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Voorwoord 

Een gelukkig nieuwjaar nog voor iedereen! Ik weet niet wat er onder 

jullie kerstboom lag, maar onder de koningsblauwe KSA-boom lagen er 

ook nog een paar. Dus je kan die geforceerde kersttrui glimlach 

veranderen in een sprookjesachtige betoverende lach. In het pakje met 

de rode en paarse bolletjes zaten nog vier activiteiten per maand in, er 

stond geen naam op dus dat betekend dat het voor iedereen is! In het 

kleine pakje met de roze strik zat vriendschap en flauwe moppen van 

de bovenste plank. Maar het allergrootste en mooiste pakje, zo mooi 

zelfs dat het jammer was om het open te doen, daar zat iets in. Jongens 

en meisjes hou jullie vast aan de takken van de kerstbomen, een 10-

dagen langdurend adembenemend kamp! Goede voornemens ga ik het 

niet overhebben, jawel er is een goed voornemen en dat is er geen te 

hebben. Het laatste was en is uiteraard een flauw grapje, of niet? Geen 

flauwe grapjes maken, is het goed voornemen van de 

voorwoordschrijver, of hem of haar dat gaat lukken geen idee. We doen 

ook nog een speciale kerstactie met de KSA; als je kan raden hoeveel 

haren er op Boris de Koe zijn rechterachterpoot staan krijgt u de 

kerstkalkoen van de week. Gelieve 

een aangetekende brief te sturen 

naar volgend adres; postbaan 33A 

met het juiste aantal.  

 

Tot volgend jaar! Je stilistisch 

stijlvolboy of girltje.  

JODELA 
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Informatio 
Chocomelk bedeling 

Er is een kleine kans dat u deze jodela leest voor de maand december 

om is. Daarom wil ik iedereen er graag aan herrinneren dat de leiding 

zondag 31 december cocomelk uitdeelt aan iedereen die komt zingen. 

Naar jaarlijkse traditie kunnen jullie ons vinden aan het station van de 

Wildert. Ouders, ook aan jullie is gedacht � 

 

Examens leiding 

Nu iedereen van het middelbaar gedaan is met zijn/haar examens en 

aan het genieten zijn van een welverdiende vakantie zitten de oudere 

leiding met hun handen in het haar, kop boven de boeken, denkend aan 

een tijd wanneer alles veel simpeler was. Omdat veel leiding zaterdag 

goed kunnen gebruiken om te studeren kan het zijn dat de activiteiten 

op een andere dag en uur worden gegeven. Kijk dus zeker goed bij de 

activiteiten! 

 

Nieuwjaar 

De hele leidingsploeg wenst jullie allemaal een 

fantastisch mooi, nieuw, spannend, vrolijk,.. 

jaar toe. Laten we hopen dat iedereen weer 

evenveel of nog meer mooie momenten mag 

beleven in 2018. Ook op zaterdagnamiddag 

op de KSA!  
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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 op wat je eet. Let 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 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 haar 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 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 beslissing. 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.  

 

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. 
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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 meerdere mensen een cadeau 

koopt  

 

Waterman: 21/01 – 19/02: 

Er is kans dat je ziek wordt deze week, 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 luid 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 Michiel Theunis met je 

antwoord en wie weet mag jij volgende maand hier je persoonlijke  

prijsvraag komen stellen. gelukzak! 
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Wist-je-datjes 
Wist je dat… 

… december alweer gedaan is? 

… dit wil zeggen dat het KSA jaar er al bijna half op zit? 

… we dit zeer jammer vinden? 

… je alles zo positief mogelijk moet inzien? 

… het einde van het KSA-jaar het begin van het kamp betekent? 

… december weer vol zat met toffe activiteiten en feesten? 

… sinterklaas is langsgeweest? 

… iedereen het afgelopen jaar heel braaf is geweest? 

… we dit weten omdat iedereen van sinterklaas lekkers heeft 

gekregen? 

… niemand door zwarte piet is meegenomen naar Spanje? 

… het ook Kerstmis was? 

… we dit ook gevierd hebben op de KSA? 

… iedereen een megatof cadeautje heeft gekregen? 

… er ook lekkere warme chocomelk en pannenkoeken waren? 

… de leiding ook chocomelk heeft uitgedeeld aan de zangertjes op 

oudjaar? 

