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JODELA 
 

JAARGANG 2015-2016 
NUMMER 401 

April 
 

DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSA HEIDEBLOEMPJE ESSEN 
 

Voorwoord 
Beste leden, ouders, vrienden en familie de lente is begonnen 
en op wat voor manier. De aanslagen in Brussel zitten nog te 
vers in ons geheugen om er geen aandacht aan te schenken. 
Het kan hypocriet zijn dat ik deze laffe daad erger vind dan 
andere, maar vanuit heel de leidingsploeg gaat ons medeleven 
uit naar naar de slachtoffers van Brussel, Ankara en Aleppo. 
Dat we met onze jeugdbeweging solidariteit kunnen tonen, 
doen we het beste door ons niet te laten bezaaien door angst 
en woede, hoe moeilijk dit mag lijken. Sta stil maar denk 
verder dan de veralgemeningen en de ongenuanceerde 
berichten.  We gaan zeker er nog een leuke maand van 
proberen te maken en laten zien hoe het wel kan in deze 
wereld. Voor de nieuwe leden gaat hun leiding nog langst 
komen om ze in te schrijven. Desondanks dat de pen sterker 
is dan het zwaard zal dit voorwoord niet vol staan met flauwe 

woordgrappen of geurige 
anekdotes. Tot zaterdag 
twee uur, zodat we haat 
kunnen bestrijden met 
vriendschap en vreugde.  
Met grote maar droevige 
groet.De voorwoordschrijver.                     
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Informatio 
 
Lidgeld  
Nu de winter WEDO al een paar maanden achter ons ligt wil ik jullie 
er nog eens op attent maken om het lidgeld te betalen (moest u dit 
nog niet gedaan hebben). Aangezien nieuwe leden maar een half 
jaartje kunnen genieten van de KSA is het ook logisch dat zij maar de 
helft van de prijs betalen. Voor leden die al langer lid zijn en nog niet 
betaald hebben is de prijs nog altijd hetzelfde (€50). Dit bedrag kan 
u storten op volgend rekening nummer met vermelding van de naam en 
de groep: BE83 7755 9351 3315 
 

 
KSA Weekend 
Net als elk jaar organiseert de leiding in 
de paasvakantie hun KSA feestweekend 
met maar liefst 2 feestjes! (apres ski 
fjeesje en release). Omdat hier toch heel 
wat bij komt kijken om op te stellen,… zal 
het zaterdag 9 april geen activiteit zijn. 
Maar geen zorgen want die verloren tijd 
halen we gegarandeerd in op kamp! 
Uiteraard zijn alle oudere leden en ouders altijd welkom om gezellig 
mee te komen feesten. 
 
 



 

3 
 
 
Familiedag 
Voor de voorlaatste maal wil ik jullie allemaal van harte welkom heten 
op onze familiedag! Op deze dag kunnen alle leden, ouders, broers, 
zussen, andere familie,… genieten van een heerlijk 3-gangenmenu. Ook 
kunnen alle ouders zich voor 1 dag terug kind voelen. Zij mogen 
namelijk deze dag meedoen met de activiteit van hun kleine spruit. 
Meer info kan u vinden op ons facebook evenement: 
https://www.facebook.com/events/1095318013841274/ 
 

Leidingsweekend 
Ook in de lente gaat de leiding weer een weekendje weg om te 

vergaderen. Zo zorgen zij ervoor dat de periode tot en met het kamp 
nog in goede banen verloopt. Dit jaar valt dit weekend op 7 mei. 

Daarom zal het op die dag geen activiteit zijn. Maar, net zoals bij het 
KSA weekend, geen nood want deze tijd halen we in met kamp! 

