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JODELA 

 

JAARGANG 2015-2016 

NUMMER 397 

December 

 
DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSA HEIDEBLOEMPJE ESSEN 
 

Voorwoord 

Hoor wie klopt daar kinderen, hoor wie klopt daar kinderen, wie zou 

dat zijn? Ik denk onze goede ouwe Sint, die niet stinkt naar bier en 

geitenkaas wel naar pepernoten en chocolade. Poets je schoenen maar, 

ga langs de lokale superdeboer en vergeet zeker geen pintje of een 

bak of twee te bestellen bij de brouwer om naast de schoen te 

zetten. Zet het laatste wel niet voor de openhaard tenzij je een 

koelbox of varianten gebruikt. Omdat ik al jaren zondig leef en niets 

meer van de heilig man en zijn pieten krijg, kan ik alleen maar 

uitkijken naar ‘the force awakens’. Over deel 7 van de star wars saga 

gaat dan ook de maandelijkse prijsvraag, deze luidt als volg; hoeveel 

keer moet een gemiddelde clonetrooper schieten om iets te raken? Je 

kan een levenslange invriezing winnen, zodat je in de toekomst 

(ondanks dat het zich in een ver verleden afspeelt) wakker gemaakt 

kan worden door de echte en enige prinses Leia of stoere bink Han 

Solo. Ik wens jullie ook allemaal een prettige feestperiode, eet je dik 

en drink je vol want zo houden we onze consumptiemaatschappij in 

stand. Vergeet ook je goede voornemens niet, die hoef je toch maar 

een week of geen vol te houden. 

Denk er aan tolerantie in deze 

dagen is zeldzaam, probeer de 

hypocrisie en intolerantie de baas 

te zijn door gebruik te maken van 

de ratio waar velen het leven voor 

gelaten hebben. Groetjes en fijne 

feestdagen van je morelend 

moraalriddertje.  
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Informatio 
Examens  

Voor de oudere studenten onder ons is de 

maand december niet meteen de leukste 

maand. De oudere leden en leiding moeten dan 

in hun boeken gaan kruipen. Om al dat geleer 

draaglijker te maken, blijven de activiteiten 

wel doorgaan maar vaak op een andere dag of 

een ander tijdstip. Kijk daarom goed in jullie 

jodela wanneer je activiteit hebt! 

 

Kerstfeestje 

Naar jaarlijkse traditie houden we rond de tijd van 

Kerstmis ons eigen kerstfeestje. Daarom vragen wij 

aan alle leden om een cadeautje van ongeveer 

€2,5 mee te nemen. Dit feestje dient om de 

sfeer nog harder te bevorderen en om 

eindelijk van die vervelende twee en halve 

euro die al sinds vorig jaar in uw portemonnee 

zit af te raken.  

 

Tweede kerst 

Omdat tweede kerst dit jaar op een zaterdag valt, en het ook 

belangrijk is om de banden met je familie af en toe (of heel vaak) nog 

eens aan te sterken, zal er op zaterdag 26 december geen activiteit 

zijn.  
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Oudjaar  

Voor iedereen die een stem 

heeft en die op deze dag wil 

gebruiken: ook dit jaar staat 

jullie leiding weer lekkere 

warme chocomelk en soep uit te 

delen! Net als de afgelopen 

twee jaar kan je ons dit jaar 

weer vinden aan het station van 

Wildert. Niet getreurd mama’s en papa’s, ook voor jullie zal er iets 

voorzien zijn! Tot dan!! 

 

Lidgeld 

Wij kunnen uw kind pas verzekeren als het lidgeld betaald is. Dit 

bedraagt €50 euro voor het eerste kind. Bij het volgende kind van de 

familie dat lid is, gaat er steeds €5 af. (Tweede kind = €45,…) Dit 

moet gestort worden op onderstaand rekeningnummer:  

BE83 7755 9351 3315.  

Met als mededeling Naam + Groep 

Moest dit dus nog niet gebeurd zijn, gelieve deze betaling dan zo snel 

mogelijk in orde te brengen zodat wij uw dochter/zoon kunnen 

verzekeren. Alvast bedankt. 
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In ‘t Potje 
Risotto Met Eekhoorntjesbrood En Parmezaan 

  

 

 

Bereiding 
• Heeft men gedroogde eekhoorntjesbrood (Funghi Porcini), laat deze 

dan eerst een kwartier tot een uur weken in lauw water of tot ze 
zacht zijn (gebruik het weekwater bij de bouillon: deze 

paddenstoelen kunnen zand bevatten, filter daarom eerst het 

water, alvorens te gebruiken). Spoel na het weken de porcini nog 
eens grondig, laat uitlekken in een vergiet, knijp het overtollige 
water eruit en snij in plakjes. 

• Verhit de 2 el olie en 25 gr boter in een pan en fruit de sjalotjes en 

 

Benodigdheden 
• Rondkorrelige rijst – 300 gr  
• Eekhoorntjesbrood (zie tip 2) 
• Groentebouillon, krachtige – 1 L (kokend – zie tip 3) 
• Droge witte wijn – 1 à 2 dl 
• Sjalotjes – 2 st (fijngesnipperd) 
• Knoflook – 2 teentjes (fijngehakt) 
• Peterselie – 2 el (verse, fijngehakt) 
• Parmezaanse kaas 
• Olijfolie 
• Echte boter – 75 gr 
• Zwarte peper (versgemalen) 
• Zeezout 
Keukengerei 
Mengkom; 
Vergiet; 
Groentemes; 
Snijplank 
(groen); 
Braadpan met 
zware bodem; 
Roerlepel 
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knoflook hierin glazig. 
• Doe de rijst (de rijst niet wassen onder stromend water – 

zie tip 4) erbij en laat men hem, al roerend met een 
houten lepel, glazig worden. 

