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Voorwoord 

Hey, hoe gaat het met de wapper gabbers. Het nieuwe jaar is begonnen. 

Yes of no, veel kan je er niet aan veranderen.  U zal ook dit jaar een 

centimeter of een rimpeltje bijkrijgen.  Dit is dus het eerste nieuwe 

voorwoord maar omdat we conservatieven zijn in hart en nieren hebben 

we helemaal niets veranderd buiten de woorden, die hebben we voor de 

gelegenheid in een andere volgorde gezet. Lees zeker het voorwoord 

want daar staan berichten in van grote geheimheid en importance. Wat 

staat er ons te wachten in de volgende 365 dagen, eerlijkwaar heb ik 

geen idee wat er exact gebeuren zal. Iedereen zal nog veel plezier 

beleven op de KSA, iedereen zal uitkijken naar kamp, iedereen zal nog 

minstens een keer ochtend vrezend opstaan, iedereen zal zijn 

kaarsrechte spierwitte tanden nog een keer poetsen en tot slot zal niet 

iedereen dit voorwoord lezen. Ik ga in tegendeel wat jullie denken niet 

zoals de gemiddelde reaguurder in een donkerhoekje wenen en aan mijn 

verloren liefdes denken. Ik heb namelijk een bureaulamp en zal dus 

nooit in het donker zitten. Nog een beleggingstip voor dit jaar, wil je 

rijk worden neem dan een voorschot op je loon en investeer het allemaal 

in win-for-life tickets. Kras deze 

en je wint voor het leven en dat doe 

je niet even. En de levenswijsheid 

van dit voorwoord: Erger je aan de 

ander, dan zal de ander zich 

moeten aanpassen.  

 

Je Geniepig gekje, Januari 2017 
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Informatio 
Chocomelkbedeling:  

Omdat er een kans bestaat dat u deze jodela leest voor de maand 

januari is begonnen, laat ik jullie er nog even aan herinneren dat wij 

ook dit jaar op 31 december lekkere warme chocomelk en soep staan 

te bedelen aan het station van Essen Wildert.  

 

Examens leiding: 

Nu de middelbareschoolstudentjes hun examens al dan niet tot een 

succesvol einde hebben gebracht is het de beurt aan de studerende 

leiding om zich een volledige maand op te sluiten om te studeren. 

Hierdoor bestaat de kans dat er op vrijdagavond activiteit wordt 

gegeven, let dus zeker goed op de datum bij de activiteiten! 

 

Kamp 2017: 

U denkt vast “Kamp 2017?? Dat is nog wel heel ver weg hoor!” En dat 

klopt, het duurt nog welgeteld een half jaar voor we naar het verre 

Staden trekken. Maar dit is om jullie al te melden dat we ook dit jaar 

weer op kamp gaan van 21 juli tot en met 31 juli. Dit jaar gaan we 

een andere kant op dan vorig jaar namelijk naar het West-Vlaamse 

Staden! Meer info zal in een latere jodela staan.  
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Ouderavond: 

Het is bijna zo ver: onze geweldige ouderavond is volgende 

maand al! Sommigen onder jullie hebben het al gedaan, maar sommigen 

ook niet. Daarom vragen wij of iedereen die meedoet om zich in te 

schrijven. Dit kan via onderstaande link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCR18VUrpD_qR7IPV

9bMUIhYUEWowL50YvWCa_c20kY3pInw/viewform?c=0&w=1 

Hieronder nog even de tijdstippen wanneer iedereen moet komen 

oefenen:  

piepers: 18u – 18u30 

leeuwkes: 18u30 – 19u 

deugnieten: 19u – 19u30 

rakkers: 19u30 – 20u 

sjowers: 20u – 20u30 

jonghernieuwers: 20u30 – 21u 

 

Nieuwjaar: 

Als voorlaatste willen ik en de hele leiding ploeg iedereen alvast een 

heel gezond en gelukkig nieuwjaar wensen! Moge het vol zijn met alles 

wat je hartje maar begeerd! 

 

Koekjesverkoop piepers: 

Iedereen wil geld verdienen, de piepers zijn daar geen uitzondering 

op. Zeker niet als je weet dat dit geld besteed wordt om de 

activiteiten en het kamp nog leuker te maken! Dit jaar gaan de piepers 

koekjes verkopen. Voor meer info moet je zeker kijken op de volgende 

pagina. 
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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: 

De ligging van Uranus is niet bepaald gunstig. Dit kan resulteren in 

honger en dorst. Als je genoeg eet heb je niets te vrezen deze maand. 

