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JODELA 

 

JAARGANG 2012-2013 

NUMMER 365 

December 

 
DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSJ HEIDEBLOEMPJE ESSEN 
 

VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord 

Hij komt, hij komt, de lieve goede Sint mijn beste vriend, jouw beste 

vriend, de vriend van ieder kind. Jawel, dames en heren, appelen en 

peren en bananen deze maand is Sinterklaas jarig, hij komt zijn 

verjaardag dan ook uitbundig vieren op de KSJ samen met zijn zwarte 

pieten en allemaal lekkernijen. Niet alleen Sinterklaas wordt er deze 

maand gevierd maar ook kerstmis en oudjaar natuurlijk! Het is dus 

inderdaad de laatste maand van het KSJ-jaar van 2012, daarom dat 

we er ook een extra groot feest van gaan maken en we dit wekelijks 

gaan vieren door middel van prachtige activiteiten. Natuurlijk gegeven 

door goedgezinde en toffe leiders en leidsters! Ik hoop in elk geval 

ook dat de wolken hun hemels wit goed laten vallen en we zo weer van 

uren sneeuwplezier kunnen genieten en een witte kerst tegemoet 

gaan! Of dat er zal inzitten zien we over enkele weken wel weer. Maar 

elke maand heeft ook wel nadelen, en de nadelen van deze maand zijn 

de examens, dit wilt zeggen dat de meesten van de leidingploeg 

moeten gaan blokken. Er wordt nog wel activiteit gegeven, maar deze 

wordt soms verplaatst van zaterdagnamiddag naar vrijdag- of 

zaterdagavond, let wel op dat dit 

niet altijd zo is (voor meer 

informatie check ‘activiteiten’). . 

 

Ik zie jullie allemaal op de 

volgende activiteit! Tot dan, 

daaaaaaaaag, doei, awdoe, 

toedeloe, yu en nog een 

goedendag verder! 
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InformatioInformatioInformatioInformatio    
 

Sinterklaas 

Zaterdag 1 december mogen jullie allemaal hoog be- zoek 

verwachten op de KSJ! Jawel, de sint en enkele pieten zul-

len die middag langskomen, misschien zelfs met heel wat 

lekkers voor alle brave leden. Sinterklaas vindt het 

ook altijd leuk om tekeningen te krijgen, dus de 

kindjes die er graag een maken, mogen die altijd 

meebrengen om dan af te geven aan de sint!  

 

Examenperiode 

In de maand december heeft een deel 

van jullie leiding examens. Omdat zij op 

zaterdagmiddag moeten studeren, zul-

len de activiteiten vaak op andere uren 

of op andere dagen vallen. Daarom is 

het belangrijk dat je zeker goed na-

kijkt wanneer je activiteit hebt! 

 

Kerstfeestje   

Op zaterdag 22 december vieren we met z’n allen al een beetje kerst 

op de KSJ. Daarom vragen wij aan alle kindjes om een cadeautje mee 

te nemen van ongeveer 2,5 euro. 

Zo kunnen we er een groot kerstfeest van maken en pakjes uitwisse-

len, en nog veel meer. Zeker de moeite! 
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Oudjaar  

Ook dit jaar zal de KSJ weer chocomelk bedelen aan alle zan-

gertjes met oudjaar.  

Traditioneel staan wij ergens opgesteld in Wildert, ditmaal bij leider 

Marc op de oprit! (Baertshoek 8) Jullie zijn dan ook allemaal meer dan 

welkom om een tas lekkere chocolademelk te komen drinken! 

 

Tweedehands-uniformen 

Omdat niet altijd iedereen het leuk vindt om nieuwe uniformen aan te 

schaffen, zijn we gestart met een nieuw project. 

Vanaf nu kunnen jullie te kleine,… uniformen (T-shirts & truien) bin-

nenbrengen. Deze worden zullen dan worden doorverkocht, waarna jul-

lie het geld zullen krijgen. Voor meer informatie kan u altijd terecht 

bij leidster Jolien VDB of leidster Amber 

 

Rechtzetting mosseldag 

In de vorige jodela is er een grote fout geslopen. De restaurantdag 

valt namelijk niet in november, maar wel op zaterdag 2 december. (de 

poster nogmaals verderop in deze jodela) Onze oprechte excuses 

hiervoor! En jullie zijn dus nog steeds welkom om hier gezellig te ko-

men eten. Tot dan! 