 
Kamp 
Met al die tijd dat we zijn verloren met KSA weekend en 
leidingsweekend wordt het tijd dat we die gaan inhalen. Ik kan geen 
betere moment bedenken dan dit te doen op kamp. Net als elk jaar 
gaat deze prachtige tijd om het eerste KSA jaar van de 21e eeuw af 
te sluiten door van 21 tot en met 31 juli. zet alvast een grote rode 
cirkel rond deze datums, dan ben je zeker dat je het niet vergeet! 
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WOLK-hoek 
Wolk Foundation: Reftertent 
Enkele oud-leiders en -leidsters van de 
Wolk (Werking Oud-Leiding KSJ/KSA 
Heidebloempje Essen) hebben de handen 
in elkaar geslagen om een nieuwe 
reftertent voor de KSA aan te kopen. Een stevige 
en veilige tent kost veel geld, vandaar dat ze hier ook enkele acties 
voor zullen organiseren. Er wordt gemikt om een nieuwe tent te 
kunnen kopen over ongeveer 2 jaar, dus tot dan zullen we in de Jodela 
ook af en toe berichten over hun benefiet-acties. De eerste hiervan 
vind je hieronder (Ranking The Party). Natuurlijk zijn ook alle leden, 
ouders en KSA-sympathisanten uitgenodigd op deze activiteiten. Maak 
zeker ook vrienden en familie warm voor deze evenementen, want hoe 
meer zielen: hoe sneller de tent! 
 
Vrijdag 22 april: Ranking the Party 
Ben je nog niet uitgedanst na de Karaoké-avond en Release tijdens het 
schitterende KSA-weekend? Geweldig! Want op vrijdag 22 april geeft 
de WOLK (Werking Oud-Leiding KSJ/KSA Heidebloempje Essen) nog 
eens een ultieme gelegenheid om je dansbenen los te zwieren. Dan 
gaat “Ranking the Party” door in het zaaltje van Den Block: een fuif 
waar JIJ de muziek kiest! Nodig zo veel mogelijk vrienden en 
vriendinnen uit, want de opbrengst gaat naar een nieuwe reftertent 
voor de KSA! 
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In ‘t Potje 
Paasbrood voor bij pasen.  
Ingrediënten 
 
0.5 onbehandelde citroen 
(bio) 
50 g boter 
125 ml melk 
3 eieren (+ 1 eidooier) 
15 g verse gist 
355 g patisseriebloem (of 
bloem voor wit brood) 
50 g suiker 
50 g parelsuiker 
1 snuifje zout 
Voorbereiding 
 
(10 min.) 
- Kook 2 eieren 10 min. hard. 
- Smelt ondertussen de boter in een steelpannetje op een zacht vuur. 
- Rasp de schil van de halve citroen (niet het wit). 
Bereiding  (30 min. + 1 u. rijzen + 20 min. in de oven) 
 
1 Verwarm de melk in een steelpannetje tot ze lauw is. Neem van het vuur en los er de 
gist in op. 
2 Zeef de bloem in een kom en maak een kuiltje in het midden. Giet er de melk met gist in 
en roer voorzichtig met een houten lepel. 
3 Doe er de gesmolten boter bij, samen met de suiker, de citroenzeste, 1 ei en het 
snuifje zout. Kneed met de handen tot een mooie deegbol. Als het deeg iets te plakkerig 
is, voeg dan wat bloem toe. 
4 Dek het deeg af met een vochtige keukenhanddoek en laat 30 min. rijzen op 
kamertemperatuur (het deeg moet 
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ongeveer verdubbeld zijn in volume). Kneed nog even en laat opnieuw 30 min. 
rijzen onder de keukenhanddoek. 
5 Verwarm de oven voor op 180 °C. 
6 Verdeel het deeg in 2 bollen en daarna elke bol in 3 stukken. Bestrooi het 
werkblad met bloem en rol 6 lange 
worsten van het deeg. Duw in elke worst wat parelsuiker. Neem 3 deegworsten en vlecht 
ze samen. Maak de uiteinden aan elkaar vast, zodat u een krans krijgt. Zorg ervoor dat u 
in het midden 1 hardgekookt 
ei kan zetten (let op, want het deeg zet wat uit tijdens het bakken). Doe hetzelfde met 
de 3 andere deegworsten. 
7 Klop de eidooier los. Leg de deegkransen op een bakplaat met bakpapier. Bestrijk met 
de losgeklopte eidooier. Zet 20 min. in de voorverwarmde oven. Neem uit de oven en laat 
afkoelen. 

