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JODELA 

 

JAARGANG 2014-2015 

NUMMER 390 

April 
 

DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSJ HEIDEBLOEMPJE ESSEN 
 

 

Voorwoord 
 Hello everybody, welkom bij het voorwoord van de eerste volledige Lente maand. 

Al die kriebels die spontaan in onze buik te voelen zijn, nee een bezoekje aan de 

dokter hoeft niet (tenzij je andere kwaaltjes hebt). De overdreven hormonale 

pieken die door de extra zonnige uv-stralen ons bolletje laten schijnen zoals hem-

zelf, de meikevers die samen met alle 6-potige voor de nodige bestuiving en op-

komende pollenallergieën zorgt maar bovendien heel de wereld die in plaats van 

een wapen te pakken een roos gaan stelen bij de buurman en die op een hoffelijke 

manier aan de dichtstbijzijnde jonkvrouw gaan geven. Ja, ja dit is de olijke lente. 

We gaan even terug in die oude doos van vorige maand, waar we weer een mooie 

winter-wedo actie op stelten hebben gezet en deze onze ksj-leden lijst heeft ge-

spijsd met ontiegelijk veel nieuwe leden. Voor de grijze muizen heb ik nog een 

paar to-do-list-list-dingen. 1. Maak een to-do-list, 2. Schrijf er de volgende stap-

pen op. 3. (dit moet natuurlijk nummer 1 zijn op je to-do-list) Nodig al je hoodie 

dragende vriendjes uit en ga naar het dichtstbijzijnde openbaar speeltuintje om 

te spelen naar believen. 4. Krijg een brainfreeze, koop 3 ijslolly’s en eet ze ach-

terelkaar op zonder te likken uiteraard. 5. Verzin nog 15 dingen om te plaatsen op 

je nu veel te kort to-do-listje. 6. Zorg dat alles geschrapt kan worden. Ik zal be-

loven om op deze vervuilde parelwitte pagina niets meer van cijfers te gebruiken, 

pinkypromise. Geniet van de dagen die langer worden, sta vrolijk op of wordt vro-

lijk na het juiste been gevonden te hebben. Wij zullen deze maand weer een aan-

tal zaterdagen klaarstaan met leutige 

activiteiten en lachende gezichten.   

 

Je geschiedschrijvend gekje. 

 

En remember:  

-When you call my name it’s like a little 

prayer- Madonna 

 

 



 

2 

Informatio 
KSJ weekend 

Het jaarlijks KSJ weekend staat weer voor de deur. Dit jaar een 

weekje vroeger dan gewoonlijk, nl. 10 & 11 april. 

 

Vrijdagavond 10 april starten we het feestweekend met ons Apres Ski 

Fjeesje. Wrijf jullie stembanden maar in want die avond staat 

helemaal in het teken van een leuke karaoke. Dus mama, papa’s, oudste 

leden,…, jullie zijn allen van harte welkom! 

 

De volgende dag, zaterdagavond 11 april, zal het feest helemaal 

losbarsten. Dan vieren we de 5de editie van ons tentfeest ‘Release’. 

Aan alle ouders, oudste leden,…: Trek je dansschoenen aan en kom 

zeker met ons meefeesten! 

 

BELANGRIJK 

Omdat dit heel wat voorbereiding vraagt, zal er zaterdagmiddag 11 

april GEEN ACTIVITEIT gegeven worden. Jullie zullen dus één 

middagje eens iets anders moeten 

gaan doen dan naar de KSJ komen. 

Maar niet getreurd, deze verloren 

tijd halen we zeker in op ons kamp, 

van 21 tot 31 juli. 
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Familiedag 

We willen jullie er nog even aan herinneren dat we zaterdag 

16 mei onze grote familiedag houden. We hopen natuurlijk 

zoveel mogelijk ouders, familie, zussen, broers,… te mogen ontvangen 

in ons eigen KSJ-restaurant én tijdens de activiteiten. Meer info 

volgt in de jodela van mei. 

