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Voorwoord 
Hoor wie klopt daar kind'ren, Hoor wie klopt daar kind'ren.  
Hoor wie klopt daar zachtjes tegen 't raam. 'k Zal eens even vragen 
naar zijn naam. Niet dat ik dat moet vragen want het is uiteraard de 
goed heilig man, Sint-Nicolaas die ieders wat lekker brengt. Nu wel met 
een kleine voetnoot uiteraard, hij brengt enkel lekkers voor de mensen 
die braaf zijn geweest in het werkjaar 2016-2017. Voor de meeste 
KSA’ers zal dit dus vanzelfsprekend geen probleem vormen. Deze 
maand zijn er vier activiteiten en zullen wij als afsluiter van 2017 (31 
december) aan het station van Wildert, chocomelk en soep gaan 
uitdelen voor de nieuwjaarszingertjes. Kom dus zeker een bezoekje 
brengen in het wereld gehucht de Wildert op oudjaarsdag. Let ook 
zeker op dat je niet op de verkeerde dag en vol met energie op het 
jeugdheem deken Verbiest staat, want sommige leiding hebben in de 
maand december al examens. Ter waarschuwing alvast, sommige leiding 
hebben ook examen in de maand januari, maar dat zal nog herhaald 
worden in de eerstvolgende jodela. Ik wil ook nog een warme maar wel 
serieuze oproep doen aan alle ouders om (mocht je het nog niet gedaan 

hebben) het lidgeld zo snel 
mogelijk te storten, zodat wij een 
vlotte werking kunnen garanderen. 
Ik ga snel nog naar de winkel alle 
wortelen en suikerklontjes 
opkopen zodat Slechtweervandaag 
bij mij het langste op het dak blijft 
staan. Auwdoe! En prettige 
feesten! 
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Informatio 
Examens  
December betekent voor de oudere 
leden en jongere leiding uren aan een 
stuk staren naar verschillende 
cursussen in de hoop de mama en papa 
blij te maken met een goed rapport. 
Om ze in stilte te laten studeren kan 
het zijn dat er op een andere dag of 
ander uur activiteiten worden gegeven. Kijk dus 
goed bij de activiteitsnamen! 
 

Hij komt, hij komt! 
5 maal hoera want Sinterklaas en zijn 

zwarte pieten zijn weer in het land! Ik 
heb ergens gelezen dat iedereen van de 
KSA ook dit jaar heel braaf is geweest 

daarom komen de sint en zijn pieten 
zaterdag 2 december langs. PS: Ik heb 

ook gehoord dat Sinterklaas heel erg van 
tekeningen houdt. 
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Kerst op de KSA 
Nadat Sinterklaas de pakjes heeft rondgebracht is het 
uiteraard tijd om de kerstboom weer te zetten en de ruimte onder de 
boom te vullen met verscheidene pakjes voor je favoriete 
familieleden. De KSA is ook een beetje familie en daarom mag 
iedereen op zaterdag 23 december een cadeautje meenemen van +/- 
€2,5-. Haal die kerstmutsen al maar boven! 
 

Geen activiteit op 30 december 
Velen onder ons hebben het enorm druk tijdens de periode tussen 

Kerst en Nieuwjaar. Of we nu moeten studeren of bij de familie zijn 
of… iedereen heeft wel iets te doen die periode. Daarom zal er op 

zaterdag 30 december helaas geen activiteit zijn. Maar weest u niet 
getreurd want voor degene die ons niet kunnen missen: jullie kunnen 

ons de volgende dag een bezoekje komen brengen aan het station van 
de Wildert! 

 
Soep en chocomelk 
Voor alle vlijtige zangertjes onder ons: Ook dit jaar zal jullie leiding 
heerlijke warme chocomelk uitdelen op 31 december. Je kan ons 
vinden aan het station van Wildert. Ook voor de mama’s en papa’s 
hebben we iets lekkers voorzien. Smeer die stemmetjes dus al maar 
in! 
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Wist-je-datjes 
Wist je dat… 
… G rakker Robbe zijn lievelingsgetal is? 
… de r met zijn naam begint? 
… nen trechter goei spul is? 
… Lene hen rechtdoor geeft? 
… de schrijver van de wist-je-datjes geen flauw idee heeft over wat 
de vorige 4 wist-je-datjes gaan? 
… een wc-rol 212 vellen heeft? (die van de deugnieten dan toch) 
… alcoholstift niet leuk is om af te kuisen? 
… deugnieten Tristan, Senne, Lander en Milan dit hebben 
ondervonden? 
… de piepers en de leeuwkes afgelopen maand maar liefst 2 
activiteiten samen gespendeerd hebben? 
… dit kwam omdat er een paar leiding niet was? 
… sinterklaas deze maand langskomt? 
… de kerstman ook langskomt 
… 2017 bijna gedaan is? 
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Jodelascoop 
 