 

Ouderavond 16 februari 2013 

Kijk zeker op de volgende bladzijde voor de brief van de Ouderavond! 



Ouderavond 

16 februari 2013 
In februari is het weer tijd voor onze tweejaarlijkse ouderavond. 

Een avond gevuld met leuke toneeltjes van alle groepen van de KSJ. 

Een avond die je niet snel zal vergeten, als toeschouwer EN als speler. 

Dit jaar zal de Ouderavond plaatsvinden op 16 februari 2013, zoals ieder 

voorgaand jaar in het Gildenhuis van Essen. 

Om te weten op hoeveel leden we kunnen rekenen, zouden we u willen 

vragen onderstaand strookje in te vullen en zo snel mogelijk te 

bezorgen aan iemand van je leiding 

 

 

------------------------------------------------------------------------------  

Naam:...............................................     Groep:..............................................  

o   Zal deelnemen aan de Ouderavond op 16 februari en kan iedere avond   

    komen repeteren. (van maandag 11 tot vrijdag 15 februari)  

o   Zal deelnemen aan de Ouderavond op 16 februari, maar kan niet  

     iedere avond komen repeteren.      

o   Zal NIET deelnemen aan de Ouderavond op 16 februari. 



 

5 

WistWistWistWist----jejejeje----datjesdatjesdatjesdatjes    
Wist je dat … 

- De deugnieten, rakkers en sjowers vorige maand gaan bowlen zijn? 

- Dit heel leuk was? 

- De deugnieten er beter in zijn als de rakkers? 

- Het deze maand ook vriendjes- en vriendinnetjesdag was? 

- Deze een geweldig succes was? 

- Er veel nieuwe kindjes waren? 

- De meisjes bij de deugnieten heel rare stopwoorden hadden om 

aan te geven dat iemand anders moest lopen bij het schaar-

steen-papierspel? 

- Het raar is dat ze er op den duur zelf nog aan uit konden? 

- Wout wel heel vaak gevallen is? 

- Hij zelfs plotseling van zijn stoel viel? 

- Hij goed een mitrailleur kan nadoen? 

- De piepers naar de dierentuin gingen? 

- We met 15 piepers waren? 

- Dit superleuk was? 

- We rodepoepapen zagen? 

- Ite haar tas bij de pinguins heeft laten vallen? 

- We gelukkig Jef bijhadden om die tas uit het hok te vissen? 

- We ook een zeeleeuwenshow zagen? 

- Nikki heel graag poseert voor de foto? 

- Ze dit ook heel goed doet? 

- Je voor meer wist-je-datjes zult moeten wachten tot volgende 

maand? 
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VerjaardagenVerjaardagenVerjaardagenVerjaardagen    
In december is het altijd feest want in deze maand is niet alleen 

Sinterklaas maar ook Jezus jarig! En zij niet alleen; ongeveer 1/12de 

ofwel +-10 van onze ksjvrienden zou deze maand jarig moeten zijn. 

Jammer genoeg zijn er naast Sinterklaas en Jezus deze maand maar 

5 jarigen in de ksj. Dit doet mij vermoeden dat  februari niet echt 

een succesvolle maand is, hoewel in die maand toch de dag van Heilige 

Valentijn valt, wat dan weer tot gevolg zou moeten hebben dat er 

juist meer kindjes geboren worden in november. De eerste jarige van 

deze maand is pieperleider Jef Goris. Hij wordt op 4 december 17 

jaar! En 11 dagen later, op 15 december is Goris nummer 2, Bart, aan 

de beurt om te verjaren! Hij wordt dan 15 jaar. Hieruit leid ik af dat 

Valentijn ten huize Goris een populaire feestdag is. Twee dagen later, 

namelijk op 17 december, vieren we bij de piepers de verjaardag van 

Regi Mies! Hij wordt op die dag 6 jaar! FEEST! De volgende dag is 

het feest bij de leeuwkes want op 18 december wordt Iliana 

Demulder 8 jaar! De laatste jarige van het jaar 2012 binnen onze 

vereniging, is Arjen Wuyts! Deze deugniet wordt op 28 december 9 

jaar!  

