
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Beste leden, ouders en sympathisanten 

 

Nadat we de eerste maand van ons 75 jarig bestaan geweldig hebben ingezet, is er natuurlijk 

meer KSA in de maand oktober! Nu we echt van start zijn gegaan zal de leiding dit jaar 

uitpakken met de meest originele en leuke activiteiten speciaal voor jullie! 

Ook begint eind oktober de jeugdweek weeral met op 27 oktober den Aftrap! Meer 

informatie over deze activiteit en over de andere activiteiten van de jeugdweek vind je in het 

boekje van de jeugdweek dat er snel aankomt. 

Zoals altijd vinden jullie in dit kazakske de maandplanning van je groep, wat jullie in 

september allemaal gedaan hebben en nog heel wat spelletjes, moppen en recepten! 

 

Veel leesplezier 

De leiding 

 

 

 

 



 
 

Maandplanning oktober Piekrie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja! Laten we 

het grote 

herfstspel 

spelen  
We spreken af aan 

het lokaal om 14u 

om 16u30 mogen 

we naar huis.  

OEF!!!!  

Zaterdag 

de 13de  

Ik denk dat hij blij is 

dat het geen vrijdag de 

dertiende is ! 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Groetjes van jullie trotse leiding!!!! 

ZZZZZZZZ

ZZZZZZZZ
……. 

Grr ik sta niet 

graag in de 

belangstelling  

Mannen ik 

heb echt een 

geweldig 

idee!!  Hahahha 

super!!!  

 

We spreken af om 

14u aan het lokaal 

tot 16u30 

HAHAHATSJ

OOOOEEEE!!

!!!!  

JAAAAAAAH!!!!  27 

oktober! HET IS 

VAKANTIE EN NOG EENS 

JEUGDWEEK OOK !  

JIIIIIHAAAAA!! Wat een 

fantastische aftrap van de 

vakantie! DAT VERDIEND 

EEN ACTIVITEIT VAN 

FORMAAT!!  

Ik ga snel eens kijken in 

het boekje van de 

jeugdweek dat er snel 

aankomt voor meer info! 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

Recept voor lekkere herfstige egelcake  

Egeltaart  
Benodigdheden: 

dienblad 

lepels 

magnetron en plastic bakje of 

steelpannetje op fornuis 

bloemen/ takjes uit de tuin 

mes mengkom 

bord 

slagroomklopper 

Ingrediënten: 

4 Pure chocoladetabletten 

4 cakes 

gekleurde snoepjes 

kokosbrood, marsepein of eetbaar papier 

250 ml slagroom 

2 bakjes chocolademousse 

suiker 

jam 

scheutje sinaasappelsap 

nootjes 

chocoladevlokken of chocoladestokjes 

De basis 

Snij van 2 cakes een zijkant recht af en leg de cakes met de rechte stukken tegen 

elkaar aan op het dienblad. Gebruik een beetje jam tussen de stukken als plaksel. Snij 

nu de cakes aan de randjes af zodat je een druppelvormige basis hebt (sneller is 

natuurlijk als je kan beginnen met een ronde cake of tulband). 

Doe hetzelfde met de twee andere cakes, maar leg die nog even op een bordje aan 

de kant. Snij deze cakes ook door de helft, zodat ze niet zo dik meer zijn. Klop de 

slagroom stijf met de mixer. Gooi er twee scheppen suiker bij. Als de slagroom stevig 

genoeg is (maar pas op dat het geen boter wordt!) schep je heel langzaam de 

chocolademousse door de slagroom tot een mooi luchtig mengsel. Als je hard gaat 

roeren, verliest het goedje zijn luchtigheid. 

Doe de luchtige mousse op de cakebodem die je hebt klaarliggen op het dienblad. 

Smeer een laag mousse van ongeveer 2 centimeter dik uit over de bodem. Daarop 

kan je de gehalveerde cakes leggen die je eerder op een bordje in een druppelvorm 

hebt gesneden. Als deze laag cake erop ligt, snij je de bovenkant van de hele rand 

een beetje schuin af, zodat de bol een beetje rond toeloopt; een gezicht is ook niet 

zo rond en plat als een dubbeltje! 