 

Joepie 

In de paasvakantie trekken de Sjowers met hun rugzakken en 

stapschoenen aan met z’n allen op stap, samen met alle andere KSJ-

KSA-VKSJ’en. Zij zullen 4 dagen onderweg zijn, 100km afleggen, om 

op dag 4 te eindigen in stad X, waar er een groot feest hen zal staan 

opwachten. Er staan hen vermoeiende, maar ongelooflijk leuke dagen 

te wachten. 

 

TripTrap 

De JH’s, in dit geval maar eentje, trekt samen met haar leiding en nog 

enkele andere leiders erop uit met de fiets. Dit initiatief valt samen 

met Joepie en dus ook zij zijn 4 dagen onderweg. Omdat fietsen 

sneller gaat dan stappen, zullen zij per dag veel meer km’s afleggen 

dan de Joepie-ers. Zadelpijn én veel plezier gegarandeerd. 

 

KSA Essen 

Zoals jullie misschien al hebben vernomen, zal onze naam, en alle 

andere namen van KSJ’s & VKSJ’s, veranderen naar KSA. Dit is geen 

aprilgrapje. Vanaf volgend schooljaar zal dit ingevoerd worden. Meer 

info hierover zullen jullie later kunnen vernemen. 
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In ‘t Potje 
Pasta met groene asperges 

Ingrediënten 

700 gr groene asperges 

400 gr pasta penne 

250 gr ricotta 

30 gr pijnboompitten 

80 gr prosciutto ham 

Pesto: 

40 gr basilicumblaadjes 

30 gr pijnboompitten 

1 teentje knoflook 

1 eetl citroensap 

scheutje olijfolie 

50 gr parmezaanse kaas, grof geraspt 

zwarte peper 

Bereiding 

Maak eerst de pesto: Doe het teentje knoflook, basilicumblaadjes, 

pijnboompitten en parmezaanse kaas in een keukenmachine en maal 

fijn.  

Voeg het citroensap en een scheutje olijfolie toe en breng op smaak 

met een beetje zwarte peper.  

Was de asperges en verwijder de onderste 3 cm en snijd de rest in 

stuken van ca 5 cm. 
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Zet een pan met een ruime hoeveelheid water op het vuur en 

kook de asperges ca 5 min beetgaar.  

 

Schep ze met een schuimspaan uit de pan en kook de pasta gaar in het 

water van de asperges (vul eventueel nog wat aan met wat water).  

Verhit een eetl olijfolie in een hapjespan of wokpan en roerbak de 

asperges een minuut of twee. 

Giet de pasta af en schep door de 

asperges.  

Voeg de pesto toe en meng voorzichtig 

door de pasta en asperges. Rooster de 

pijnboompitten. Schep de pasta op een 

bord en doe een schep ricotta er boven op.  

Scheur de ham in reepjes en verdeel deze 

samen met de geroosterde pijnboompitten 

over de pasta en ricotta.  
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Tijdrover   
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kan jij op dit schaakbord 8 koninginnen zetten zonder dat ze elkaar 

kunnen slaan? 

                     

Kan jij de kikker tot bij zijn middagmaal brengen? 
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Verslagen 
Deugnieten wedo activiteit 14/03/2015 

 

Om onze allernieuwste leden te verwelkomen had onze leidingsgroep 

speciaal een klein toneeltje in elkaar gestoken voor tijdens de forma-

tie. Ikea-man en de andere superhelden deelden aan elke groep een 

geweldige superkracht uit. Als geweldige superkracht kregen wij van 

de Ikea-man onzichtbaarheid. Jeuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuj!!!! 

In het spel was er een magische cape. Diegene die hem kon vinden, 

mocht hem dragen en dat maakte hem onzichtbaar, wat een voordeel 

was in het spel. Door spelletjes te spelen tegen elkaar konden ze ca-

pes, maskers en onderbroeken verdienen die ze dan tegen superkrach-

ten zoals vuurkracht, boomkracht, scheetjeskracht, springkracht, 

snoepjeskracht en veel meer geweldige superkrachten konden ruilen. 

