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JODELA 

 

JAARGANG 2013-2014 

NUMMER 376 

December 

 
DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSJ HEIDEBLOEMPJE ESSEN 
 

VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord 

Beste vrienden van de KSJ! Het is weer zover, één van de leukste 

maanden van het jaar is weer aangebroken. December is klassiek de 

maand die bol staat van de cadeau’tjes, lekkernijen, gekke mensen die 

op bezoek komen en nog veel meer! Ik hoef jullie zeker niet te 

vertellen wat er deze maand allemaal op het programma staat, dat 

weten jullie vast ook al. De Sint is net op de valreep nog in november 

langsgeweest, maar dat zal de pret in december zeker niet bederven. 

Bij jullie thuis zal de Goedheilig Man vast nog moeten langskomen om 

jullie te bedelven onder de pakjes! Gelukkig is het geen crisis meer! 

Wat we natuurlijk ook niet mogen vergeten is dat Koning Winter 

ondertussen ook al aangekomen is in ons Vlaanderenland. Het is al 

verdekke koud ’s ochtends op de fiets! Ook op zaterdagnamiddag zal 

het al wat kouder en natter zijn. Gelukkig zal de leiding voor de nodige 

warme momenten zorgen! December is natuurlijk ook een belangrijke 

maand voor de middelbare studentjes onder ons, zowel leiding als 

leden zullen flink moeten zwoegen in deze maand! Kijk daarom zeker 

goed wanneer en hoelaat het activiteit is, een beetje ontspanning in 

de vorm van enkele leuke KSJ-

uurtjes is altijd mooi meegenomen 

denk ik dan!  

 

Ik wens jullie allemaal alvast een 

Vrolijk Kerstfeest en een 

Gelukkig Nieuwjaar! Tot in 2014!  

 

Hoera Hoera Hoera! 
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InformatioInformatioInformatioInformatio    
 

Examenperiode 

December is niet alleen de maand van de vele familiefeesten, maar 

ook de maand waarin de examenperiode van sommige leiding en leden 

beginnen. Dit wilt zeggen dat er activiteiten zullen zijn die verschui-

ven naar vrijdag –of zaterdagavond. Het is dus belangrijk dat jullie 

eerst even in de Jodela kijken op welke dag en hoelaat jullie KSJ heb-

ben! 

 

Kerstfeestje 

Op 21 december vieren we met z’n allen 

al een beetje Kerst op de KSJ. Daarom 

vragen wij aan alle kindjes om een ca-

deautje mee te nemen van ongeveer 2,5 

euro. Zo kunnen we er een gezellige en 

verrassende namiddag van maken. Kom 

dus zeker, wij verwachten jullie! 

 

Oudjaar 

Zoals de traditie het stelt, zullen wij ook dit jaar weer heerlijke war-

me chocomelk bedelen aan alle zangertjes. Wij zullen 31 december 

opgesteld staan aan het station van de Wildert. Jullie zijn dan alle-

maal weer dan welkom om een tas lekkere chocomelk te komen drin-

ken! Tot dan! 
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ActriviaActriviaActriviaActrivia    

 

- De linkerbil van een kip zachter is dan zijn rechterbil. 

- Een albatros moet slechts één keer op enkele jaren landen, dit om te 

broeden. 

- Sommige Chinese en Amerikaanse alligators overleven de winter 

door hun hoofd in ijs te bevriezen. 

- Dolfijnen altijd maar half slapen, ze hierdoor maar een oog dicht 

doen tijdens hun nachtrust. 

- Sommige leeuwen kunnen meer dan vijftig keer per dag eten. 

- Er per mens ongeveer 200 miljoen insecten op de aardbol vliegen en 

kruipen. 

- Olifanten de enige zoogdieren zijn die niet kunnen springen. 

- Een flamingo zijn kop ondersteboven moet houden om te eten. 

- Een slak kan in bepaalde omstandigheden (zoals een droge periode) 

tot drie jaar slapen.  

- De meeste olifanten minder wegen dan de tong van een blauwe vinvis. 

- Kogelvissen hun jagers te slim af zijn door water in te slikken. 

Daardoor zwellen ze zodanig op dat andere vissen hen niet kunnen 

doorslikken. 

- Een volgroeide beer even snel kan rennen als een paard. 

- IJsberen de enige zoogdieren met haar op de zool van hun voeten 

zijn. Dat hebben ze nodig om meer grip te krijgen op het ijs waarop ze 

lopen.  

- Een pinguïn bijna twee meter hoog in de lucht kan springen. 



