natuurlijk de 

KSA, hoewel goudvissenstaren aardig in de buurt komt! 

Weet jij welke mysterieuze persoon we zoeken? Vertel het dan 

aan een willekeurige leiding! 
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Verjaardagen 
Hoera, het nieuwe KSA-jaar is weer begonnen, wat een feest! En dat 

wilt dus ook zeggen dat al onze leden weer verjaren, dubbel feest! 

We beginnen natuurlijk met de jarigen in september en de eerste 

gelukkigen zijn 2 leeuwkes namelijk Jasper Kerstens en Jolijn 

Bosman. Zij worden op 2 september allebei 8 jaar. De volgende jarige 

is ook een leeuwke namelijk Andreas Antonissen. Hij wordt op 9 

september 7 jaar. De volgende dag is er alweer een jarig,  maar dit 

keer een deugniet. De jonge heer Nelles Costermans wordt dan al 10 

jaar. Hierna wachten we even met feesten tot 20 september en 

vanaf dan gaan we ook enkel feesten bij de sjowers. Ryan Brouwer 

wordt op deze dag 13 jaar. 4 daagjes later is het de beurt aan Noor 

Kerstens zij wordt 14 jaar. Zij kan haar verjaardag al direct vieren 

op onze mega geweldig grote startdag! Dan gaan we weeral naar de 

laatste van deze maand. Op 27 september wordt Bram Leijnse ook 14 

jaar. Wij wensen al onze leden een geweldig leuke verjaardag toe! 

Met veeeeeel cadeautjes en kaarsjes en kusjes en al wat ze maar 

willen!  



 

Kiekjesrubriekje 
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Activiteiten 

Piepers: 

17/9: We zetten het jaar goed in. 

24/9: Fristi drinken met een snorrietje. 

 

 

 

 

 

                                        

 

 Leeuwkes: 

17/9: De kikker zegt kwaak of nee, … boe! 

24/9: De aap zegt oehahahaha of nee, … gaan met die banaan. 

 

 

Deugnieten: 

17/9: yo, ik zie je zo, ik drink water, ik zie je later. 

24/9: Ik kom terug. 
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Rakkers: 

17/9: Nerf- eus 

24/9: Brik- brak 

 

 

 

 

  

Sjowers: 

17/9: Laten we beginnen bij da A van aap. 

24/9: Heeeeeuj, weer bijna vakantie! 

 

 

Jonghernieuwers: 

17/9: Margikarp en rattata vangen. 

24/9: Eyo captain Jack. 

 

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

Thomas, Bob, Alissa, Anne 

 



 



 

  