 

Paasbrooddoos  
• 4 sneetjes beenham (beenhouwerij) 
• 4 bananen 
• 0.5 tomaat 
• 0.25 groene paprika 
• 1 aardappel (vooraf gekookt) 
• 1 sjalot 
• 1 eetl. geraspte kaas 
• 4 eieren 
• 50 g margarine 
• 1 klontje boter 
• 8 sneetjes volkorenbrood 
• 8 kleine paaseitjes in chocolade 
 
Bereiding  (20 min.) 
1 Snij de groenten, de vooraf gekookte aardappel en de beenham in kleine stukjes. 2 

Klop de eieren in een kom en meng met alle groenten, de aardappel, de beenham en de 

geraspte kaas.  3 Smelt een klontje boter in een pan met antiaanbaklaag en bak de 

omelet. Laat garen op een zacht vuur, eventueel met deksel. 4 Smeer de margarine op 

de boterhammen. Leg er de groenteomelet tussen als ze volledig is afgekoeld. 5 Kerf 

met een mes de naam van uw kapoen in de schil van een banaan. Binnen enkele min. zal de 

naam zwart worden en leesbaar zijn. 6 Serveer alles in een brooddoos en voeg nog 2 

paaseitjes toe om helemaal in de paassfeer te komen. 
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Horoscoop 
 
RAM: 21/03 - 20/04 - Het lijkt wel alsof niemand ook maar een 
minuutje zonder je kan en je rent van hot naar her. Ach, toch fijn om 
te weten dat je onmisbaar bent 
Voorspelling: je gaat deze maand zeker 1 keer moe zijn. 
 
STIER: 21/04 – 20/05 - Zorg goed voor je lichaam, het is je 
belangrijkste huis. Geniet vandaag ook lekker van de natuur. Bekijk je 
verzekeringspolissen eens grondig. 
Voorspelling: je gaat deze maand van iemand afscheid nemen. 
 
TWEELING: 21/05 – 21/06 - Blijf geconcentreerd op datgene wat 
je momenteel onder handen hebt en laat je niet door twijfel 
overmannen. Beloof niet te veel als iemand beroep op je doet. 
Voorspelling: je gaat deze maand iemand begroeten met een handdruk. 
 
KREEFT: 22/06 – 22/07 - Zelfkritiek is waarschijnlijk jouw 
grootste valkuil. Je kunt het beste zo veel mogelijk naar je innerlijke 
stem luisteren, daarmee kom je de meeste crises wel door. 
Voorspelling: Deze maand zal groene kleding je heel goed staan. Dus 
haal die strakke groene broek maar uit de kast. 
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LEEUW: 23/07 – 23/08 - Je hebt vandaag de neiging om je 
mening van de daken te schreeuwen. Verlegenheid en 
terughoudendheid gooi je rucksichtslos overboord; je neemt 
plaats op het podium en je weet de mensen om je heen de hele dag te 
boeien met wat je te zeggen hebt. 
Voorspelling: deze maand zal je iemand nieuw leren kennen uit een 
onverwachte hoek. 
 
MAAGD: 24/08 – 23/09 - Er is veel gaande waarvan je liever geen 
deel uitmaakt. Je kunt iets ontdekken waardoor je jouw volgende 
levensfase anders gaat benaderen. 
Voorspelling: je zal het deze maand zeker één keer warm krijgen. 
(vergeet je geitenwollensokken dus zeker niet uit te doen) 
 
WEEGSCHAAL: 24/09 – 23/10 - Je bent vandaag wat meer in 
contact met jouw sensuele kant. Heb je zin om de avond met je lover 
door te brengen in bed? Vooral doen. En ben je op zoek naar een 
spannende date, dan zal die er ook aan komen. 
Voorspelling: Je zal je mond misschien wel 10000keer open doen!   
 