 
 

Schep 10 lepels jam in een schaaltje en roer er een scheutje sap doorheen om de jam 

een heel klein beetje dunner te maken. Als je dit mengsel goed hebt geroerd, kan je 

het over de bovenkant van de cake gieten en uitsmeren. Verdeel het mengsel goed 

en zorg dat alle stukken cake die je nog kan zien zijn ingesmeerd. 

Beplak de cake met plakjes kokosbrood of lapjes marsepein. Marsepein kan je 

tegenwoordig gewoon bij de notenboer halen of op de markt. Hak de pure 

chocoladetabletten in kleine stukjes en doe telkens een beetje haksel in een plastic 

kommetje. Zet het kommetje in de magnetron en laat zo de chocolade heel langzaam 

smelten. Wel goed roeren tussendoor en laat de chocolade niet te heet worden! Als 

je geen magnetron in de buurt hebt, kun je ook een steelpannetje met een laagje 

heet water gebruiken. Zet daar een kommetje met het haksel in en smelt al roerend 

de chocolade tot een mooi glad goedje. De chocolade kun je over de cake heen laten 

druipen zodat alles helemaal mooi bedekt is en je geen kokosbrood of marsepein 

meer kan zien. 

Versieren 

Snij een plakje kokosbrood of marsepein in de vorm van een kegel en leg die op de 

punt van de taart. Dit is het neusje van de egel (maar het zou ook een hondensnoet 

of gezicht van een lieveheersbeestje kunnen zijn). Laat de taart nu een beetje 

afkoelen in de koelkast. Met een beetje gesmolten chocolade kun je twee nootjes 

plakken op het snoetje als ogen en neus. Van chocoladevlokken of chocoladestokjes 

kun je een (stekelige) vacht maken. Strooi of steek ze over/ in de chocolade laag. 

Versier je creatie verder met leuke snoepjes om het een beetje een fantasiebeest te 

maken. Vergeet niet het dienblad met bloemen uit de tuin of het park te versieren; 

want ziet een dier in de vrije natuur er niet het allerleukst uit? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Maandplanning Leeuwkes 
 

6 oktober: De 6 dwergen  

Oohneeee Grumpy van de 7 dwergen is vermist. Ben jij bereidt om de andere 6 

dwergen te helpen zoeken naar hun vriendje? Zoja, dan verwachten we jullie 

om 14.00u aan het lokaal, want het wordt een groot avontuur. Om 16.30u mag 

je natuurlijk weer naar huis gaan. 

13 oktober: ongeluksspel  

Vandaag is het de 13de en dat betekent dat we het enige echte ongeluksspel 

gaan spelen. Jullie zijn waarschijnlijk niet bang hiervoor omdat jullie stoere 

Leeuwkes zijn! Maar als je dit nog eens aan ons wilt bewijzen, kom dan zeker 

van 14.00u tot 16.30u naar het lokaal.  

(PS: stiekem is de leiding wel een beetje bang, maar niet doorzeggen hé.) 

20 oktober: wafels bakken 

Hmmm houd jij ook zo van lekkere wafels? Jullie leiding alvast wel en daarom 

gaan we de beste wafels van de hele wereld maken! Heb je zin om mee te 

smullen, kom dan zeker om 14.00u naar het lokaal. Om 16.30u mag je terug 

naar huis gaan, als je dan nog wilt natuurlijk 😉. 

27 oktober: Den aftrap 

Joepie de herfstvakantie is toch zo leuk! Maar weet je wat nog vele leuker is? 

Elke dag van je vakantie kunnen opvullen met spetterende activiteiten die de 

jeugdweek voor jullie organiseert!! Wij, jullie super toffe leiding, zullen daar 

natuurlijk ook aanwezig zijn. Informatie over de activiteiten zijn te vinden in het 

boekje van de jeugdweek dat er snel aankomt. We kijken er alvast naar uit en 

hopelijk jullie ook! 

 

Groetjessss van jullie leiding! 

