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Voorwoord 

Hellow everybody, met Chris van Den Durpel terug op tv leek het me 

gepast om te beginnen met een geschreven Jimmy B verwelkoming. Hoe 

gaat het met jullie? Hebben jullie goed nieuwjaar gevierd? Al jullie 

voornemens goed genoteerd? Ik ben die van mij al kwijtgeraakt, al had 

ik ze in de eerste plaats niet opgeschreven. Genoeg ik, meer jullie. Wat 

heb ik gehoord jullie nonkel gaat trouwen? Het oudste nichtje krijgt 

haar eerste kind? De Kerstman is langst geweest? Mijn vrolijkheid 

komt voort uit het wonderbaarlijk feit dat het weer tijd is voor de 

twee-jaarlijkse ouderavond. Met dit jaar als thema Er was eens… een 

Dinosaurus, een jaloerse jonge, een film met acteurs en een zonder, een 

KSA, een Leonard Cohen,  een Barack Obama, een goede krant, eerlijk 

nieuws, een voorwoord enzovoort en verder. Verder dus. Schrijf je 

zeker nog in als je dat niet gedaan hebt, het is de moeite waard en 

enorm leuk voor alle leiding, leden en ouders. Voor Shakespeare moet 

je niet naar ons komen maar voor een leuk blijspel of een klucht met 

een komisch einde zit je op de juiste plek. Dan heb ik de gewoonte om 

te eindigen met een wijsheid van de maand; deze is als je voor de win 

wil gaan moet je bananen eten, kip 

kan van tijd tot tijd – JH – bvba. Ik 

doe hem eruit en zie jullie graag 

volgende maand, want dan kruip ik 

weer uit mijn reaguurder hol. Met 

vriendelijke groeten, katje of een 

vosje. Auwoe en dat het alle dagen 

carnaval mag zijn.  
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Informatio 
Carnaval  

Elf maal alaaf want één van de leukste dagen van het jaar is weer 

aangebroken! Carnaval!! De tijd waar iedereen in gekke pakjes 

rondloopt en van vrijdag tot en met dinsdag feest viert. De KSA is 

daarop geen uitzondering. Daarom mag en kàn iedereen op zaterdag 

25 februari zijn of haar mooiste verkleedkleren komen showen op de 

KSA! Alaaf! 

 

Winterwedo  

Joepie! Het is winter! Dit wil ook zeggen dat de winterwedo weer 

terug is. De winterwedo is een speciale activiteit waarbij we met z’n 

allen iets doen om mensen (of dieren) te helpen. Benieuwd wie we dit 

jaar gaan helpen? Kom dan zeker op zaterdag 18/02 naar de KSA.    

PS: Wie zoveel mogelijk vriendjes of vriendinnetjes meeneemt wint 

vast wel een leuke prijs! 

Triangel 

Ook dit jaar organiseert KSA Antwerpen-Brabant Triangel. Dit is een 

supertoffe activiteit waar alle deugnieten van de provincie bij elkaar 

komen om samen te spelen. Dit jaar valt deze activiteit vol knotsgekke 

spelletjes op zondag 26 februari 2017. Wil je mee? Stuur dan zeker 

een berichtje naar leider Bart Goris (0470/228249).  

Graag wel voor 11 februari zodat we nog tijd hebben om iedereen in te 

schrijven. 

 

 



 

3 
Ouderavond 

Het is eindelijk zo ver: de maand van onze ouderavond! 

Heb je je nog niet ingeschreven? Doe dit dan nog snel via deze 

link:  

https://docs.google.com/forms/d/1lBQ3f6_Z4-

1np96R7MWPiHLQzjzQ-

kyg2qwnGEhzIiU/viewform?c=0&w=1&edit_requested=true  

Om alle ouders en andere familieleden trots te maken moet er 

natuurlijk veel geoefend worden. Daarom repeteren we elke avond van 

de krokusvakantie en op zaterdag. Op zaterdagochtend houden we nog 

een laatste oefensessie voor de generale repetitie begint in de 

middag. Hieronder vinden jullie nog de repetitieschema’s en wat meer 

informatie: 

 

Van maandag 27/02 tem vrijdag 03/03: 

piepers: 18u – 18u30 

leeuwkes: 18u30 – 19u 

deugnieten: 19u – 19u30 

rakkers: 19u30 – 20u 

sjowers: 20u – 20u30 

jonghernieuwers: 20u30 – 21u 

 

zaterdagochtend 04/03: 

jonghernieuwers: 10u – 10u30 

sjowers: 10u30 – 11u 

rakkers: 11u – 11u30 

deugnieten: 11u30 – 12u 

leeuwkes: 12u – 12u30 

piepers: 12u30 – 12u 
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Generale repetitie zaterdagnamiddag: 

Alle leden worden STIPT om 14.00u in uniform verwacht in 

het Gildenhuys.  