… de piepers het grote fluoduo spel hebben gespeeld? 

… dit een zalige activiteit was? 

… elke pieper per twee in een fluohesje moest? 

… we dan verschillende spelletjes hebben gespeeld om te zien welk 

pieperfluoduo het beste pieperfluoduo was van alle pieperfluoduo’s? 

… er uiteindelijk geen pieperfluoduo beter bleek te zijn dan de andere 

pieperfluoduo’s? 
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… de piepers ook een prinsen en prinsessenbal hebben gehad? 

… elke pieper verkleed was als prins of prinses? 

… we verschillende dingen hebben gedaan? 

… zoals kronen knutselen? 

… en polonaise dansen? 

… en limbo? 

… de leeuwkes film hebben gekeken? 

… ze eigenlijk toch geen film hebben gekeken? 

… dit kwam omdat er geen geluid was? 

… ze in januari nog eens gaan proberen? 

… leider Jef heel de film gaat naspelen als er dan weer geen geluid is? 

… leider Sam dan gaat kijken? 

… hij dan ook rotte tomaten gaat uitdelen aan alle leeuwkes? 

… de leeuwkes waarschijnlijk niets met deze rotte tomaten kunnen 

doen? 

… ze de tomaten niet naar Jef mogen gooien? 

… dit komt omdat Jef uitmuntende acteerprestaties heeft. 

… zelfs de beste Hollywoodacteurs verbleken bij het acteertalent van 

Jef Goris? 

… de KSA het enige is wat hem weerhoudt om een superberoemde 

filmster te worden? 

… de laatste paar wist-je-datjes misschien gelogen zijn? 

… of niet? 

… we het nooit zullen weten? 
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In ‘t Potje 
Witte chocolade cheesecake met Nutella en speculaas  

Ingrediënten 

Voor de bodem 

• 30 g rice krispies 

• 200 g speculaaskoekjes 

• 50 g geroosterde hazelnoten 

• 150 g boter 

• 2 el donkere chocolade (gesmolten) 

 

Voor de cheesecake 

• 250 g ricotta 

• 250 g mascarpone 

• 500 g witte chocolade 

• 25 cl volle room 

• 3 gelatineblaadjes 

• 1 stokje vanille (eventueel)  

 

Voor de afwerking  

• 1 pot Nutella 

• 10 Ferrero Rochers 

• extra hazelnoten 

• wat meringues 

• versiering naar keuze 
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bereiding 

1. Begin met de bodem. Hak de rice krispies en hazelnoten 

grof. Cutter de speculaaskoekjes fijn. Smelt de boter.  

2. Meng de rice krispies met de hazelnoten, speculaaskoekjes, 

gesmolten boter en gesmolten chocolade.  

3. Bekleed de binnenkant van de rand van de springvorm met een 

plastiek band of een streep bakpapier. Vul de bodem van de vorm 

met het rice-krispiesmengsel. Duw goed aan. Laat een halfuur 

opstijven in de koelkast. 

4. Maak ondertussen de vulling. Week de gelatine in koud water. 

Warm een paar lepels room op. Klop de rest van de room op tot 

de structuur van een dikke yoghurt.  

5. Roer de ricotta los met de mascarpone. Gebruik je een 

vanillestokje? Snij die open en schraap het merg eruit. Doe bij 

de ricotta. 

6. Smelt de witte chocolade au bain-marie. Voeg de gesmolten 

chocolade bij de ricotta. Pers de gelatine uit en doe bij de 

warme room. Roer de gelatine opgelost is. Voeg dit bij ricotta en 

chocolade.   

7. Spatel tenslotte de opgeklopte room onder de chocolade en 

ricotta.  

8. Stort uit in de bakvorm. Strijk glad, geef de bakvorm een tikje. 

Zo gaan alle luchtbelletjes uit het beslag. Laat minstens 4 uur 

opstijven in de koelkast. Idealiter een nacht lang, maar dek die 

dan wel af. 

9. Werk daarna de taart af. Warm een beetje Nutella op en 

besprenkel hiermee de taart. Versier met Ferrero Rochers, 

hazelnoten, meringue en afwerking naar keuze. Smakelijk. 



 

10 

Moppentrommel 
 

Komt een olifant bij een toneelstuk, toneel stuk. 