Ram: 21/03 - 20/04: 
Deze maand onderga je een grote verandering in je doen en laten. 
Sommige mensen zullen je aardiger gaan vinden, maar jouw nieuwe 
karakter valt niet bij iedereen in de smaak. Stop zeker ook deze 
maand zeker niet met ademen indien je wil overleven. 
 

Stier: 21/04 – 20/05: 
Deze maand zal je goed presteren met je sport. Je bent vastberaden 
het goed te doen. Door al je wilskracht haal je het. Ga op je gevoel af 

bij de sport, maar luister nog wel goed naar de leraar. Wordt niet 
jaloers als andere het net iets beter doen dan jij, want jij bent ook 

heel goed. Jaloerse viezerik. 
Tweelingen: 21/05 – 21/06: 
Deze maand zal iemand proberen je te misleiden. Wordt nou niet 
gelijk boos, als je hierachter komt, misschien was het wel een grapje. 
Pak de persoon terug, je hebt genoeg fantasie. Maak het grapje niet 
stom, maar blijf zeker niet te aardig, dan beleef je er het meeste 
plezier aan. 

Kreeft: 22/06 – 22/07: 
Je denkt vaak aan de toekomst of aan het verleden, maar doe dat nou 

een maandje niet. Heb lol in deze tijd, en geniet van het gezelschap 
van je echte vrienden. Weet ook dat Jezus en het vliegende 

spaghettimonster er altijd voor je zullen zijn. 
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Leeuw: 23/07 – 23/08: 
Als je deze maand naar een show gaat, zorg dan dat je op tijd 
komt, want het zou maar zo kunnen dat je anders ergens 
achterin zit. Misschien vallen er ook huishoudelijke apparaten uit, 
maar wordt nou niet gelijk pessimistisch, want jij hebt genoeg geduld. 
 

Maagd: 24/08 – 23/09: 
De verstrooide Maagd stapt in de kattenbak en denkt dan dat zij op 
het strand zit. toch is een tweeling handig om in de buurt te hebben 
als de afvoer lekt of de toiletpot overstroomt. Ze zullen het karwei 

misschien niet helemaal kunnen klaren, maar zien wel kans om met 
touwtjes en bandjes het probleem tijdelijk, zolang jij op bezoek bent, 

op te lossen. 
 

Weegschaal: 24/09 – 23/10: 
Ik heb de prijsvraag gewonnen en mag als prijs de horoscoop van de 
weegschaal schrijven. Ik wil graag de groeten doen aan tante Sonja en 
mijn poes Desirée. 

Schorpioen: 24/10 – 22/11: 
Deze maand ben jij net als elke maand de superster op de bingoclub. 

Deze maand zal er wel hevige competitie zijn. Indien je een 
kanariepiet bezit geef hem je beste zaad om hem te bedanken voor 

bewezen diensten. Kanaries werden vroeger gebruikt in de mijnbouw. 
Omdat een kanarie veel sneller adem haalt, klein is en een hoge 

stofwisseling heeft in vergelijking met de mijnwerkers, overlijdt de 
vogel zeer snel als het dodelijk gas koolmonoxide aanwezig is. De 

mijnwerkers hebben dan nog de gelegenheid om de plek des onheils te 
verlaten. Mogelijk komt hier ook de uitdrukking 'van je stokje gaan' 

vandaan.  
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Boogschutter: 23/11 – 21/12: 
Je conditie is goed, vooral de eerste helft van December als 
de Zon nog in je teken staat. Je stemming en humeur verbetert de 
tweede helft van de maand. Je huis en gezin houden je bezig deze 
maand en kunnen je ook wat stress veroorzaken. 
 

Steenbok: 22/12 – 20/01: 
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 12 maanden bestaan, dus doe 

het voorgaande maar snel. 
 