De generale repetitie is gedaan om 17.00u, dan mag u uw kind(eren) 

weer komen ophalen.  

Zaterdagavond ’s Avonds wordt iedereen om 19.30u stipt in het 

Gildenhuys verwacht. Dit zeker in UNIFORM! (sjaaltje en trui (of 

eventueel T-shirt))  

De voorstelling begint om 20.00u. Tijdens de repetitieweek zal ieder 

lid van hun leiding te horen krijgen welke rol ze spelen en wat voor 

kleren ze daarvoor moeten aandoen. Gelieve deze zo snel mogelijk mee 

te geven (indien mogelijk) zodat ze zeker niet vergeten worden en er 

al in geoefend kan worden. Wij kijken er al enorm hard naar uit. 

Hopelijk jullie ook. Voor vragen, opmerkingen,… kunnen jullie altijd 

terecht bij jullie leiding. Gsm-nummers zijn te vinden achteraan in de 

Jodela. 

 

Koekjesverkoop piepers: 

Ook in februari verkopen de piepers lekkere koekjes. Meer info op de 

volgende pagina!  
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Pieperkas 

 

Hallo beste leden en ouders, 

Onze lieve piepertjes en hun leiding willen graag een warme oproep 

doen aan alle ouders en leden: 

Naar traditie, en zoals binnen elke groep de gewoonte is, willen wij 

ook dit jaar wat centjes inzamelen voor in onze pieperkas. Met dit 

geld worden leuke activiteiten georganiseerd op kamp. 

Dit jaar hebben we besloten om leuke, gepersonaliseerde 

KSA-zakjes, gevuld met heerlijke koekjes van LU, te 

verkopen. 

In een zak zitten 8 pakjes met verschillende soorten 

koekjes (oreo’s, TUC, mikado,…). 

De prijs voor zo’n coole zak vol met overheerlijke koekjes is 6 euro. 

Wil je ons steunen?  

De LU-zakjes zijn te koop in januari en februari voor of na de 

activiteiten op vrijdag/zaterdag, op onze verkoopdag in februari 

(datum nog nader te bepalen), of door een sms te sturen naar 

onderstaande nummers. 

Onze piepers en wij zijn jullie enorm dankbaar! 

Dank dank dank! 

Groetjes,  

 

De pieperleiding 

GSM Jordy: 0472/059963 

GSM Alissa: 0492/702308 

GSM Amber: 0479/505662 
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Jodelascoop 
Ram: 21/03 - 20/04: 

Ga eens naar de kerk en steek een kaarsje aan voor de mensen in de 

wachtkamer bij de tandarts. Deze arme zielen zullen dankzij jouw 

kaarsje mogelijks geholpen worden door Jezus.  

Stier: 21/04 – 20/05:  

Net als elke maand gaat het de stier voor de wind. Doe zeker verder 

met dingen doen aangezien deze maand een aantal dingen gedaan 

moeten worden. De stand van de maan en Pluto verraden dat dingen 

doen deze maand de meest accurate manier is om dingen gedaan te 

krijgen deze maand. 

Tweelingen: 21/05 – 21/06: 

De komende maand staat bij jouw volledig in het teken van Genghis 

Khan. Verenig de stammen van de Mongoolse steppe en plunder de 

wereld. Succes ermee. 

Kreeft: 22/06 – 22/07: 

De Kreeft lijkt een matige maand voor de boeg te hebben. Ben je 

alleen op Valentijnsdag? Eet dan zeker niet te veel chocolade omdat 

je daar nog wanstaltiger van wordt. Houdt toch de moed er in, koop 

een blinde poes of iets dergelijks om je niet meer zo eenzaam te 

voelen zonder daarbij onschuldige dieren te traumatiseren met je 

lelijke bek. 

Leeuw: 23/07 – 23/08: 

Wees deze maand iets zuiniger met het uitdelen van likes op 

facebook. Voor je het weet zijn ze op en wat ga je dan doen met je 

leven? Veel reageren op krantenartikelen mag wel. 
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Maagd: 24/08 – 23/09: 

Ben jij deze maand van plan om op vakantie te gaan naar Oeganda of 

Tanzania? Dan is een vakantiejob als stroper misschien iets voor jou. 