De teams moesten onderling spelletjes zoals krokodillengevecht, 

schoensjotten, hanengevecht, schaar steen papier, of een ander spel 

om aan de onderdelen te geraken. Want elk kamp was baas over 1 be-

paald onderdeel. Uiteindelijk had iedereen zoveel capes, onderbroe-

ken en maskers dat alle groepen bijna alle superkrachten verzameld 

hadden. Na een middag vol plezier, geren, getik, gespeel, … was het 

alweer bijna tijd om naar huis te gaan. Om 5 voor 5 werd er gefloten. 

Na een snel dankwoordje van Ikea-man en zijn vrienden kwam deze 

geweldige zaterdagnamiddag aan zijn eind en mochten alle leden vro-

lijk thuis gaan vertellen wat ze deze middag allemaal beleefd hadden. 

We mogen ook met trots vermelden dat we weer een aantal leuke, lie-

ve, toffe, nieuwe leden erbij hebben. Hip hoi!! 
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Verjaardagen 
Het is alweer de vierde maand van het jaar 2015 met weer een aantal 

jarigen in onze KSJ! De eerste die jarig is deze maand, nee, het is 

geen grapje, op 1 april wordt pieper Nore Konings 6 jaar! Op 4 april 

mag er ten huize Van der Burcht gefeest worden want sjower Rolf 

wordt dan 15 jaar. 2 dagen later, op 6 april, verjaart het enige 

leeuwke van deze maand. Onze nieuwkomer Driss Karremans mag dan 

8 kaarsjes uitblazen! Een dagje later, op 7 april, kan het feesten voor 

de deugnieten beginnen want dan wordt leider Jasper al 19 jaar! Op 

15 april is het dubbel feest voor de deugnieten want dan worden zo-

wel Kaat Godrie als Kenny Edixhoven 10 jaar! Hmm, daar gaat veel 

taart gegeten kunnen worden. Op 23 april wordt deugniet Lore Van 

Tichelen ook 10 jaar en mag dus die dag veel cadeautjes verwachten. 

Op diezelfde dag wordt ook rakker Wout Michielse een jaartje ou-

der. Deze jonge knaap mag dan al 13 kaarsjes op zijn grote verjaar-

dagstaart verwachten! Op 29 april is er weer iemand van de deugnie-

ten jarig, dan wordt leider Manitas 18 jaar! Hou jullie niet in om hem 

evenveel knijpjes in zijn poep te gaan geven! De volgende dag, op 30 

april is de laatste deugniet, (en ook ineens de laatste die deze maand 

verjaart) Anieck Mies jarig. Deze jonge dame mag op deze laatste 

dag van de vierde maand van het jaar tweeduizendvijftien maar liefst 

tien kaarsjes uitblazen! Besluit? Voor de deugnieten wordt april dé 

feestmaand van het jaar, olé olé! 

 

Een dikke proficiat aan alle jarigen!! 
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Actrivia 

Wist je dat… 

 

…De eerste man die een val van de Niagara watervallen overleefde, stierf 

nadat hij uitgleed over een appelsien? 

…Het onmogelijk is om te neuriën als je je adem inhoud? 

…99 procent van de mensen het hele wachtwoord backspacet als ze alleen 

de laatste letter fout hebben getypt?  

…De beroemde wiskundige, astronoom, natuurkundige en filosoof Isaac 

Newton ook uitvinder was van het kattenluikje? 

…Plassen onder de douche jaarlijks zo’n 4.400 liter water bespaart? 

…De olifant het enige zoogdier is op aarde dat niet kan springen? 

…Een kakkerlak ieder 15 een scheet laat, hiervan misschien zijn naam komt?  

…Diarree letterlijk doorstroming betekent?  

…Je kan overlijden aan een hevige niesbui?  

…De afstand van je pols tot je elleboog je schoenmaat is? 

…Obama zijn eigen bier brouwt? 

…De meeste mensen het gelukkigst zijn om 19:26 op zaterdag?  

