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Voorwoord 

Aan alle die dit voorwoord lezen, welkom! Aan alle die dit voorwoord 

niet lezen ook welkom! We zijn al in de tweede maand van het nieuwe 

jaar, wat gaat het toch snel. Dit is de maand waar velen onder ons naar 

uit hebben gekeken, namelijk de carnaval maand. Trek je tijger pakje 

maar uit de kleerkast en begin al maar te brullen want 10 februari is 

het zo ver op de KSA. Nog een kleine mededeling, als je vorige maand 

je jodela te laat hebt gekregen of niet, gelieve dit dan aan Sam 

Claessens te melden. Een jodela is niet op tijd als je hem de laatste 

donderdag van de vorige maand niet in de bus hebt. Deze maand hebben 

we vier leuke namiddagen die op de planning staan. Ondanks dat de 

maand februari een paar daagjes korter is zijn de kalendergoden ons 

dus gunstig geweest en hebben ze deze vier hemelse cadeaus aan de 

leden van de beste beweging in Essen gegeven. Nog een pre-wist-je-

datje voor jullie, wisten jullie dat er paddenstoelen voor mensen 

bestaan deze zijn net iets groter en van metaal en als je te dicht bij 

de hoed gaat staan schiet je in brand, uitkijken dus want blauwe kaas 

kan soms ook te pruimen zijn zolang ze maar in de boom hangen. Nog 

een culturele tip: bananen in 

pyjama’s. De meeste aflevering 

zijn te vinden op jijbuis.  

 

Tot de volgende keer dan maar 

weer en alvast een vrolijk carnaval 

of krokusvakantie. Tot snel! Je 

rabbarberbarberaatje  
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Informatio 
Carnaval 

FEEST!! Want op zaterdag 10 februari viet de KSA Carnaval! Kom dus 

zeker verkleed en geniet van ieders mooiste kostuum en wie weet, als 

jij het best verkleed bent krijg je misschien wel wat lekkers! 

 

Bazooka Kapauw 

Nog meer FEEST!! Dit keer alleen maar voor de rakkers, want zij gaan 

ook op zaterdag 10 februari naar Bazooka Kapauw! Dit is een 

onvergetelijk evenement voor alleen de rakkers dat georganiseerd 

wordt door KSA Nationaal. Meer informatie vind je op de brief en bij 

de rakkerleiding. 

Winter WEDO 

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 17/02 naar de KSA. PS: 

Wie zoveel mogelijk vriendjes of vriendinnetjes meeneemt wint vast 

wel een leuke prijs!, of niet, weet ik veel, ik ben maar een papier… 
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Restaurantdag 

Wij willen iedereen alvast uitnodigen op onze jaarlijkse 

restaurantdag. Op deze dag kan iedereen, maar dan ook echt  

IE-DE-REEN komen genieten van de geweldige kookkunsten van onze 

vrijwillige koks en dit aan een zeer schappelijke prijs! Ook kan u 

tijdens de activiteit eens meedoen met uw zoon of dochter! Onze 

restaurantdag zal dit jaar door gaan op zaterdag 5 mei. Diudt deze 

dag dus al maar goed aan op de kalender! 

 

Kamp 

Omdat wij al veel vragen hebben gekregen over het kamp zet ik hier 

alvast de begin- en einddatum van ons jaarlijks kamp. Alle groepen 

vanaf de leeuwkes gaan de volle 10 dagen op kamp en vertrekken op 

zaterdag 21 juli en komen terug aan op dinsdag 31 juli. De piepers gaan 

iets minder lang op kamp en vertrekken op woensdag 25 juli en komen 

samen met de rest weer aan. Wij hebben er al vast enorm veel zin in! 

 

SjoWASH 

Beste ouders, tantes en nonkels, grootouders, …. 