Al zou ik goed opletten wat je eet. Let er vooral zeer goed op dat je 

voedingswaren uit de ijskast haalt alvorens ze te consumeren. Anders 

kunnen deze erg op je maag liggen. 

Stier: 21/04 – 20/05:    

Net als elke maand ben jij een ekte superster. Doe zo verder.  

Het getal 47 is van groot belang voor jou deze maand. Zo zal deze 

maand zeker geen 47 dagen tellen en zal je meer dan 47 keer ademen. 

Toeval? Lijkt me sterk. 

Tweelingen: 21/05 – 21/06: 

Deze maand lig jij prima in de markt bij kreeften al ben je niet 

geïnteresseerd. Niet de diersoort natuurlijk. Een kreeft zal deze 

maand jouw affectie proberen te vergaren. Ga absoluut niet op zijn of 

haar avances in. Doe je dit wel? Dan zal dit zal resulteren in een 

matige witloofoogst. 

Kreeft: 22/06 – 22/07: 

Zoek een charmante tweeling op en maak hem of haar het hof.  

Gaat hij of zij op jouw avances in? Dan zou ik zeker deze maand niet 

deelnemen aan tombola's ten voordele van de wezen of het 

regenwoud. De kans zit er in dat je iets wint en daarom zal je je 

slecht voelen omdat je eigenlijk plezier maakt op kosten van de wezen 

en exotische schepsels. Dat is niet braaf. 
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Leeuw: 23/07 – 23/08: 

Stem deze maand je ukelele. Hiermee zal je een gevoelige snaar raken 

bij je pennenvriend. Trakteer ook je kanariepiet op een ijsje of een 

wafel en neem hem een dagje mee naar de lokale dierenwinkel. 

 

Maagd: 24/08 – 23/09: 

De sterren zien in jouw maand niets dan tegenslag.  

Al daalt de kans dat je word aangevallen door sinterklaas of zwarte 

piet lichtjes.  

Trek deze maand ook eens je dansbenen aan en trek er op uit. Niet te 

ver natuurlijk. Maar blijf ook zeker niet te dicht bij huis.  

Sla deze maand niet linksaf. 

  

Weegschaal: 24/09 – 23/10: 

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. Aardbeien zijn jouw fruit van de maand. 

Jammer dat het net geen aardbeienseizoen is.  

Tegenslag!  

 

Schorpioen: 24/10 – 22/11: 

Elke dinsdag van deze maand kan je maar beter in bed blijven. 

Dinsdagen zijn deze maand zonder enige twijfel de gevaarlijkste 

dagen. Ongeveer 1 op 7 sterft op een dinsdag.  
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Boogschutter: 23/11 – 21/12: 

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 zodat het niet te laat is. 

 

Steenbok: 22/12 – 20/01: 

Je zal deze week veel complimenten en cadeautjes geven aan mensen 

die je liefhebt. Wees creatief bij het verzinnen wat je moet geven, 

denk ruim. Wordt alleen niet te bazig als andere mensen een ander 

cadeautje willen geven als je met meerde mensen een cadeau koopt. 

 

Waterman: 21/01 – 19/02: 

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

hierover nog oneens. Breng eens een bezoek aan de bibliotheek en 

leen een boek over de connectie tussen Rotterdam en zuurkool. Vind 

jij dit boek niet? Dan zal het voor jou geen goede maand worden 

vreest mercurius.  

 

Vissen: 20/02 – 20/03: 

De prijsvraag voor volgende maand luidt als volgt: Hoeveel eieren 

zitten er in een dozijn? Denk jij het antwoord te weten? Stuur dan 

zeker een gele briefkaart naar de paus of Manitas Celis met je 

antwoord en wie weet mag jij volgende maand hier je persoonlijke 

horoscoop komen verzinnen! 

hhoroscoopboodschap zetten. Veel succes! 
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Wist-je-datjes 
Wist je dat?  

-Malthesers lekker zijn? 

-Brinthe stoute dingen doet tijdens de formatie? 

-Ik haar naam verkeerd geschreven heb?  

-De Sint is langs geweest? 

-Het eiland terug op televisie is?  

-De Kerstman pannenkoeken heeft gebakken?  

-De sjowers hun lokaal hebben geschilderd?  

-Er niet veel aan is?  

-Je dus ook niet moet gaan kijken? 

-Leider Jef gemeen is?  

-Dit in de wandelgangen gezegd wordt?  

-Dit misschien niet waar is?  

-Er ook gezegd wordt dat hij leuk is?  

-Dit in de nog grotere wandelgangen gezegd wordt?  

-Hij ook de wist-je-datjes schrijft?  