 

InInInIn
Kinder tiramisu  

• KINDER TIRAMISU voor 2 personen 

•  

• 8 lange vingers  

• 2 eetlepels diksap aardbeien en kersen of exotische mix 

• 2 eetlepels water  

• 2 dl vanillevla  

• 1 dl slagroom  

• 1 theelepel suiker  

• 2 theelepels johannesbroodpitmeel 

 

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

IngredientenIngredientenIngredientenIngredienten    

KINDER TIRAMISU voor 2 personen  

2 eetlepels diksap aardbeien en kersen of exotische mix 

2 theelepels johannesbroodpitmeel  
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2 eetlepels diksap aardbeien en kersen of exotische mix  

    



 

    

Leg vier lange vingers naast elkaar op een bordje. Vermeng de diksap 

door het water en verdeel dat over de lange vingers. 

Klop de slagroom met de suiker en jo

pitmeel en suiker in een kom te doen en met de handmixer op stand 1 

te mixen totdat de room stijf is. Vraag je ouders om er bij te blijven 

omdat je met elektriciteit werkt. Doe de vla in een kom en meng de 

slagroom er door. Verdeel wat vla met room over de lange vingers. 

Zet de bordjes een uur in de koeling voordat je ze opdient. 

 

Je kunt ook nog verse vruchten zoals aardbeien of ananas op de lange 

vingers leggen voordat je de slagroomvla er op doet. 

 

BereidingBereidingBereidingBereiding    

Leg vier lange vingers naast elkaar op een bordje. Vermeng de diksap 

door het water en verdeel dat over de lange vingers.  

Klop de slagroom met de suiker en johannespitmeel, door de slagroom

pitmeel en suiker in een kom te doen en met de handmixer op stand 1 

te mixen totdat de room stijf is. Vraag je ouders om er bij te blijven 

omdat je met elektriciteit werkt. Doe de vla in een kom en meng de 

Verdeel wat vla met room over de lange vingers. 

Zet de bordjes een uur in de koeling voordat je ze opdient. 

Je kunt ook nog verse vruchten zoals aardbeien of ananas op de lange 

vingers leggen voordat je de slagroomvla er op doet.  
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Leg vier lange vingers naast elkaar op een bordje. Vermeng de diksap 

 

hannespitmeel, door de slagroom, 

pitmeel en suiker in een kom te doen en met de handmixer op stand 1 

te mixen totdat de room stijf is. Vraag je ouders om er bij te blijven 

omdat je met elektriciteit werkt. Doe de vla in een kom en meng de 

Verdeel wat vla met room over de lange vingers.  

Zet de bordjes een uur in de koeling voordat je ze opdient.  

Je kunt ook nog verse vruchten zoals aardbeien of ananas op de lange 
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KiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekje    
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MoppentrommelMoppentrommelMoppentrommelMoppentrommel
 

 

De kerstman

verkoopster ziet dat en gaat daar direct naartoe. Ze zegt “We 

hebben shampoo voor lang haar, kort haar, gekruld haar, vettig haar, 

gekleurd haar,…” dan onderbreekt de kerstman haar en vraagt “Ja, 

Jef loopt woedend het politiebureau binnen om aangifte te doen voor 

zijn gestolen fiets. 

- “Was hij nog nieuw?

- “Nee.” 

- “Zat er een bel op?”

- “Nee.” 

- “En een reflector?” 

- “Nee, dat ook niet.” 

- “Ja, euhm, dat is dan 18 euro boete!

 

MoppentrommelMoppentrommelMoppentrommelMoppentrommel

De kerstman komt een winkel binnen en wil shampoo kopen. De 

verkoopster ziet dat en gaat daar direct naartoe. Ze zegt “We 

hebben shampoo voor lang haar, kort haar, gekruld haar, vettig haar, 

gekleurd haar,…” dan onderbreekt de kerstman haar en vraagt “Ja, 

maar heeft u ook shampoo voor vuil haar??”

Jef loopt woedend het politiebureau binnen om aangifte te doen voor 

Was hij nog nieuw?”, vraagt de agent 

” 

 

 

uhm, dat is dan 18 euro boete!” 
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MoppentrommelMoppentrommelMoppentrommelMoppentrommel    

komt een winkel binnen en wil shampoo kopen. De 

verkoopster ziet dat en gaat daar direct naartoe. Ze zegt “We 

hebben shampoo voor lang haar, kort haar, gekruld haar, vettig haar, 

gekleurd haar,…” dan onderbreekt de kerstman haar en vraagt “Ja, 

u ook shampoo voor vuil haar??” 

 

Jef loopt woedend het politiebureau binnen om aangifte te doen voor 



 

 

 

 

 

 

Op een dag gaat Thijs naar zijn moeder en zegt

- “Mama, ik heb in de krant gelezen dat de toneelgroep nog figuranten 

zoekt voor hun nieuwe voorstelling. Wat zijn dat precies?

- “Dat zijn mensen die daar maar wat staa

hebben.” 

- “Ooh, dat is echt iets voor papa, vind je ook niet?