 

Komt een stofzuiger bij een zandweg, zand weg. 

 

Komt een pyromaan bij een wegrestaurant, weg restaurant. 

 

Ik wil  dat je even op mijn cabrio-let. 

 

LANGE TRAP  

Twee Belgen Nederlanders lopen over een treinrails. Zegt die ene: 

“Wat een lange trap hè?” Zegt die andere :”Dat valt nog wel mee, 

maar de leuning zit zo laag”. 

 

 

WAAR ZIJN DIE WIEKEN VOOR?  

Een Belg Nederlander heeft vliegles in een helikopter. Belg 

Nederlander: “Waarvoor zijn die wieken hierboven?” Instructeur: 

“Voor de ventilatie.” Belg Nederlander: “Dat geloof ik niet.” 

Instructeur: “Ik zal ze zo eens stilzetten. Moet je zien hoe snel je 

het benauwd krijgt!” 
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VLEKKEN  

De moeder van Jantje zet een bord soep voor hem op tafel. Ze zegt: 

"Ik heb het tafelkleed net gewassen, dus maak het niet vies! Anders 

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 

uit te smeren over het laken. Woedend schreeuwt ze: "Jantje! Wat 

ben je aan het doen viespeuk?!" Jantje: "Ik maak van drie vlekken één 

vlek." 

 

PIJP 

Jantje mag van zen ma naar opa, komt hij daaraan zit opa met een 

grote pijp voor de tv? kijk je mee jantje vraagt opa? ja zegt jantje 

mag ik eerst een glas water? ja hoor zegt opa. even later komt jantje 

erbij zitten en kijken ze samen tv. opeens giet jantje zen glas water 

over opa zen pijp. potverdorie zegt opa wat doe je nu? wel zegt jantje 

mama heeft gezegd als je pijp uit is dat ik een nieuwe fiets krijg. 
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Tijdrover 
kleuren maar! 
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Verslagen 
Een korte terugblik  

2017 is bijna voorbij en daarom blikken wij graag even terug op de 

voorbije maand en welke top momenten we hebben beleefd! In de 

maand november was het best een drukke maand, al zeg ik het zelf! 

Aller eerst was het ons fantastisch leuk feestje, namelijk block ’n 

white. Ja dat was wel heel goed, en op die dag was leiding Michiel jarig 

natuurlijk hebben we er daarom een extra pittig feest van gemaakt. 

Die zondag was het mosselfeest! Mmm lekker, maar natuurlijk werd 

hier héél veel werk ingestoken. Die zondag ochtend was het 

misviering, altijd heel interessant. Thomas Vroegrijk was daar ook van 

de partij! En leuk dat hij het vond, hij wou volgend jaar zeker terug 

komen zei hij zelfs. Allen daar heen dus volgend jaar! De KSA, Chiro 

en Scouts om de overheerlijke mosseltjes te kuisen, zodat ze nog 

extra lekker waren!   

In december komt natuurlijk de Sint, en ook dit jaar op de KSA was 

hij er weer bij hoor! Alle kinderen vonden dit super leuk, zelfs de 

jonghernieuwers vonden dit stiekem nog heel leuk alleen geven ze dat 

natuurlijk niet toe. Maar de sint vond dit zeker ook heel aangenaam 

want er waren namelijk geen stoute leden bij dit jaar, woehoew! Ookal 

zei de sint bij de leeuwkes dat de enige echte Bryan B het een beetje 

kon uithangen soms in de groep, daar werd hij toch verdacht stil van. 

Al bij al waren dit zeer aangename maanden en we hopen in 2018 nog 

3x zoveel plezier te beleven! Wij kijken er alvast heel erg naar uit, en 

hopen natuurlijk ook dat jullie er ook naar uit kijken! Laat dit een mooi 

en plezierig 2018 voor jullie zijn!  
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Verjaardagen 
de verjaardag zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:[vərˈjardɑx] 

Verbuigingen: verjaardag|en (meerv.) 

datum waarop je geboren bent en waarop je dus jarig bent 

Voorbeeld: `je twintigste verjaardag vieren`  

 

Nu iedereen weet wat een verjaardag eigenlijk is, zullen we beginnen 

met de jarigen van deze maand te feliciteren.  