-De wist-je-datjes vol waarheden staan?  

-De leeuwkes goed kunnen brullen?  

-De piepers goed aardappelen kunnen schillen?  

-De deugnieten ondeugend zijn?  

-De rakkers graag Disneyfilms in het Vlaams kijken?  

-De jonghernieuwers hun lievelingselement vuur is?  

-Er ook nog water, aarde en lucht is?  

-De avatar ze als enige alle vier kan beheersen? 

-Het laatste wist-je-datje eindigt met een vraagteken?  
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In ‘t Potje 
 

Appelbeignets 

 

INGREDIENTEN 

Appels.  

bladerdeeg.(kant en klaar) 

kaneel.  

suiker. 

 

HULPMIDDELEN 

Appelboor. schilmesje. 

snijplank. schaal. frituurpan. deegroller. 

 

VOORBEREIDING 

Plakjes bladerdeeg van elkaar afhalen en laten ontdooien.  

Appels schillen, klokhuis eruit, dan in 3 plakken snijden.  

Suiker en kaneel mengen (licht van kleur houden.).  

De plakjes bladerdeeg de helft dunner rollen, appelplak hier op 

leggen, nadat het bladerdeeg iets vochtig is gemaakt, Wat van het 

kaneel-suikermengsel in het gat doen, goed dicht vouwen en de randen 

goed aanknijpen.  

Als de appelplakken klaar zijn dan legt U ze minimaal 1 uur in de 

diepvries om te laten rusten.  
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BEREIDINGSWIJZE 

Bakken in olie van 180-190 graden.  

Direct door het kaneel-suiker mengsel halen. 

P.S.: bij het uitrollen van het bladerdeeg 

een klein beetje bloem er onder 

strooien, zodat het niet gaat plakken. 

Veel plezier en eet smakelijk. 

 

 



 

 

11 

Moppentrommel 
 

Rechter: ‘Dus beklaagde, u hebt de inbraak uitgevoerd zoals ik ze 

juist heb besproken?’ 

Beklaagde: ‘nee, maar uw tactiek is ook niet slecht!’ 

 

‘Zo Bertje, jij wilt zeker ook oogarts worden, net als je vader?’ 

‘Nee, menner, ik wil tandarts worden.’ 

‘Tandarts? Waarom? Vind je oogarts geen mooi beroep?’ 

‘Dat wel, meneer, maar een mens heeft maar 2 ogen en wel 32 tanden.’ 

 

 

 

 

 

 

 

Lies komt thuis van school en zegt tegen haar vader: 

‘Papa, ik moet van de juf een en-cy-clo-pe-die kopen.’ 

Waarop de vader antwoordt: 

‘Ben je gek? Ga jij maar gewoon met de fiets naar school!’ 

 

‘Mama, wanneer ben ik geboren?’ 

‘op 12 maart, liefje.’ 

‘Hé, dat is op mijn verjaardag!’ 
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‘Weet jij waarom er een stuur op je fiets 

zit?’ 

‘euh…’ 

‘Dan hoef je de bel niet vast te houden!’ 

 

 

 

 

 

 

 

Man en vrouw zijn samen op bezoek in een museum. 

‘Joris, moet je dat schilderij eens zien! Dat is het lelijkste schilderij 

dat ik ooit gezien heb!’ 

Waarop de man antwoordt: 

‘Miep, zet je bril op en ga weg voor die spiegel!’ 

 

‘Een boer heeft 6 stieren, 19 vaarzen, 2 kalveren, 123 varkens, 15 

kippen en 4 hanen. Hoe oud is die boer?’ 

‘???’ 

’36 jaar’ 

‘Hoezo?’ 

‘Ik ken die boer goed.’ 

 

Juf: Hoe komt het dat je je huiswerk niet af hebt?’ 

Elsje: ‘ ik vouwde er onderweg naar school een vliegtuigje van. Maar 

toen kwam er een vliegtuigkaper en die vloog ermee naar Amerika!’ 
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Uit de oude doos… 

 

Hier zijn enkele foto’s van een lang vervlogen tijd. Herken jij nog 

(oud) leid(st)ers? Ga het ze zeker zeggen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Patattenjas 1966) 
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Verslagen 
Op een dag waren Koraal en Marlin aan het oppassen op hun kaviaar, Koraal wou graag dat 

een van hun kinderen Nemo moest heten, maar Marlin vond dat een vreselijke naam. 

Marlin had liever Marlin junior en Koraal junior. Marlin wou weg zwemmen en opeens komt 

er een barracuda aan en eet alle kaviaar plus Koraal op. Dat was heel erg, maar er was nog 

1 geluk er was nog 1 eitje overgebleven. 