SCHORPIOEN: 24/10 – 22/11 - Op zakelijk gebied loop je vandaag 
onverwacht de nodige averij op. Zet een directe koers uit richting de 
dichtstbijzijnde veilige haven, want je maakt snel water. Je voelt je 
behoorlijk slapjes. 
Voorspelling: Ergens in België zal er is een lijnbus op tijd komen. (geen 
paniek dit is eigenlijk de bedoeling) 
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BOOGSCHUTTER: 23/11 – 21/12 – Een sollicitatie wordt 
gunstig ontvangen en krijgt een vervolg. Jouw gedachten en 
gevoelens zitten vandaag helemaal op één lijn. 
Voorspelling: Je zult deze maand zeker één keer je schoenen uit doen  
 
STEENBOK: 22/12 – 20/01 – Heb je de tijd en energie om vanavond 
de deur uit te gaan? Vooral doen. Grote kans dat je heel interessante 
mensen ontmoet. 
Voorspelling: je zal deze maand een prijs winnen 
 
WATERMAN: 21/01 – 19/02 – Wat je gisteren niet hebt kunnen 
doen, zal vandaag zwaar op je drukken. Probeer het dus in te halen 
voor je gemoedsrust. Je bent vandaag super productief. 
Voorspelling: je zal deze maand iets kwijtraken 
 
VISSEN: 20/02 – 20/03 – Zou je je vandaag het liefst verstoppen 
voor de grote, boze buitenwereld? Komt door de stand van de sterren. 
Maak tijd vrij om alleen te zijn en tot rust te komen.  
Voorspelling:  je zal deze maand met iemand een gesprek voeren 
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Moppentrommel 
 
Wat is het schoonste dier ter wereld?  
Antwoord: de hygiëna! 
 

 
 
Een prins vraagt aan de koning: "Mag ik met uw dochter trouwen? Ik 
heb er echt alles voor over!" "Alles?", zegt de koning. "Ga dan maar 
alle afwas van de koninklijke keuken doen!" De prins gaat meteen aan 
de slag. Na uren schrobben is hij klaar en vraagt: "Mag ik nu met uw 
dochter trouwen?" De koning zegt: "Nou, ga eerst nog maar alle ramen 
van het kasteel lappen om te bewijzen dat je het écht wil." Als alle 
ramen van het kasteel weer blinken, sloft de prins vermoeid terug 
naar de koning. "Alstublieft, laat me nu met uw dochter trouwen!" 
Waarop de koning zegt: "Ik heb helemaal geen dochter!" 
 
Waarom hebben olifanten zo'n rimpelige huid? Antwoord: omdat het 
zo moeilijk is om een olifant te strijken! 
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Een man gaat naar de dokter en geeft hem een 

briefje waarop staat 'ik kan niet praten'. De dokter drukt hard op de 
buik van de man. “Aaaaah!” roept hij. “Goed zo,” zegt de dokter, 
“morgen leren we de B.” 
 

 
 
Moeder tegen haar zoontje: ”Ga eens kijken of de slager kalfspoten 
heeft.” Even later komt het jongentje terug en zegt: “Ik kon het niet 
zien, mama. Hij had zijn schoenen aan.” 
 

 
Twee zandkorrels lopen door de woestijn. Zegt de een tegen de ander: 
"Wat is het hier druk!" 
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Tijdrover 
hoera! Release staat weer voor de deur. Kleuren maar! 
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Verjaardagen 
Joepie de poepie, de lente is begonnen! Het zonnetje komt al eens 
piepen en we kunnen ons helemaal klaarmaken voor de warme zomer! 
April is niet echt de grootste feestmaand aangezien we maar 4 
jarigen hebben, maar niet getreurd want wij hebben helemaal geen 
reden nodig om een feestje te bouwen! De eerste jarige van de 
maand nee, nee het is geen grap, is Nore Konings van de piepers. Zij 
wordt op 1 april al 7 jaar. De volgende jarige is leider Jasper van de 
piepers. Hij mag op 7 april al 20 kaarsjes uitblazen. De volgende is 
toch ook wel iets speciaals want op 9 april wordt ons feestje Release 
al 6 jaar! En voor deze gelegenheid nodigen wij alle oudere leden en 
ouders uit om hier een groot feest van te maken. Na dit top feest 
wordt deugniet Kenny Edixhoven op 15 april al 11 jaar. 
En als laatste van de maand mogen de deugnieten heel hard zingen 
voor hun leider Manitas.  
Hij wordt op 29 april al 19 jaar. 
Wij wensen jullie een heel gelukkige 
verjaardag en hopelijk krijgen jullie 
veel cadeautjes!  