We zijn nog maar net het nieuwe jaar begonnen en we hebben al 

meteen iemand die jarig is. Dit is deugniet Cyara Browne, op 1 

januari, viert zij niet alleen het nieuwe jaar maar ook haar 10de 

verjaardag! Hierna komt de verjaardag van pieper Liese Kustermans, 

zij wordt op 6 januari, 7 jaar oud. De volgende verjaardag is die van 

deugniet Kato Vanhooydonck op 9 januari viert zij haar 11de 

verjaardag. De volgende dag op 10 januari vieren we de 12de 

verjaardag van rakker Ella Godrie. De verjaardag hierna is op 13 

januari, deze dag is helemaal van deugniet Aitor Wuyts die dan zijn 

11de verjaardag mag vieren. Ditzelfde weekend viert ook leeuwke 

Victoria Linderbergh op 14 januari, haar 9de verjaardag. De volgende 

in het rijtje is leeuwke Sverre Struyf die zijn 8ste verjaardag viert 

op 16 januari. De volgende dag, 17 januari, hebben we weer een 

leeuwke, Amelie De Ren viert op deze dag haar 9de verjaardag. 3 maal 

feest achter elkaar want op 18 januari viert leeuwke Bo Vleminx haar 

8ste verjaardag. En eindigen doen we deze maand met leidster 

Wietske Knappers, zij viert haar 21ste verjaardag. 



 

Kiekjesrubriekje 
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Activiteiten 

Piepers 

Vrijdag 5/01 van 18u00 tot 20u00: De kapper kapt maar de 

knecht van de kapper kapt knapper dan de knapste kapper. 

Vrijdag 12/01 van 18u00 tot 20u00: Liesje leerde lotje lopen 

langs de lange lindelaan. Maar toen lotje niet wilde lopen liet liesje 

lotje staan. 

Vrijdag 19/01 van 18u00 tot 20u00: Zeven zatte Zaventemse 

zullen 7 zomerse zondagen zwemmen zonder zwembroek 

Vrijdag 26/01 van 18u00 tot 20u00:  Pudding 

 

                                                                 

 

 

Leeuwkes 

Vrijdag 5/01 van 19u00 tot 21u00: voor mij nen nieuwen hoed 

(meenemen: een versnapering) 

Vrijdag 12/01 van 19u00 tot 21u00: ���� (meenemen: een 

emoticon) 

Vrijdag 19/01 van 19u00 tot 21u00: yo bruw, heb jij nog 

plopkoeken? 

Vrijdag 26/01 van 19u00 tot 21u00: griezelen zonder te 

verschieten (meenemen: een zaklamp of pillamp) 
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Deugnieten 

Vrijdag 5/01 van 19u00 tot 21u00: De driekoningen op hun John 

Deere. 

Vrijdag 12/01 van 19u00 tot 21u00: Ik zie die man in de kanaal. 

Vrijdag 19/01 van 19u00 tot 21u00: Ik woene kik in de 

zakkemakke. 

Vrijdag 26/01 van 19u00 tot 21u00: Jeroen niet doen gek. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Rakkers 

Vrijdag 5/01 van 19u00 tot 21u00: Beter een bitterbal in de mond 

dan een mond in een bitterbal. 

Vrijdag 12/01 van 19u00 tot 21u00: De bryan brouwzelf niet ver 

van den brownie. 

19/01 van 19u00 tot 21u00: Barbara babbelt bij barry butsers. 

Vrijdag 26/01 van 19u00 tot 21u00: Bikini boterbloem bekeert 

bruisend beter na. 
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Sjowers 

Vrijdag 5/01 van 19u00 tot 21u00: Het buskruit niet uitgevonden 

hebben. 

Vrijdag 12/01 van 19u00 tot 21u00: Het vaatje op zijn kant 

zetten. 

20/01: Iemand een koud bad geven. 

27/01: Op iemands tenen trappen. 

 

   Jonghernieuwers 

Vrijdag 5/01 van 19u00 tot 21u00: Verfwinkel. 

Vrijdag 12/01 van 19u00 tot 21u00: Oud op nieuw. 

Vrijdag 19/01 van 19u00 tot 21u00: Sporten is onze nieuwe 

hobby. 

Vrijdag 27/01 van 19u00 tot 21u00: Gesjellig. 

 

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

Michiel, Bob, Alissa,  Anne 



 

  



 

 

 