 

Nemo moet naar school maar Marlin ligt nog te ronken als een luiwammes. Hij had het 

hoogstwaarschijnlijk iets te bont gemaakt de nacht voordien. Als Nemo op school komt, 

dan gaan ze direct naar het diepe toe om daar te gaan zwemmen. Marlin hoort dit en 

zwemt direct naar de zee. Als hij daar komt ziet hij Nemo en zijn vriendjes voor het 

diepe wachten ze doen een spelletje wie zo ver naar het diepe durft te zwemmen. Marlin 

word gek en wordt boos. Hij verbied Nemo om naar het diepe te zwemmen. Nemo doet 

het toch en raakt de boot aan, en daarna wordt hij uiteindelijk gevangen door een duiker. 

Hij wordt in een zakje met water gedaan. De duikers gaan weg met de boot, en laten hun 

duikbril vallen met daarin een papiertje. Marlin probeert zo hard als hij kan achter de 

boot aan te zwemmen, maar kan het niet aan, hij is fysiek te zwak. 

 

Als Marlin verder zwemt dan botst hij opeens tegen een andere vis op, de vis is heel 

behulpzaam en vraagt hoe het gaat met hem. De vis stelt zich voor en haar naam is Dory. 

Ze vraagt of ze hem kan helpen, en dan vertelt hij het hele verhaal, Dory belooft hem om 

Marlin te helpen met zoeken naar Nemo. Dory is een vergeetachtige vis, dus die begint al 

boos te worden op Marlin waarom hij achter haar aan zwemt. Dory en Marlin zwemmen 

door de hele zee, en opeens komen ze er achter dat Dory kan lezen, want ze hadden een 

duikbril gevonden die van 1 van de duikers was. Het blijkt het adres van 1 van de duikers 

te zijn, het adres is in Sidney. Het gaf Marlin toch nog een kans om Nemo te vinden. Ze 

komen onderweg heel veel tegenslagen tegen. Ondertussen was Nemo in een aquarium 

beland, van een tandarts. In het aquarium maakt hij allemaal vrienden. Zijn vrienden 

willen hem wel helpen om zijn vader te vinden. De tandarts heeft het visje gevangen voor 

zijn gemene nichtje die over twee dagen jarig is en het cadeautje krijgt. 

 

Uiteindelijk komen ze terug samen met behulp van andere zeedieren en ze leven nog lang 

en gelukkig. 
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Leidingsrubriek 
 

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!! 

 

Hey hey, hoe gaat het ermej? 

Helemaal mooi met mij. 

 

Toppie! Zeg eens, hoelang zit jij al in de KSA? 

Euuuh…. Van het eerste jaar pieper, dus een jaar of 13 denk ik dan. 

 

Zooowww da's wel heel lang! 

Heb je in al die jaren ooit een hekel gehad aan een bepaalde 

activiteit? 

Hmmm….. Eigenlijk niet, ik vond ze allemaal helemaal mooi! 

 

Super! Welke was dan je favoriet? 

Ha ik zal eens denken….. 

Dan moet ik toch gaan voor paintballen denk ik. Wat is dat toch altijd 

een feest! Paintballen of doop. 

 

Jij houdt wel van verf he? 

Heb je ooit een leiding gehad waarvan je dacht, "Ja jot die mag 

wel leiding blijven"? 

 

 



 

17 
Euuh ja elk jaar opnieuw waren het allemaal ekte 

supersterren. Maar als ik moet kiezen moet ik toch gaan voor 

Bert, Kjell, Marc, Hilde en Hanske! 

 

Ik zal ze zeker een medaille bezorgen! 

Maar zeg eens, heb je nog andere hobby's buiten de KSA? 

Hmm ja…. Fristi drinken; Zo eens nu en dan men dansbroek aantrekken 

En voetbal en in het algemeen gewoon genieten. 

 

Een echte levensgenieter! 

Heb je ook favoriet eten of drinken? 

Hahaha zeker zeker: fristi drink ik hééééél graag. 

En als voedsel maakte mij blij met lasagne en macaroni en al die 

gekkigheden. 

Dat vind ik zeker wel te pruimen. 

 

En pruimen? 

Wat studeer je eigenlijk? 

Pruimen vind ik dan toch eerder te appelen. 

En ik studeer logistiek aan kdg. 

 

Dat klinkt enorm logisch wat jij doet. 

Welke wijsheid wil je als laatste nog de wereld insturen? 

Beter te dik in u kist dan een feest gemist! 

 

Zoals een Gentenaar het zou zeggen "vree wijs!" Tot de volgende! 