 

Gert-jan, Lukas, Alec, Cheyenne en Lise 

 



 
 

Kan jij ze vinden? 

 

 

Nog een leuke kleurplaat! 

 

 



 
 

Dag iedereen, ik ben Lukas Baeten en ben bijna 19 jaar. Dit jaar geef ik 

leiding aan de leukste groep de LEEUWKES. Leiding geven doe ik al 

vier jaar. Ik studeer bouwkunde in Geel. Mijn hobby’s zijn natuurlijk 

KSA en plezier maken met men vrienden. Hopelijk maken we dit jaar 

nog veel plezier, maar dat zal wel lukken met zo’n toffe leden!! 

 

 

Hallo, ik ben cheyenne fenicx. Ik ben 17 jaar en woon in het gezellige 

dorpje Vosselaar. Ik doe bio-esthetiek in het heilig-graf in turnhout. 

Dus als je eens graag geschminkt wil worden moet je bij mij zijn. Zelf 

ben ik 5 jaar lid geweest in KSA Herentals en heb men laatste jaar 

afgesloten in KSA Beerse . Dit jaar start ik als leiding en ik kijk er heel 

erg naar uit. Ik ben leiding van de beste groep de leeuwkes, want 

leeuwen leeuwen leeuwen dat zijn wij !!!!!We gaan sowieso een top 

jaar tegemoet! 

Hallo ik ben Lise en ik ben 16 jaar oud. Ik zit op Maris Stella Instituut 

en volg Humane wetenschappen. Buiten de KSA ben ik nogal creatief 

bezig zoals zingen en kunstacademie. Ik ben zeer trots dat ik leiding 

kan en mag geven aan onze leeuwkes!! Dit jaar maken we er een 

knaller van formaat van. 

 

Hallo!! Ik ben Alec Verstappen en ik tel al een 16 levensjaren . Op 

school zet ik altijd mijn beste beentje voor en dat doe ik op het Sint-

Victor. Ik studeer op school bedrijfswetenschappen. Na 11 supertoffe 

jaren lid te zijn geweest is dit men eerste jaar als leiding. Met men 

medeleiding en de leeuwkes wil ik er dit jaar een geweldig jaar 

beleven!! Op de foto zie je me nog eens op men paasbest 

verschijnen. 

 

 

Hallo! Ik ben Gert-jan Vorselmans. Ik ben al 

17 jaar. Later wil in graag tuinen aanleggen en daar studeer ik ook 

voor. Dit doe ik op de VITO. Leiding geven doe ik al twee jaar en 

met het volle plezier. Men kleine zusje Amber zie je sinds dit jaar 

ook verschijnen in de leiding. Mijn hobby’s zijn KSA, rondrijden 

met de tractor en ook kweek ik vogeltjes. De knapste sterke 

leeuwkes zijn mijn tofste leden dit jaar. Graag zou ik eens slapen 

in een waterbed op kamp maar dat zal wel niet mogen.  



 
 

Maandplanning Joro’s oktober 
Hey Joro’s! Deze maand hebben we weer allemaal leuke activiteiten voorzien! Zoals… 

6 oktober: BOSSPEL 

Deze week gaan we een bosspel doen! Dit is een echte 

KSA-klassieker dus dat wil je zeker niet missen! We 

spreken hiervoor af om 14u aan het kleine huisje in het 

bos ‘Den Epelaar’  (Schrieken). De ingang naar dit bos 

bevindt zich op het einde van de beemdenstraat. Om 

16u30 is het helaas weeral tijd om naar huis te gaan. 

 

13 oktober: Jongens tegen meisjes 

De jongens tegen de meisjes, vandaag gaan we het ultieme besluit maken… Wie is de 

snelste? Wie is de sterkste? Wie is de slimste? Zijn het de jongens of toch de meisjes? Kom  

zeker van 2 tot half 5 naar het lokaal en dan ontdekken we het samen! 