…Zeeotters elkaars poot vast houden als ze slapen, zodat ze niet van elkaar 

wegdrijven?  

…Het gemiddelde 4-jarige kind ongeveer 400 vragen per dag stelt?  

…Per jaar  40.000 Amerikanen gewond raken door toiletten?  

…Ongeveer 75 mensen elk jaar sterven bij het spelen van twister?  

…Hoe minder je weet, hoe meer je denkt te weten?  

…Als haaien op zijn kop draaien ze in coma geraken? 

…Als je een druppel alcohol op een schorpioen doet word hij gek en steekt 

hij zichzelf dood. 
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Moppentrommel 
 

Sam komt voor het eerst op zijn nieuwe school. 

Vraagt de juf: 

“Ken je het alfabet al Sam ?” 

Zegt Sam: 

“Ja juf” 

Vraagt de juf: 

“Welke letters komen er na de A?” 

Zegt Sam: 

“Alle letters juf” 

 

 

Zitten twee kippen op een stok. Zegt de enen tegen de andere: 

“Je bent zo rood, heb jij koorts?” 

De andere kip antwoordt: 

“Zou wel kunnen, ik leg al sinds gisteren hard gekookte eieren. 
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Twee rozen staan in een bloemenveld. 

De een zegt tegen de ander: 

“Heb je lekker geslapen?” 

Zegt de ander: 

“Ja, ik sliep als een roos!” 

 

 

 

Kwik, kwek en kwak vragen aan oom Donald: 

“Hoeveel tandpasta zit er in een tube?”. 

Donald kijkt raar op en zegt: 

“Uh… geen idee?” 

Waarop de neefje antwoorden: 

“Van de keuken tot de voordeur, en weer terug!” 

 

 

 

 

 

 



 

Kiekjesrubriekje 
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Activiteiten 

 

Piepers 

4/4 : Hoe train je een piepertje? 

11/4: Ei ei ei, jullie hebben een weekendje vrij 

(Geen activiteit, zie informatio) 

18/4 9u00: De mega mindy's en mega toby's zijn weer op 

de KSJ hoor. (Speciale actiiteit, brief volgt) 

25/4: Hoplakee!  

 

 

Leeuwkes 

4/4 : Ik ben de sigaar 

11/4 : Er zit een aap in ons huis (Geen activiteit, zie informatio) 

18/4 : Triptrodela 

25/4 : Met de jeep door het oerwoud 
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Deugnieten 

4/4: De smeltende paashaas 

11/4: King Kong (Geen activiteit, zie informatio) 

18/4: Grommende gorilla's geven gas 

25/4: Laat de zon toch vrolijk schijnen (Speciale activiteit, brief 

volgt nog) 

 

 

 

 

 

Rakkers 

4/4: Dikke worst met bechamelsaus (Speciale activiteit, brief 

volgt) 

11/4: Rotte pruimen met aardbeiconfituur (Geen activiteit, zie 

informatio) 

18/4: Natte hotdogs in plakkerige donuts 

25/4: Kale kiwi en het vies lepeltje 
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Sjowers 

4/4: Aprilse grillen  

11/4: Release! (Geen activiteit, zie 

informatio) 

14-17/4: Jaja Joepie! (brief volgt nog) 

18/4: Terug van weg geweest 

25/4: Let's do something Crazy (Speciale activiteit, brief volgt 

nog) 

 

 

 

Jonghernieuwers 

4/4: Het loopt de zeegaten uit 

11/4: Zwemmen als bosdolfijnen in de wei (Geen activiteit, zie 

informatio) 

14-17/4: Triptraptrop! (Trip Trap, brief volgt nog) 

18/4: Wie niet weg is, is er nog 

25/4: Oost west, thuis is ook niet alles 

 

Bart, Jef, Michiel, Sam, Thijs, Jelle, Manitas, Wietske, 
Jordy, Amber, Thomas,  

Bob, Sylvie, Alissa, Axelle, Jasper 



 

 

 



 

  