 

Weet jij wie meneer of mevrouw X is? Laat het dan zeker weten aan 

iemand van de leiding! 
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Verjaardagen 
2017 wat gaat de tijd toch snel! We zitten weeral een jaartje verder 

en om te beginnen willen wij natuurlijk iedereen een heel gelukkig 

nieuwjaar wensen! Laat al je wensen in vervulling gaan en vergeet niet 

om naar de KSA te komen! De eerste jarige kan aftellen voor het 

nieuwe jaar, maar ook voor haar verjaardag want op 1 januari 

verjaart Cyara Browne van de leeuwkes en zij wordt 9 jaar. De 

volgende in het rijtje is Kato Van Hooydonck van de deugnieten. Zij 

wordt op 9 januari al 10 jaar. Een dagje later is het dan aan de 

volgende deugniet Ella Godrie en zij wordt elf jaar. Hierna is het 

terug feest bij de leeuwkes want op 12 januari verjaart Angelina 

Lambrechts en wordt 8 jaar. En we blijven maar feesten en feesten, 

een dagje later is het weer aan de deugnieten voor de jonge man 

Aitor Wuyts die 10 jaar wordt. Op 14 januari is het weer aan de 

leeuwkes voor jongedame Victoria Lindenbergh die ook 8 jaar wordt. 

Op 16 januari gaan we naar de jongste groep want dan wordt Sverre 

Struyf van de piepers 7 jaar. Op 17 januari is het weer aan de 

leeuwkes en wordt Amelie De Ren al 8 jaar. Hierna springen we naar 

het einde van de maand en hebben we dubbelfeest want op 30 januari 

mogen de leeuwkes zingen voor Tiebe Van De Reyt die 9 jaar wordt 

en de JH’s mogen zingen voor hun leidster Wietske Knappers die al 

20 jaar wordt. Wij wensen iedereen een super gelukkige verjaardag 

toe met heel veel cadeautjes, kusjes en taarten! 

 

 



 

Kiekjesrubriekje 
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Activiteiten 

Piepers 

Vrijdag 6/01 van 19u00 tot 21u00: De leiding moet blokken want 

ze willen hun examen niet … 

Vrijdag 13/01 van 19u00 tot 21u00: Frisco in den disco  

                                          (aandoen: verkleedkleren) 

Vrijdag 20/01 van 19u00 tot 21u00: Het einde is na naarbij. 

Vrijdag 27/01 van 19u00 tot 21u00: After exam party 

 

  

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

  Leeuwkes 

7/01: Drie koningen, drie koningen, geef mij een nieuwe kanariepiet, 

menen ouwe is versleten, men poes heeft hem opgegeten. 

(Meebrengen: 3 vorsten) 

Vrijdag 13/01 van 19u00 tot 21u00: De kans dat je in januari een 

kanarie vindt is vrij klein. (Meebrengen: een kanariepiet) 

Vrijdag 20/01 van 19u00 tot 21u00: Een kanariepiet? Op je muil! 

28/01: Op safari in januari. 
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Deugnieten 

Vrijdag 6/01 van 19u00 tot 21u00:We beginnen met een schone lei 

Vrijdag 13/01 van 19u00 tot 21u00: De zwarte poes. 

Vrijdag 20/01 van 19u00 tot 21u00: 20 is het nieuwe blauw 

Vrijdag 27/01 van 19u00 tot 21u00: De drie biggetjes. 

 

 

 

 

                                                                 Rakkers 

7/01: Met nieuwjaar lengt de dag, zoveel een haantje kraaien mag. 

14/01: Sneeuw met donder in januaar, voelt men gans het jaar. 

20/01 -21/01: Als de hamster zich in januari wast, kruipt de kat op 

de kast. (Speciale activiteit, brief volgt nog) 

28/01: Heeft januari kou en droge dagen, zo zal in februari de 

winter plagen 

 

 



 

24 
 

 

 

 

 

Sjowers 

Vrijdag 6/01 van 19u00 tot 21u00:Vijf koningen en SAmmy TANge  

Vrijdag 13/01 van 19u00 tot 21u00: Ik ben blij dat jullie in mijn 

team zitten. 

21/01: Madam Protput. 

28/01: Als je een snotneus hebt moet je snotneuzen. 

 

 

Jonghernieuwers 

7/01: Goede voornemens maken. 

14/01: We zullen eens wat nuttigs 

doen. 

21/01: DUIFJE DUIFJE 

DUIFJE. 

28/01: Gratis chips. 

 

 

 

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

Thomas, Bob, Alissa,  Anne 





 

  