Op zaterdag 3 februari houden de sjowers van 

KSA Heidebloempje Essen een carwash om geld in 

te zamelen voor hun kamp. Jullie zijn welkom 

vanaf 12u15. De auto’s zullen gewassen worden aan 

het lokaal (Essendonk 3). Jullie kunnen zelf het 

bedrag kiezen dat je betaalt voor je gewassen auto.  

Van Harte Welkom en Hopelijk tot dan !!! 

 Groetjes, de sjowers & sjowerleiding.  
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Wist-je-datjes 
Wist je dat… 

… er in februari weer heel veel gaat gebeuren? 

… zoals Carnaval? 

… en Bazooka Kapauw? 

… de rakkers hier al heel hun leven naar uitkijken? 

… ik dit persoonlijk heb gecheckt? 

… ik aan Manitas de vraag “kijken de rakkers hier al heel hun leven 

naar uit?” heb gesteld? 

… hij hierop “Zekers.” antwoorde? 

… het ook Winter WEDO is? 

… iedereen al z’n vriendjes en vriendinnetjes mag uitnodigen? 

… we hopen dat er veel nieuwe kindjes zijn? 

… zij dan ook kunnen genieten van het leven als een echte KSA’er? 

… sommige mensen een beetje gek zijn? 

… zij bijvoorbeeld een Kerstfeestje houden in februari? 

… wij hen het niet kwalijk kunnen nemen? 

… ze het vast pas in februari vieren omdat december al veel te druk is 

door al die andere feesten? 

… en januari door de examens? 

… de examens trouwens afgelopen zijn? 

… alle studenten nu al terug ijverig aan hun bureau zitten te blokken 

voor juni? 

… ik dit persoonlijk heb gecheckt. 

… ik het aan Manitas heb gevraagd? 

… hij hier “Zekers.” op antwoorde? 
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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.  

 

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. 

 

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 word. Houd toch de moed er in, koop een 

blinde poes of iets dergelijks om je niet meer eenzaam te voelen 

zonder daarbij onschuldige dieren te traumatiseren met je lelijke bek. 
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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 krantenartikels mag wel. 

 

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 zoals een verblijf in een all-in hotel voor 10 

tot 20 jaar! 

 

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 

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

leven. Harold werd gereïncarneerd als fiets. 

 

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 Michiel Theunis.  
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De prijsvraag van deze maand is de volgende: hoeveel 

druppels vestwater kan bondsleider Bob drinken alvorens 

naar de spoed te moeten overgebracht worden? 

 

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 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. Duid alle 

werkwoorden en meewerkende voorwerpen aan en breng het naar de 

pastoor. Hij zal hier niet veel mee kunnen doen maar je hebt er veel 

moeite in gestoken en het is het gebaar dat telt. 
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Moppentrommel 
 

Het is groen en erg moe?  

- Een krop slaap 

 

Waarom heet een ei een ei?  

- Omdat je van de buitenkant niet ziet of het een hij of een zij is. 

 

Hoe noem je een Nederlander die in de zon ligt te bruinen?  

- Een kaaskroket. 

 

Een Duitser, een Belg en een Fransman raken betrokken bij een 

kettingbotsing en ze stappen uit. 

-‘I’m sorry’ zegt de Duitser.  

-‘I’m sorry too’ zegt de Belg.  

-‘I’m sorry three’, zegt de Fransman 

 

Jantje komt bij de kapper.  

-‘Hoe wil je graag je haar geknipt?’ vraagt de kaaper. 

-‘Zoals papa, met een gat in het midden!’ 

 

Waarom is een dom blondje bang van beton?  

- Omdat het gewapend kan zijn.  
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Op een morgen ziet Albert zijn zoon met een grote, ronde wekker in 

zijn mond rondlopen, Hij vraagt:  

-‘Filip, waarom loop jij rond met een wekker in je mond?’ 

-‘Wel papa, Mathilde vond dat mijn adem te veel stonk, en zei dat ik een 

tic-tac in mijn mond moest steken?’ 