 

 

Op een dag gaat Thijs naar zijn moeder en zegt 

Mama, ik heb in de krant gelezen dat de toneelgroep nog figuranten 

zoekt voor hun nieuwe voorstelling. Wat zijn dat precies?

Dat zijn mensen die daar maar wat staan en niets te zeggen 

Ooh, dat is echt iets voor papa, vind je ook niet?” 
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Mama, ik heb in de krant gelezen dat de toneelgroep nog figuranten 

zoekt voor hun nieuwe voorstelling. Wat zijn dat precies?” 

n en niets te zeggen 
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VerjaardagenVerjaardagenVerjaardagenVerjaardagen    
In december vieren we niet alleen Sinterklaas, Kerstmis en oudjaar, 

maar ook alle jarigen, die deze maand dus extra cadeautjes in ont-

vangst mogen nemen. 

 

Onze pieperleider Jef mag deze laatste maand van het jaar inzetten. 

Hij wordt op 4 december eindelijk 18 jaar. Als je deze jongeman te-

genkomt, mag je hem dus zeker drie dikke kussen geven! 

Een dagje later is het de beurt aan leeuwke Anna Bouckaert. Zij mag 

op 5 december welliefst 8 kaarsjes uitblazen. 

De maand december is een heuse feestmaand voor de familie Goris, 

want op 15 december verjaart Jonghernieuwer Bart Goris, broer van 

Jef. Hij mag die dag 16 knepen in zijn poep verwachten. 

Leeuwke Regi Mies mag zich verwachten aan een heerlijke taart op 

17 december. Hij zal zijn best al moeten doen om de 7 kaarsjes tege-

lijk uit te blazen! 

Dan zijn de deugnieten aan de beurt. Eerst is het Iliana Demulder die 

de 18de de mooie leeftijd van 9 jaar bereikt. Vervolgens, op 29 de-

cember, mag voetballer Arjen Wuyts zijn best doen om 10 kaarsjes 

op zijn verjaardagstaart uit te blazen. 

De laatste en jongste van de maand is Tiebe Van de Reyt. Deze pie-

per wordt op 30 december al 5 jaar. 

 

Een dikke dikke dikke proficiat aan alle jarigen van deze maand! 
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ActiviteitenActiviteitenActiviteitenActiviteiten    

Piepers 

7/12: Rinkelende bellen, batman stinkt 

14/12: Robin legt een ei 

(Speciale activiteit brief volgt nog) 

21/12: De batmobiel verliest een wiel 

(Meebrengen: cadeau van ong. €2,5 + kerstmuts)  

28/12: Mudnuf da sjotra allets   

 

Leeuwkes 

Vrijdag 6/12 19u00-21u00: Leeuwkes @ the movies 

(Meebrengen: lekker eten) 

Vrijdag 13/12 19u00-21u00: De Spooktocht 

(Warme kledij aandoen) 

21/12: Koning winter in het land 

(Meebrengen: cadeau van ong. €2,5) 

28/12: Wat een gelukkig eindejaar! 

 

Deugnieten 

7/12: Dag sinterklaas tot volgend jaar 

14/12: Brr wat is het toch koud hier 

21/12: Nu is het aan de kerstman 

(Meebrengen: cadeau van ong. €2,5) 

28/12: Joepie bijna 2014 
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Rakkers 

Vrijdag 6/12 20u00–22u00: Het is 

plezant in ons essenland 

Vrijdag 13/12 20u00–22u00: 

Wintersplinter 

21/12: Kerst koud en nat, geeft lege zolder en vat  

(Meebrengen: cadeau van ong. €2,5)  

28/12: Veel sneeuw op oudejaar, veel hooi in 't nieuwe jaar  

 

Sjowers 

Vrijdag 6/12 20u00–22u00: Carararararamba! 

14/12: Pifpoefpaf de Sjowers zijn af 

21/12: Just keep smiling 

(Meebrengen: cadeau van ong. €2,5)  

28/12: Kabouterfeestland 

 

Jonghernieuwers 

Vrijdag 6/12 19u00–21u00: Swimming in the Stool 

(Meebrengen: zwemgerief)  

Vrijdag 13/12 19u00-21u00: Meisjes bij de films 

(Meebrengen: zak(je) chips of andere dingen om aan te knabbelen)  

21/12 : Brand in Mokum 

(Meebrengen: cadeau van ong. €2,5)  

Zaterdag 28/12 19u00-21u00: WIJ GAAN OP WINTERBERENJACHT 

(Aandoen: warme kleding en deftig schoeisel)  

 

Jef, Michiel, Amber, Sam, Thijs, Bert, Jelle, Jolien, Dries, charlotte  

Jordy, Hans, Thomas,  

 Michiel, Sylvie, Kjell, Alissa, Axelle, Jasper 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