Stroop jij de laatste neushoorn? Dan win jij een verrassingspakket 

met tal van leuke prijzen! 

Weegschaal: 24/09 – 23/10: 

Deze maand is voor jou een zeer emotionele maand omdat in een vorig 

leven deze maand je vogelbekdier, Harold, werd aangereden door een 

stepje. Het is nu toch al even geleden dus ga gewoon verder met je 

leven. Harold werd gereïncarneerd als stepje. 

 

Schorpioen: 24/10 – 22/11: 

De winnaar van de prijskamp van vorige maand is een ervaren 

astroloog en hartendief en wist aan de hand van Uranus de volgende 

voorspelling te maken: Beste schorpioenen deze maand wordt het een 

speciale maand door naar de stand van de sterren te kijken komt 

hoogstwaarschijnlijk een vloedgolf van schorpioenen. Niet gevreesd 

de ASD (Anti-schorpioenen dienst) zal er alles aandoen deze vloedgolf 

te stoppen. Laatste tip: doe ook vaak de groeten aan de boogschutter 

want die hebben het heel moeilijk deze maand. Wil jij volgende maand 

jouw tekst hier kwijt? Twijfel dan niet en stuur een gele briefkaart 

met het antwoord naar Manitas Celis. De prijsvraag van deze maand is 

de volgende: hoeveel druppels vestwater kan bondsleider Jef drinken 

alvorens naar de spoed te moeten overgebracht worden? 
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Boogschutter: 23/11 – 21/12: 

Trek deze maand naar Jeruzalem om het te bevrijden van die duivelse 

Saracenen. Smeer genoeg boterhammen want het beloofd een stevig 

avontuur te worden. Probeer zeker goed te variëren met het 

broodbeleg. 

 

Steenbok: 22/12 – 20/01: 

Werken is voor zwakkelingen. Deze maand duik jij met veel succes de 

criminaliteit in. Wees wel voorzichtig en vertrouw geen Weegschalen 

of Kreeften. Zorg dat je het geld goed verstopt. In mijn brievenbus 

bijvoorbeeld. 

 

Waterman: 21/01 – 19/02: 

Jupiter voorspeld deze maand een hoge energiefactuur. Misschien was 

die illegale witloofplantage toch niet zo'n goed idee. Pleeg geen 

verzekeringsfraude omdat het zeer verdacht is mocht je dat doen net 

in de maand dat het in je horoscoop staat. Volgende maand is de kust 

weer relatief veilig. 

 

Vissen: 20/02 – 20/03: 

Deze maand staat bij de vis in het teken van de bijbel. Duidt alle 

werkwoorden en meewerkende voorwerpen aan die je tegenkomt en 

breng het naar de pastoor. Hij zal hier niet veel mee kunnen doen, 

maar jij hebt er tijd in gestoken en dat is het enige wat telt. 
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Wist-je-datjes 
Wist je dat?  

-Sita een vriend heeft die Fourka heet?  

-De piepers chips hebben gegeten?  

-Bryan ze niet alleen in zijn mond stopte?  

-Ook in zijn neus?  

-De piepers de sjowers lastigvielen?  

-Noor ze niet te baas kon?  

-De Rakkers bitterballen quiz hebben gedaan?  

-Leider Thomas de quiz master was?  

-Hij iedereen weeral een onvoldoende had gegeven? 

-Robbe, Lori en Carlijn minstens een bitterbal op hebben?  

-Het bijna carnaval is?  

-Ik dit moet zeggen van Ferry van De Zaande?  

-De leeuwkes hebben geknutseld?  

-Het mooiste kunstwerk Vierkant Bakje met verf – Artiest onbekend 

was. 

-Stijn weer enthousiast was?  

-Michiel een chocomelk bij de Jos heeft gedronken?  

-Boris in de sneeuw heeft gevoetbald?  

-Seppe een rode muts ophad?  

-Dit een Essen-for-life muts was?  

-De leiding op de parking van de Wildert stond?  

-Dit om chocomelk en soep uit te delen aan de nieuwjaarszangertjes?  

-Ze daar stonden op oudjaar?  

-Dit wist-je-datje over een jaar nog eens terug komt?  
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In ‘t Potje 
Mini worstenbroodjes 

Ingrediënten 

250 gr mager rundergehakt 

10 vellen deeg voor hartige taart 

1 ei 

1 sjalotje 

3 a 4 eetlepels paneermeel 

peper en zout 

snuf paprikapoeder 

1 theelepel mosterd 

 

Bereiding: 

Laat de vellen deeg ontdooien en verwarm de oven voor op 200 graden. 