Waterman: 21/01 – 19/02: 
Ga eens langs bij je onderbuur deze maand. Indien je geen onderbuur 
hebt raadt de maan aan dat je er snel één zoekt. Vraag of hij mee op 
schattentocht wil naar Tasmanië. Indien hij dit gulle aanbod afwijst 
kan je nog steeds met je kanariepiet gaan. Start. 

 
Vissen: 20/02 – 20/03: 

Deze maand vermijd je maar beter alle groenten die starten met een 
letter. Groenten zijn vies. We zijn nu eenmaal geen konijnen. Konijn 

kan je deze maand wel eten.  
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In ‘t Potje 
Stoofvlees met frietjes 
Ingrediënten 
• Koffielepel mayonaise 
• 1kg loskokende aardappelen 
• Scheutje natuurazijn 
• 1 bruine boterham 
• 2 eetlepels Luiske stroop 
• 1 kruidnagel 
• 2 takjes tijm 
• 2 blaadjes laurier 
• 2 kleine flesjes bruin bier 
• Snuifje zout 
• 1 kg rundsvlees 
• Klontje boter 
• 2 grote uien 
Extra materiaal 
• Frietketel 
• Pepermolen 
 
Bereiding: stoofvlees 
Pel de uien en snipper ze in niet al te fijne stukjes. Verhit een ruime stoofpot en 
smelt er een klontje boter in. Stoof daarin de uien op een matig vuur. Laat de uien 
niet bruin bakken. Verhit een braadpan op een matig vuur en smelt er een klontje 
boter in. Schroei de stukken vlees in de braadpan tot ze een goudbruin kleurtje 
hebben. Kruid het vlees tijdens het bakken met wat peper van de molen en een 
snuifje zout. Doe de stukjes vlees in de stoofpot met uien. Hou de braadpan met 
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aanbaksels bij en schenk daarin het bier. Roer alle aanbaksels van het 
vlees los terwijl het bier aan de kook gebracht wordt (deglaceren). 
Zodra het bier kookt, giet je het in de stoofpot. Bind enkele blaadjes 
laurier en een paar takjes verse tijm samen met een eindje keukentouw. Laat het 
kruidentuiltje meestoven in de pot.  
Voeg de kruidnagel toe en de Loonse (of Luikse) appel-perenstroop. Besmeer het 
bruin brood royaal met (scherpe) mosterd. Leg de boterham in de pot, met de 
besmeerde zijde naar onder. 
Laat het stoofvlees anderhalf tot drie uur lang sudderen op een zacht vuur. Het 
deksel hoeft niet op de pot. De kooktijd is afhankelijk van de kwaliteit van het 
vlees. Roer af en toe eens in de pot en controleer tussendoor of het vlees 
voldoende gaar is. 
Pas zodra de stoofvleessaus de gewenste dikte heeft, plaats je het deksel op de 
stoofpot. Werk het stoofvlees af met een klein scheutje natuurazijn en roer alles 
om. 
Proef en voeg naar smaak nog wat peper van de molen toe en een snuifje zout. 
 

Frietjes 
Schil de aardappelen en snij ze met de hand in gelijkvormige frieten. Was de 

frieten niet, want dan spoel je het zetmeel eraf. Verhit het frietvet op 140°C. 

Bak de frietjes een eerste keer, maar laat ze nog niet kleuren. 
Laat de frietjes koud worden in een schaaltje met wat keukenpapier. 
Verhit het frietvet vervolgens tot 180°C.  
Bak de koude frieten nu goudbruin en knapperig.  
Giet de frieten opnieuw in een schaal met wat keukenpapier, zodat ze even kunnen 
uitlekken. Strooi er naar smaak wat zout over. 
 

afwerking 
Serveer een portie stoofvlees met de vers gebakken frietjes en een flinke lepel 
verse mayonaise. 
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Moppentrommel 
 
Kannibalisme:  
 

Tijdens de aardrijkskundeles vraagt de juf in welke streken er nog 

menseneters zijn. Keesje staat op en zegt “Aan de Belgische kust, 
juffrouw”. 
De juf is verbijsterd en vraagt hoe Keesje daar bij komt.. “Het staat 
in ons aardrijkskundeboek, juffrouw” zegt Keesje. 
“Er staat letterlijk dat de bewoners daar leven van de toeristen!”. 
 