 

 

20 oktober:  Herfst-/avondwandeling 

Vanavond gaan we de heksenkuil verkennen! We spreken hiervoor af om 19.30u aan de 

heksenkuil. Na een toffe avond mogen we jullie uitgewandelde benen weer naar huis sturen 

om 21.30u, tot grote spijt van de leiding ☹  

27 oktober: Aftrap 

 Jeuuuuujjj!! Vandaag is het Den Aftrap! Dat betekent dat de jeugdweek begint! Meer 

informatie hierover vinden jullie in het boekje van de jeugdweek, dat er binnenkort 

aankomt. 

Groetjes van jullie toffe, knappe, charmante, grappige, leuke, gezellige en 

toch wel favoriete leiding! 

Gijs, Kirsten, Mila, Simon en Pieter  



 
 

Verdraaid! Kirsten is haar favoriete set kookpotten 

kwijtgeraakt! Help jij even mee om ze terug te vinden? 

 

 

  



 
 

Hier zijn de eerste foto’s van het jaar met onze Joro’s!                                                                                

           

   

 

             



 
 

 

 

En natuurlijk… 

 

 

De graafste groepsfoto van heel de KSA! 

 

 

 

 



 
 

Maandplanning knimmers 
Jaja! De eerste maand vol toffe activiteiten zit er al op! Hier vind je alle knotsgekke 
activiteiten die er deze maand gepland staan! Wij kijken er alvast naar uit!! Tot in 

oktober grave Knimmers!
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1 oktober: Vandaag is het jammer genoeg nog geen activiteit, want 
het is nog maar maandag. Jammeerr! Maar er is wel iets anders, onze 

Joppe is jarig verdekke! Alvast een fijne verjaardag gewenst!! 
6 oktober: Oei, dieje Senne kijkt maar raar! Die heeft toch 

niks verkeerd gedaan? Ja, misschien toch wel een beetje. Door de Senne ligt de wereld wat 

overhoop en wij, de grave knimmers, gaan da oplossen! Vandaag is het landenspel aan het 

lokaal van 14u tot 16:30u. See you there!! 

11 oktober: Hier zien we een contente Lauren omdat ze blij is met haar knimmers! 

Vandaag ook geen activiteit want het is dinsdag.  

13 oktober: Aanschouw onze Rik met zijn zwoele 

blik! Die gaat hij goed kunnen gebruiken om allemaal grietjes te 

kunnen fixen int dorp! Daarom speciaal voor onze Rik, is het 

vandaag dorpsspel! Wij verwachten jullie om 14u aant lokaal om 

na toch wel een paar grietjes te hebben gefixt(of jongens voor de meisjes) om 16:30u 

voldaan terug naar huis te gaan.  

 19 oktober: Vandaag is het weer DE dag van het jaar! Dag van de 

jeugdbeweging!! Doe allemaal jullie prachtige KSA-uniform maar aan voor school 

en ga ergens ontbijten!  

 

20 oktober: Vandaag is het rouwen douw oftewel ruwe spelen! Bereid jullie 

al maar voor op een topnamiddag! Waar? Lokaal! Wanneer? 14:00-16:30u! 

27 oktober: Vandaag is het den aftrap van de jeugdweek! Benieuwd? Kijk 

dan maar snel in het boekje van de jeugdweek dat snel komt voor meer informatie over 

deze topweek! 

Nog even een toffe rebus om de maandplanning mee af te sluiten! 

 

 

 

Groetjes van jullie leiding Lauren, Ruben, Jordy en Birthe! 

 Turnhout Malle 

Wanneer? 19 oktober 2018 

Hoelaat? 7:00u tot 8:30u 

Waar? Grote markt, 2300 
Turnhout 

Antwerpsesteenweg 246, 
2390 Malle 

Meenemen? Gamel, beker, een plastic zakje, eventueel bestek 



 
 

  

 



 
 

 

  

 

 



 
 

Zaterdag 6 oktober: Comment ça va?: 

• Bonjour! Comment ça va? 

➢ Ah très bien monsieur, ça va avec toi? 

• Oui oui, toujours ça va avec moi! 

Je ziet het SJO’ers het woord ‘ça va’ is de sleutel tot succes deze 

namiddag. We gaan jullie testen op jullie beste ça va kennis! Benieuwd 

wat het wordt? Van 14u tot 16u30 aan het lokaal is de place to be! 