 

Kiekjesrubriekje 
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Activiteiten 
piepers 
2/4: Joke stop toch met koken. 
 (meenemen: Leuk recept) 
9/4: Kom uit de keuken men lieve Joke.  
(geen activiteit, zie informatio) 
16/4: Stop toch met koken, kom uit de keuken.  
(meenemen: Harde schijf) 
22/4 tot en met 24/4: Want ik wil gezellig met je beuken. 
(Brief volgt nog) 
30/4: Neutromenbommenstickers op mijn nieuwe tas gaan plakken. 
(meenemen: Schoenen met lichtjes) 
 

 
 

                                                            
                                                    

Leeuwkes 
2/4: Wij worden kampioen. 
9/4: Eerste klasse in zicht. 

(Geen activiteit, zie 
informatio) 

16/4: Hop hop hop naar de top. 
23/4: Inne inne het is binne. 

30/4: Wij zijn de beste 



 

19 
 
 
 
 
 

deugnieten 
2/4: Dingen bedenken die echt niet bestaan. 
9/4: We stoppen een aap in het sop.  
(Geen activiteit, zie informatio) 
16/4: Over de wolken gaan. 
23/4: De wetenschap verslaan. (brief volgt nog) 
30/4: Manitas’ verjaardagsfeestje. 
(meenemen: Feesthoed) 

 

                                                                      
Rakkers 

2/4: April koel en nat, vreet koe en paard zich zat. 
9/4: Apegaten. 

 (Geen activiteit, zie informatio) 
16/4: Het eten van kometen. 

23/4: Op rotsen botsen. 
30/4: 1, 3, 7! Alles geven! 
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Sjowers 
2/4: Hi ha hoelahoep 
9/4: Waar is da feesje? 
(Geen Activiteit, zie informatio) 
23/4: Veigen en knollen 
30/4: Riow. 

 
  
 
 

 
 

 
 

Bart, Jef, Michiel, Sam, Jelle, Manitas, Wietske, Jordy, 
Thomas, Bob, Alissa, Jasper, Anne 



Elke leider / leidster is verantwoordelijk voor het ronddragen van zijn of haar Jodela’s. 
Moest het gebeuren dat u uw Jodela niet voor de eerste zaterdag van de maand in uw 

brievenbus vindt, mag u zeker contact opnemen met iemand van de leiding 

contact gegevens:
Pieper leiding:

Leeuwkes leiding:

Deugnieten leiding:

Rakker leiding:

Sjower leiding:

Anne Van Bracht Nieuwhoef 7 0473/209979
Jasper Vroegrijk Donkweg 1 0471/332963
Jef Goris Nolsebaan 20 0478/697730

Alissa Hendrix Vogelkerslaan 50 0492/702308
Bob Vergouwen Achterstraat 6 0489/446495
Jelle De Bie Schelpheuvelstraat 73 0493/642056

Manitas Celis Veldweg 65 0498/785299
Sam Claessens Nolsebaan 36 0493/784630
Wietske Knappers Dorpsstraat 25 (Nispen) 0497/178736

Bart Goris Nolsebaan 20 0470/228249
Thomas Vroegrijk Donkweg 1 0479/726821

Jordy Haers Epicealaan 36 0472/059963
Michiel Vandersteen Hey-endlaan 9 0498/418926



 

  