 

Waarom vliegt een heks op een 

bezem? 
Omdat een stofzuiger te zwaar is. 
 

Wat is het toppunt van 

zelfvertrouwen? 
Een scheet laten als je diarree 
hebt! 
 
10 op de 6 mensen kunnen niet rekenen. 
 

Wat kun je wel serveren, maar niet eten? 

Een tennisbal. 
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Welke plant is dodelijk als je er te 

lang onder zit?  
Een waterlelie. 
 

“Papa, er is een man met een snor 

aan de deur!”” 
“Zeg maar dat ik er al een heb!” 
 

Een moeder stapt met haar 6 kinderen in de lift van een groot 

warenhuis. De liftbediende vraagt: “Waar moet U zijn, mevrouw?” “De 
kinderafdeling”, antwoordt de vrouw. Waarop één van haar kinderen 
zegt: “Nee mam, niet nog eentje, we zijn al met z’n zessen!” 
 

De moeder van Jantje zet een bord soep voor hem op tafel en roept 

Jantje dat hij moet eten. Ze zegt: “Ik heb het tafelkleed net 
gewassen, dus maak het niet vies! 

Als je knoeit houd ik per vlek twee euro op je zakgeld in.” Vervolgens 
gaat ze de keuken weer in. 

Als ze terugkomt, ziet ze jantje met zijn lepel soep uitsmeren over 
het laken. Ze is woedend en schreeuwt naar Jantje: “Wat ben je aan 

het doen!?” 
Jantje zegt: “Ik maak van drie vlekken één vlek, dan ben ik minder 

zakgeld kwijt.” 
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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 ?  
goede avond deze avond!! Tuurlijk gaat het goed en met jou ?  
 
Ja met mij ook! Zeg eens hoelang zit jij nu eigenlijk al in de KSA 
? 
goh nu moet ik eens goed tellen hoor, dat is een goeie vraag!  
ik zit nu al zo’n 17j 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? 
ik heb er zoveel, maar verstoppertje heb ik altijd al leuk gevonden. 
 
En had jij dan ook activiteiten die jij minder leuk vond ? 
ja activiteiten waarbij ik veel moest rennen of van die 
competitiespelletjes, bah vind ik niks aan!  
 
 
Haha ieder zijn smaak he, maar vertel eens wat meer over jezelf! 
Doe jij nog dingen buiten de KSA ? 
jaah! Natuurlijk heb ik die, goh uhm ik vind het leuk om andere mensen 
lastig te vallen, kan ik uren volhouden. 
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Leuk denk ik! En wat is jouw leievelingseten eigenlijk ? 
ik eet graag broodjes zonder komkommer maar de augurken 
die er tussen zitten storen mij niet. 
 
Haha oké, en wat voor muziek luister je graag? Luister je graag 
naar een bepaald genre ? 
nou ik vind die mannetjes van southpark echt geweldig! Luister ik heel 
graag naar  
 
Wat een muziek keuze!  
ja mooi toch of niet?  
 
Ieder zijn smaak he! En heb jij nog iets te mee te delen aan de 
mensen ? 
nah momenteel niet echt, awel de volgende keer misschien wel 
 
Dat is jammer, maar dat zal ik onthouden! Maar beste persoon x 
bedankt voor het interview en tot de volgende! 
toedels! 
 
Weet jij wie meneer of mevrouw x is, laat dit dan zeker weten 
aan jouw leiding!  
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Verjaardagen 
Jawel dames en heren, hier zijn we weer met een verse lading 
verjaardagen, vers gebakken, 2 halen 5 betalen!! 
 
In de maand december hebben we weer wat jarigen waarvoor we 
luidkeels kunnen zingen, beginnen doen we met leider Jef Goris, hij 
zal op 4 december zijn 22ste verjaardag vieren, hij zal dan wat meer 
cadeautjes kunnen verwachten want 2 dagen later, op 6 december, 
komt de Sint op bezoek!!! De volgende jarige kunnen we terugvinden 
op 15 december met een mooie kroon op zijn hoofd, dit is Bryan 
Browne, hij wordt dan 7 jaar oud en hij is niet de enige want op 
diezelfde dag kan leider Bart Goris zijn 20ste verjaardag vieren. Op 
18 december vieren we de 9de verjaardag van deugniet Tristan 
Labaerre, we maken er een groot feest van. De volgende verjaardag 
is die van Jezus, deze vieren we op 25 december, hij zal dan… euhm… 
heel veel jaar oud worden!! Dan zijn we weeral aanbelandt aan de 
laatste verjaardag(en) van de maand, op 29 december sluiten we de 
reeks verjaardagen af met een dubbel en dik feest voor leeuwke 
Kyara Braat, zij wordt 8 jaar, en voor sjower Arjen Wuyts, hij viert 
dan zijn 15de verjaardag!! 
 