Vrijdag 12 – Zaterdag 13 oktober: 

Tweedaagse Leuven: 

Zoals jullie allemaal al gehoord zullen hebben gaan we met de groep twee 

dagen doorbrengen in de tofste stad van België: Leuven! Na deze twee 

dagen zullen we een nog hechtere groep worden! Meer info, zie de brief 

op de volgende pagina. 

20 oktober: 13 reasons why: 

Vandaag spelen we het grote 13 reasons why spel! Wees goed voorbereid 

voor deze activiteit! (tip: bekijk zeker de volledige serie en val in de 

prijzen) Waarom zijn de bananen krom? Waarom is pommelien niet van 

de aller grootste? Waarom zijn de sjo’ers nu werkelijk zo lui? Allemaal 

vragen waarop een antwoord komt tijdens dit spel! Wees erbij van 14u tot 

16u30 aan het lokaal. 

Zaterdag 27 Oktober: Den aftrap: 

De jeugdweek is terug van weggeweest en natuurlijk staan er voor jullie 

ook heel wat activiteiten ingepland die jullie tijdens de herfstvakantie 

kunnen doen! Want zeg nu zelf, wat is er beter dan heel de vakantie door 

te brengen op de KSA he manne? Voor meer info, zie het boekje van de 

jeugdweek dat er binnenkort aankomt. 

Groetjes van jullie liefste leiding: Pommie en Seppie 



 
 

Brief tweedaagse Leuven 

Beste Sjo’ers en ouders 

 

Zoals jullie allemaal al wel gehoord hebben zal door de studies van de 

leiding er dit jaar geen leefweek kunnen plaatsvinden. Jammer, maar 

natuurlijk hebben wij hier iets anders op voorzien! Zoals jullie allemaal al 

wel gehoord hebben op de activiteit of tijdens het ledenbezoek zouden we 

graag op tweedaagse naar Leuven gaan. 

Tijdens het ledenbezoek hadden we gezegd dat dit van vrijdag 19 oktober 

op zaterdag 20 oktober zou zijn. Maar door omstandigheden hebben we 

het een weekje moeten vervroegen. We gaan ons dus twee dagen rot 

amuseren van vrijdag 12 oktober op zaterdag 13 oktober! 

We spreken af om 17u45 voor de ingang van het station in Turnhout. 

Wees zeker op tijd want de bus vertrekt om 18u05. Je hoeft niet te 

eten, wij voorzien die avond in Leuven nog eten voor jullie. De volgende 

dag zullen we rond 16u de bus terug naar Turnhout nemen zodat jullie 

allemaal thuis zijn voor het avondeten. 

Wat neem je allemaal mee? 

• Slaapmatje (liefst geen veldbed, want dit neemt meer plaats in 

beslag) 

• Slaapzak  

• Tandenborstel 

• We vragen om €7,50 mee te nemen voor het eten en drinken die 

dag 

• Nog wat extra zakgeld 

• Een foto van toen je 6 jaar was of jonger 

• Busabonnement (als je dit hebt) 

Wij hopen om met zoveel mogelijk SJO’ers deze geweldige 2 dagen te 

kunnen beleven! Wat we gaan doen, dat blijft een verrassing... 

 

De SJO leiding 

 

 

 

 

 



 
 

Moppentrommel met  

Ruben Van Gompel  

 

 

• Ruben: hey Klaas, het heeft een grote antenne vanachter en 

het rijdt op de kermis, wat is het? 

➢ Klaas: Euhm geen idee Ruben, vertel is? 
• Ruben: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot zover de moppentrommel met Ruben van Gompel, we waren al 

uitverkocht. Hopelijk volgende maand meer van dit Ruben! 

Botsautooo’s! 



 
 

De Lazy SJO’ers fotohoek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

In de verte zien jullie een 

aantal joro’s al liggend op een 

rij, 
 

 

En voor dat jullie het weten 

zijn jullie de laatste pagina 

van het kazakske alweer 

voorbij! 