 

Na hem zullen we moeten wachten tot 2013 voor we terug 

verjaardagtaart kunnen eten en onze feestmutsen opzetten… 

 

AAN ALLEAAN ALLEAAN ALLEAAN ALLE    JARIGEN VAN DECEMBER: EEN SUPERGELUKKIGE, JARIGEN VAN DECEMBER: EEN SUPERGELUKKIGE, JARIGEN VAN DECEMBER: EEN SUPERGELUKKIGE, JARIGEN VAN DECEMBER: EEN SUPERGELUKKIGE, 

MEGALEUKE VERJAARDAG GEWENST VAN ALLE LEIDING!MEGALEUKE VERJAARDAG GEWENST VAN ALLE LEIDING!MEGALEUKE VERJAARDAG GEWENST VAN ALLE LEIDING!MEGALEUKE VERJAARDAG GEWENST VAN ALLE LEIDING!    



 

InInInIn
 

Chocoladeparfait 

December. De maand dat de zon het minste schijnt en we dus iets anders nodig 

hebben om ons op te vrolijken. Een leuk sneeuwballenspel zou een goed alternatief 

zijn, maar als je het daar te koud voor vindt schijnt chocolade ook heel goed te 

helpen. Daarom gaan we deze maand chocoladeparfait maken. Dan heb je ineens 

een lekker dessertje voor met Kerstmis 

 

Ingrediënten 

♥ 2,5 dl slagroom 

♥ 125 gram kristalsuiker

♥ 6 eierdooiers 

♥ 2 eieren 

♥ 50 gram pure chocolade

♥ 50 gram cacaopoeder

 

Zo ga je te werk 

♥ Klop de slagroom e

zet je voorlopig even in de koelkast.

♥ Klop de eierdooiers met de rest van de suiker boven een pan met heet 

water tot ong. 37 graden. (dit is ook ongeveer je lichaamstemperatuur, dus 

je mag bijna geen verschil voelen als je je vinger in het mengsel steekt)

♥ Klop het eiermengsel met de mixer tot een stevige massa tot het volledig 

afgekoeld is 

♥ Smelt de pure chocolade en roer hem door de koude slagroom. Daarna voeg 

je dit mengsel en het cacaopoeder bij de 

♥ Giet dit in vormpjes, en laat het ongeveer 12 uur in de vriezer staan.

 

♥ Smakelijk! 

 

InInInIn    ‘t Potje‘t Potje‘t Potje‘t Potje    

December. De maand dat de zon het minste schijnt en we dus iets anders nodig 

hebben om ons op te vrolijken. Een leuk sneeuwballenspel zou een goed alternatief 

zijn, maar als je het daar te koud voor vindt schijnt chocolade ook heel goed te 

aan we deze maand chocoladeparfait maken. Dan heb je ineens 

een lekker dessertje voor met Kerstmis ☺ 

125 gram kristalsuiker 

50 gram pure chocolade 

50 gram cacaopoeder 

Klop de slagroom en 1/3 van de suiker tot ongeveer zo dik als yoghurt. Dit 

zet je voorlopig even in de koelkast. 

Klop de eierdooiers met de rest van de suiker boven een pan met heet 

water tot ong. 37 graden. (dit is ook ongeveer je lichaamstemperatuur, dus 

verschil voelen als je je vinger in het mengsel steekt)

Klop het eiermengsel met de mixer tot een stevige massa tot het volledig 

Smelt de pure chocolade en roer hem door de koude slagroom. Daarna voeg 

je dit mengsel en het cacaopoeder bij de eierdooiers  

Giet dit in vormpjes, en laat het ongeveer 12 uur in de vriezer staan.
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December. De maand dat de zon het minste schijnt en we dus iets anders nodig 

hebben om ons op te vrolijken. Een leuk sneeuwballenspel zou een goed alternatief 

zijn, maar als je het daar te koud voor vindt schijnt chocolade ook heel goed te 

aan we deze maand chocoladeparfait maken. Dan heb je ineens 

n 1/3 van de suiker tot ongeveer zo dik als yoghurt. Dit 

Klop de eierdooiers met de rest van de suiker boven een pan met heet 

water tot ong. 37 graden. (dit is ook ongeveer je lichaamstemperatuur, dus 

verschil voelen als je je vinger in het mengsel steekt) 