Van harte gefeliciteerd aan alle jarigen van deze maand!!! Verder 
willen wij iedereen nog een fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar 
toewensen!!! 



 

Kiekjesrubriekje 
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Activiteiten 
Piepers 
2/12: Er was eens een meisje Barbara, ze kweekte rabarber. 
Iedereen in het dorp kende haar als rabarberbarbara. 
(Meenemen: tekening voor sinterklaas) 
9/12: Kan de leerling de leraar leren leren hoe de leraar de leerling 
moet leren leren voor de leertoets die de leerling van de leraar iets 
gaat leren. 
16/12: Zelden zo zagen wij zagende zagen zo zagen als wij onze 
zagende zagen zagen zagen. 
23/12: Stella steigerde door de steigerende stukke stekkerstraat 
en vroeg de steigerende stukke stekker om 
steigerendestukkestekkersraad.  
(Kerstcadeau meenemen van +/- 2.5 euro) 
30/12: oooh boe! Geen activiteit 
(Geen activiteit, zie informatio) 
                                                                Leeuwkes 

2/12: De sint komt op bezoek. 
(Meenemen: tekening voor sinterklaas) 

 Vrijdag 8/12 van 19u00 tot 21u00: Tijgertje en Simba komen op 
bezoek bij de leeuwen. 

Vrijdag 15/12 van 19u00 tot 21u00: Popperdepop klinkt de 
popcorn die popt in de popcornmachine 

 (Meenemen: popcorn) 
23/12: Ernie is er wel. 

(Kerstcadeau meenemen van +/- 2.5 euro) 
30/12: Gelukkig nieuwjaar, ja gij ook. 

(Geen activiteit, zie informatio) 
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Deugnieten 
2/12: manibaas is stout geweest (meenemen: tekening voor 
sinterklaas) 
9/12: doe maar duur, ja dat is wel 350 eurow 
16/12: hebben we nog niks 
23/12: de kerstman op z’n John Deere 
(Kerstcadeau meenemen van +/- 2.5 euro) 
30/12: ohnee… we moeten weer voornemens verzinnen 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
                                                                 Rakkers 

2/12: Een gekregen Barry moet je niet in de bek kijken. 
Vrijdag 8/12 van 19u00 tot 21u00: Nu komt de Barry uit de mouw. 
Vrijdag 15/12 van 19u00 tot 21u00: De appel valt niet ver van de 

Barry. 
23/12: Barry breken, Barry betalen. 

(Kerstcadeau meenemen van +/- 2.5 euro) 
30/12: Een ezel stoot zich niet tweemaal aan dezelfde Barry. 

(Geen activiteit, zie informatio) 
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Sjowers 
2/12: Hij komt, hij komt de lieve goede Sint 
(Meebrengen: tekening voor de sint) 
Vrijdag 8/12 van 19u00 tot 21u00: We slopen heel de tent. 
Vrijdag 15/12 van 19u00 tot 21u00: franske for president. 
23/12: Niet tegen ons Maris zeggen. 
(Kerstcadeau meenemen van +/- 2.5 euro) 
30/12: Verkapte nieuwjaar 
(Geen activiteit, zie informatio) 

 
   Jonghernieuwers 

2/12: De sint komt eraan. 
Vrijdag 8/12 van 19u00 tot 21u00: Chips en popcorn. 

Vrijdag 15/12 van 19u00 tot 21u00: De tofste zijn op weekend. 
23/12: Bijna kerst. 

(Kerstcadeau meenemen van +/- 2.5 euro) 
                                                                         30/12: Gelukkig 2001. 

(geen activiteit, zie informatio) 

Bart, Jef, Sam, Manitas, Wietske, Sofie, 
Michiel, Bob, Alissa,  Anne 



 

  



 

 

 