Hak het sjalotje fijn en meng met het gehakt.  

Voeg de mosterd, peper, zout en paprikapoeder toe en schep door 

elkaar. Klop het ei los en voeg de helft toe aan het gehakt.  

Voeg dan wat paneermeel toe om het gehaktmengsel stevig te krijgen. 

Kneed 20 kleine worstjes, met ongeveer de lengte van de helft van 

een plakje deeg. Snijd de vellen deeg 1 x doormidden en leg een 

worstje vooraan op een helft en rol hem er losjes in. Druk de naden 

goed dicht en gebruik eventueel een beetje water. Leg de 

worstenbroodjes met de naad naar beneden op de bakplaat. Bestrijk 

ze met het resterende ei en bak de ca 25 min in de oven. Lekker met 

wat tomatenketchup. 

Smakelijk!! 
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Moppentrommel 
 

Dirk vraagt aan de onderwijzer: ‘Meneer, kun je ook straf krijgen voor 

iets dat je niet gedaan hebt?’ 

Waarop de onderwijzer antwoordt: ‘Natuurlijk niet, jongen.’ 

‘Gelukkig maar!’ lacht Dirk. ‘Want ik heb mijn huiswerk niet gemaakt.’ 

 

Leraar: ‘Wat kan waterkracht allemaal tot stand brengen?’ 

Frits: ‘Als mijn zus huilt, krijgt ze van haar vriend alles gedaan, 

meneer.’ 

 

‘Wanneer kun je het best een thermometer kopen?’ 

‘Geen idee.’ 

‘In de winter. Dan staan ze laag.’ 

 

Vader Dinosaurus: ‘Ga jij eens een stuk worst halen!’ 

Zoon Dinosaurus: ‘Waarom doet u dat niet zelf, vader? 

Vader Dinosaurus: ‘Jij hebt nog jonge benen!’ 

Zoon Dinosaurus: ‘Vindt u het niet beter dat we eerst die oude van u 

opgebruiken?’ 
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Tijdens de geschiedenisles vraagt de meester: 

‘En wat zei Caesar toen Brutus hem neerstak?’ 

Jantje kijkt verbaasd op, denkt na en zegt: 

‘Hij zal wel AUW gezegd hebben, meester!’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grote zus: ‘Ik zie aan je mond dat je pudding hebt gesnoept. Ik zal 

het tegen moeder zeggen. Dan krijg jij niets na het eten!’ 

Kleine broer: ‘Jullie lekker ook niet, ik heb de hele schaal al 

leeggegeten!’ 

 

Karel: ‘Weet jij wat het toppunt van nieuwsgierigheid is?’ 

Henk: ‘Euh…’ 

Karel: Door het sleutelgat van een glazen deur kijken!’ 

 

Een varken zit voor het eerst een stopcontact. 

‘O, wat zielig’, zegt hij. ‘Hebben ze jou in de muur gemetseld?’ 
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Leidingsrubriek 
 

In deze rubriek gaan we elke maand opzoek naar een mysterieuze 

mevrouw of meneer X. 

 

Heyheey allerbeste persoon hoe gaat het er mej? 

Behoorlijk goed, danku. 

Graag gedaan! Maar jij ziet er al behoorlijk oud uit, hoelang zit 

jij al in de KSA? 

Al zo’n 17jaar. 

Al 17jaar?? Aat is al een behoorlijk lange tijd! Dan zal je vast al 

wel een activiteit gehad hebben waarvan je hem elke week wel zou 

willen. 

Dat is een moeilijke vraag, maar een van mijn favoriete was/is bosspel 

met klakkebuizen. 

 

Buizen zijn altijd leuk natuurlijk, ... behalve op een examen, dan 

is het rot. 

Heb jij ooit al eens een rot activiteit gehad? 

Ondanks mijn atletische bouw heb ik het nooit echt voor volleybal 

gehad. 

 

Ach ja, we hebben allemaal wel iets waar we in uitblinken. 

Heb jij ook zoiets? 

Een of andere hobby buiten de KSA? 

Ik zit ook nog bij de Ronde van Essen en ga regelmatig voetbal kijken. 
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Zo, zo de Ronde van Essen, is dat dat evenement dat zich 

elk jaar tijdens de laatste week van augustus afspeelt? 