Klop het eiermengsel met de mixer tot een stevige massa tot het volledig 

Smelt de pure chocolade en roer hem door de koude slagroom. Daarna voeg 

Giet dit in vormpjes, en laat het ongeveer 12 uur in de vriezer staan. 
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KiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekje    
 

 

 

 

 



 

00 
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Voor meer foto’s kan je altijd op onze facebookpagina kijken of 

op www.ksjessen.net !! 
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MoppentrommelMoppentrommelMoppentrommelMoppentrommel    
Er is een vliegtuig neergestort midden in de woestijn. 1 man heeft de 

crash overleefd en dwaalt zonder eten en drinken rond, in de zingende 

hitte vergaat hij van de dorst. Na een tijdje komt hij een man op een 

kameel tegen. “Water water”, roept hij naar de man. “Sorry ik heb 

geen water, ik verkoop stropdassen”, zegt de man op de kameel! De 

man ploegt zich verder door het droge zachte zand onder de felle 

hete zon, komt hij na een aantal uren een groep nomaden tegen. 

“Water, geef me alstublieft een beetje water!”, smeekte de man,  

-“Sorry heer, we hebben geen water, maar u kan wel een stropdas van 

ons krijgen”. De arme man had het al snikheet en kon al haast geen 

adem meer halen door zijn uitgedroogde en opgezette keel, intussen 

kroop de man op handen en voeten verder door de woestijn, meer 

dood dan levend… Na een paar dagen ploeteren ziet hij in de verte een 

gebouw staan, dichterbij gekomen ziet hij dat het een restaurant is! 

Hij kan het haast niet geloven, met zijn laatste beetje kracht wat hij 

nog heeft sleept hij zich zelf naar de deur, en klopt aan, een klein 

luikje in de deur gaat open… “Wie is daar?”, hoort hij iemand zeggen. 

“Water, water ik wil water, alstublieft geef me water!”, zegt de stem 

achter het luikje, “Sorry, zonder stropdas geen toegang...”. 
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Een dom blondje loopt op straat met een 

varken. Vraagt iemand: “Hoe kom je 

daaraan?” 

“Gewonnen bij een loterij!”, zegt het varken. 

 

 

 

Een jonge piloot, bezig met zijn eerste nachtvlucht, probeert een 

beetje populair over te komen bij de verkeersleider. Hij meldt zich 

met: "Raad eens wie?"  

Waarop de verkeersleider alle landingslichten dooft en roept: "Raad 

eens WAAR?" 
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TijdroverTijdroverTijdroverTijdrover    
Help de Sint door de punten te verbinden:  



 

Uit de oude doosUit de oude doosUit de oude doosUit de oude doos

In deze rubriek vinden jullie elke maand een foto uit de oude doos! 

Elke keer zal er op de foto een leider of leidster te zien zijn in zijn of 

haarjonge jaren als lid bij de ksj! Als jij weet over wie het gaat op de 

foto, vul dan zeker het strookje onderaa

het af op de volgende activiteit!

Weet jij wie de leider op deze foto is? Vul dan het strookje in en geef 

het af aan je leiding! Je maakt kans op een mooie prijs!

 

Je naam:…………………………………………………………………………………………………………………

Je groep: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wie denk jij dat het is? ………………………………………………………………………………………………………

 

Uit de oude doosUit de oude doosUit de oude doosUit de oude doos

In deze rubriek vinden jullie elke maand een foto uit de oude doos! 

Elke keer zal er op de foto een leider of leidster te zien zijn in zijn of 

haarjonge jaren als lid bij de ksj! Als jij weet over wie het gaat op de 

foto, vul dan zeker het strookje onderaan deze bladzijde in en geef 

het af op de volgende activiteit! 