 

Het heeft een geit en houdt de koffie warm?  

- Yves Lethermos. 

 

Het zingt en er zitten balletjes in?  

- Selah Soep. 

 

Deze honing heeft een beetje een bijsmaak.  

 

Het is blond en de slimste mens ter wereld?  

- Adil El Barbie. 

 

Het maakt muziek en het lust geen vlees? 

Vegi Penxten.  
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Verjaardagen 
Hanky panky shanghai, 

hanky panky shanghai. 

Hanky panky, 

hanky panky, 

hanky panky shanghai. 

 

Dit Chinese verjaardagsliedje is voor alle jarigen in de maand 

februari, wie dit allemaal zijn kom je natuurlijk enkel te weten als je 

verder blijft lezen! 

 

Beginnen doen we deze maand met de verjaardag van rakker Wout 

Peeters, hij viert op 2 februari zijn 12de verjaardag. 8 dagen hierna, 

op 10 februari, vieren we de verjaardag van leidster Anne Van Bragt, 

zij zal dan 19 jaar worden. De volgende jarige in de lijst is deugniet 

Hanne Peeters, zij viert haar verjaardag in dezelfde maand als haar 

broer maar wel 10 dagen later, op 12 februari wordt ze 10 jaar! Het 

volgende feestje vieren we bij sjower Robbe De Backer, hij viert 

namelijk op 18 februari zijn 15de verjaardag. De laatste voor deze 

maand is Jonghernieuwer Skout Knappers, zij viert haar 16de 

verjaardag op 19 februari. 

 

Afsluiten doen we met een zin die een wijze man ooit zei:  

Doei! 



 

Kiekjesrubriekje 
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Activiteiten 

Piepers 

3/02: Hetgroteprinsesjemotorfietsbenefietactie. 

10/02: Degroteverkleedpartijomdathetcarnavalisactie 

(Verkleed komen) 

17/02: Grotevriendjesenvriendinnetjesmeeneemactie  

(Winterwedo, zie informatio) 

24/02: Hetgrotebobdeweerwolfmisterieactie 

(Meenemen: Een ei) 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

Leeuwkes 

3/02: Met nieuwe voornemens begin je het beste. 

10/02: Pif poef paf en de toverfee. 

 (verkleed komen) 

17/02: Sporten? Nee, dankje ik blijf in bed! (Winterwedo, zie 

informatio) 

24/02: Koekske dabei. 
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Deugnieten 

3/02: Barry en Harry doen Larry en Gerrie achterna. 

10/02: Poah een John Deere in de stoet 

(Verkleed komen) 

17/02: Hupseldeflupsenvangen. (Winterwedo, zie informatio) 

24/02: Hey kijk een pelikaan. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Rakkers 

3/02: Sammy sabbert sojascheutenstengels. 

10/02: Klitzi kaast keutels kampioen. 

(Bazooka kapauw, brief volgt) 

17/02: Ali aait arabische alimentatie. 

 (Winterwedo, zie informatio) 

24/02: Jor jeukt jaarlijks josti’s 
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Sjowers 

3/02 van 12u00 tot 17u00: Vertrouw sjowers en vergeet vlekken. 

(Meenemen: spons) 

10/02: Ik ben al jaren gelukkig niet getrouwd. 

(Verkleed komen) 

17/02: After party kernafval. (Winterwedo, zie informatio) 
24/02: Het spel der koningen. (Meenemen: fiets) 

 

 

   Jonghernieuwers 

3/02: Kerst is nog steeds dichtbij. 

 10/02: Carnaval alaaf! 

(Verkleed komen) 

17/02: Een varke heeft ne krullesteirt.  

(Winterwedo, zie informatio) 

24/02: Confetti overal. 

(Meenemen: Fiets) 

 

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

Michiel, Bob, Alissa,  Anne 

 



 

  



 

 

 