Waar kinderen tegen elkaar racen om de gele trui te 

bemachtigen? 

Jazeker, een loopfeest voor het goede doel. Ik hoop ook dit jaar er 

weer vele KSA'ers tegen te komen. 

 

Dat hoop ik ook! Vertel eens wat meer over jezelf zodat de 

lezertjes beter weten wie je precies bent. Wat studeer je/waar 

werk je? wat is je lievelingseten? Lievelingsdrinken? Favoriete 

muziek,... 

Ik werk bij bpost in stad Antwerpen. Mijn lievelingseten is 

frietjes/patatten met vol au vent. Op vlak van muziek ben ik niet zo 

kieskeurig, alles met een leuke melodie is goed voor mij. Johnny Cash 

blijft wel de eindbaas. 

 

Ha, die goeie ouwe Johnny! 

Heb je nog een laatste levenswijsheid die je al die jaren hebt 

opgebouwd dat je nog de wereld in wil werpen? 

Bij de KSA vind je vrienden voor leven.  

 

Haha! 

Zoals men in Azerbeidzjan altijd zegt: çox müdrik! 

Bedankt voor uw tijd meneer of mevrouw X tot de volgende keer 

maar weer! 

Alaaf!!! 

 

Weet jij wie meneer of mevrouw X is, laat het zeker weten aan 

een leiding! 
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Verjaardagen 
Hoera hoera, de kortste maand van het jaar is aangebroken, maar 

zeker niet de onbelangrijkste want ook in februari zitten we met een 

aantal jarigen onder ons. Als eerste kunnen we gaan vieren bij de 

rakkers want op 1 februari wordt Carlijn Edixhoven al 12 jaar. Een 

dagje later zitten we bij de deugnieten want dan wordt Wout 

Peeters 11 jaar. Op 10 februari mogen de leeuwkes zingen voor hun 

leidster Anne Van Bragt die 18 kaarsjes mag uitblazen. We blijven 

nog even verder feesten bij de leeuwkes want op 12 februari wordt 

Hanne Peeters al 9 jaar. Weer een dagje later is het terug aan de 

deugnieten waar jongeman Stijn Bosman 10 jaar wordt. Op 18 

februari mogen we gaan feesten bij de sjowers, want dan wordt 

Robbe De Backer al 14 jaar. Als laatste deze maand is het nog eens 

feest bij de sjowers want op 19 februari wordt jongedame Skout 

Knappers 15 jaar. Wij wensen alle jarigen een super gelukkige 

verjaardag met heel veel plezier! 

 



 

Kiekjesrubriekje 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

17 
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Activiteiten 

Piepers 

4/02:Koud weer vandaag. 

11/02: De leste zen de beste. 

18/02: Want eten is gezond. (winterwedo, zie informatio) 

25/02: Carnaval alaaaf. 

(Verkleed komen!) 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

  Leeuwkes 

4/02: Kanarie zit in de penarie. 

11/02: Kanarie viert de verjaardag van Annie 

(Meebrengen: Feesthoed) 

18/02: Kanarie rijmt op winterwedo 

(winterwedo, zie informatio) 

25/02: Februari verkleedt zich als kanarie 

(Verkleed komen!) 
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Deugnieten 

4/02: Lusten jullie een snoepje? 

11/02: Vandaag is de grootte dag. 

18/02: Wat schaft de pot vandaag? (winterwedo, zie informatio) 

25/02:Wa trèkte aon?! (meej carnaval) 

(Verkleed komen!) 

 

 

                                                               

 

 

 

    

 

 

 

 

Rakkers 

3-4-5/02: Viva la Weekenda (20u lokaal, Meer info later) 

11/02: Hoort er allemaal bij op de boerderij 

18/02: Cheetos king (winterwedo, zie iformatio) 

25/02: Jossekoppen alaaf! 

(Verkleed komen!) 
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Sjowers 

4/02: Peekesstoemp met worst. 

11/02: Een goeie bussel hout. 

18/02: Ferry van de Zande en brabo de gekleurde medemens. 

(winterwedo, zie informatio) 

25/02: Ach ge hét maar kort houdt, me uw gezever en gezwam. 

(Verkleed komen!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonghernieuwers 

4/02: Duiven fuif. 

Vrijdag 10/02 17u00 tot zaterdag 17u00: Pilstagram. 

18/02: Dat het een feestje was. (winterwedo, zie informatio) 

25/02: Precarnavals party. 

(Verkleed komen!) 

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

Thomas, Bob, Alissa,  Anne 





 

  