 

Weet jij wie de leider op deze foto is? Vul dan het strookje in en geef 

het af aan je leiding! Je maakt kans op een mooie prijs!

Je naam:…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wie denk jij dat het is? ………………………………………………………………………………………………………
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Uit de oude doosUit de oude doosUit de oude doosUit de oude doos    

In deze rubriek vinden jullie elke maand een foto uit de oude doos! 

Elke keer zal er op de foto een leider of leidster te zien zijn in zijn of 

haarjonge jaren als lid bij de ksj! Als jij weet over wie het gaat op de 

n deze bladzijde in en geef 

Weet jij wie de leider op deze foto is? Vul dan het strookje in en geef 

het af aan je leiding! Je maakt kans op een mooie prijs! 

Je naam:………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Wie denk jij dat het is? ……………………………………………………………………………………………………… 
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ActiviteitenActiviteitenActiviteitenActiviteiten    

Piepers 

01/12: Sinterklaas zijn verjaardagsfeest 

Zaterdag 08/12 18u30 – 20u30: De piepers in de cinema  

Zaterdag 15/12 18u30 – 20u30: De piepers 

bakken taart  

22/12: Ho ho ho! (meenemen: cadeautje van 

ong. €2,5) 

29/12: Tot volgend jaar! 
 

Leeuwkes 

01/12: Sint en Piet in de dierentuin 

Zaterdag 08/12 18u30 – 20u30:De trein vinden we fijn 

Zaterdag 15/12 18u30 – 20u30: Lang leve de lol 

22/12: Ik wou dat het altijd Kerstmis was 

(meenemen: cadeautje van ong. €2,5) 

29/12: Bijna vuurwerk 

 

 

Deugnieten 

01/12: Sinterklaasje bonne bonne bonne 

08/12: Ching chang chong de chinees 

Zaterdag 15/12 19u30 - 21u30: Tinkebel in het donker.  
(samenkomen op de parking van de wildertste duintjes, bij viaduct Wildert) 

22/12: Rudolf het r-r-r-rendier (meenemen: cadeautje van ong. €2,5) 
29/12: Jes, de wereld bestaat nog! 
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Rakkers 

01/12: Randomness is the priority 

Vrijdag 07/12 20u00 – 22u00:  

Keep out, danger zone 

Vrijdag 14/12 20u00 – 22u00: The eye of the tiger 

22/12: Santa is in town (meenemen: cadeautje van ong. €2,5) 

29/12: Round the ragged rock the ragged rascal ran. 

 

Sjowers 

01/12: Al een geluk krijgen wij geen bezoek vandaag 

Vrijdag 07/12 20u00 – 22u00: Als je bang bent in 

het donker, moet je fluiten 

Vrijdag 14/12 20u00 – 22u00:We are the champions 

22/12: Overal rood en groen, niet te doen (meenemen: cadeautje van 

ong. €2,5) 

29/12: Gelukkige verjaardag, jaartelling 

 

Jonghernieuwers 

01/12: Ik wil ook zown hoed met zo een veer aan de zijkant 

Vrijdag 07/12 20u00 – 22u00: Op zoek naar de tamste tamzak 

Vrijdag 14/12 20u00 – 22u00:Tocht door het donker 

22/12: Wij willen voetballen (meenemen: cadeautje van ong. €2,5) 

29/12: Ladiladila, het vuurwerk ligt in de la, Ladiladiloem, KABOEM 

 

Jef, Jolien, Michien, Xanthe, Amber, Marc, Sam, Thijs, Bert, Jelle, 

Jolien, Dries, Hilde, Thomas, Mathias, Michiel, Sylvie, Hans, Kjell 
 



 



afterparty uitreiking gouden ei

jeugd.essen.be

ESSENSE

1 december  rex  
essense 

jeugbeweging
gratis inkom
iedereen

op maat 
gemaakte oordopjes

ESSENSE

aan = 

1 gratis pintje JE
U
G
D
R
A
A
DE

S
S

E
N

verantwoordelijke uitgever: Jeugdraad Essen, Heuvelplein 23 2910 essen