• Blus daarna de rijst met de witte wijn. 
• Als de wijn bijna volledig is opgenomen door de rijst, voegt men -

wanneer men werkt met gedroogde porcini- de geweekte, 
uitgelekte en uitgeknepen porcini toe en roert men het geheel 
op. 

• Draai het vuur laag en voeg pollepel na pollepel hete bouillon toe 
(met daarin het weekvocht van de porcini – zie ook tip 5): schep 
er telkens pas de volgende lepel bij als de vorige schep bouillon 
bijna volledig is opgenomen door de rijst. Roer de risotto 
voortdurend om, zodat hij niet aan de bodem van de pan gaat 
kleven (op deze manier bereikt men ook dat het zetmeel uit de 

rijst alles tot een romig geheel maakt). Roer wel voorzichtig, 
anders koken de korrels tot pap. 

• Voeg na 10 minuten -wanneer men met verse porcini werkt- de 
verse, in plakjes gesneden eekhoorntjesbrood toe. 

• Laat de rijst in totaal circa 20 minuten koken, op een zacht vuurtje 
en zonder deksel, of tot de rijst beetgaar is (steeds bouillon 

toevoegend zolang als nodig: misschien hebt u niet alle bouillon 

nodig of net wat extra). De kooktijd hangt af van de soort rijst: 
de risotto dient romig en vochtig te zijn, maar zeker niet 
soepachtig en zeker niet te droog. 

• Neem, als de rijst gaar is, de pan van het vuur en breng het geheel 
op smaak met peper en zout. 

Voeg de peterselie, 100 gr geraspte Parmezaanse kaas en 
resterende boter en wat olijfolie (zie tip 6) toe, meng alles 
voorzichtig door elkaar en laat het geheel 2 minuten rusten, 
alvorens op de borden te scheppen. 
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Moppentrommel 
 

Een zwarte piet komt bij de bakker en vraagt: "Heeft u ook 

pepernotentaart?" De bakker zegt: "Nee, die heb ik niet." De zwarte 

piet kijkt nog even rond en loopt dan weer de bakkerij uit. 

De volgende dag komt de zwarte piet weer de bakkerij binnen en 

vraagt weer: "Heeft u ook pepernotentaart?" Weer zegt de bakker: 

"Nee." En weer gaat de zwarte piet zonder iets te kopen de winkel uit. 

Dit herhaalt zich een aantal dagen en de bakker begint te twijfelen: 

Zal ik dan toch maar een pepernotentaart maken? 

Als de zwarte piet de bakkerij weer binnen komt en weer vraagt: 

"Heeft u ook pepernotentaart?" zegt de bakker trots: "Ja, die 

hebben we." 

Zegt de zwarte piet: "Vies he!” 

 

 

 

Ene zwarte piet tegen de andere: 'Hoe gaat het op je niewe functie?' 

'O, prima. Er werken nu al 150 man onder me.' 

'Zo ...' 
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'Ja, ik zit in het kraaiennest op de boot van 

Sinterklaas.' 

Als zwarte piet in zijn ene hand 12 pakjes 

heeft en inde andere hand 20. Wat heeft hij dan? 

Antwoord: Hele grote handen. 

 

 

 

Sinterklaas vaart met z'n pakjesboot op zee. 

Plotseling stoot het schip op een rots.  

Er zit een gat in de bodem waardoor het water naar binnen gutst. 

Maar dan komt 1 van de Pieten op een idee en begint ernaast nog een 

gat te boren. 

"Piet, wat doe je nou?" roept Sint.  

Zegt Piet, "Zo kan het water er ook weer uitstromen... 
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Tijdrover 
 

Wegwijspiet zit thuis met een identiteitscrisis. Help jij de kindjes en de Sint? 
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Kleuren maar! 



 

 

Verjaardagen 
De tijd vliegt vooruit, zeker als je je zo goed amuseert op de KSA 

want het einde van het jaar is al weer aangebroken. En dat betekent 

heel veel feestjes!!! Jullie denken dan natuurlijk direct aan 

Sinterklaas, de kerstman en klinken van oud naar nieuw, maar er zijn 

zelfs nog leden en leiding die extra feesten in december. Zij mogen 

in december extra cadeautjes verwachten door hun verjaardag! 

We beginnen met pieperleiding Jef Goris die op 4 december al maar 

liefst 20 jaar oud wordt en als hij braaf is nog wel wat meer 

cadeautjes van Sinterklaas kan verwachten. Wat later in de maand op 

15 december is het dubbel feest op de KSA want dan verjaart de 

jongere broer van pieperleiding Jef namelijk rakkerleiding Bart 

Goris. Hij wordt op deze dag “volwassen” want hij mag dan 18 

kaarsjes uitblazen. Ook op deze dag wordt pieper Bryan Brown al 5 

jaar. Na het vieren van Kerstmis komen we bijna aan het einde van 

het jaar en wordt op 29 december de jonge kerel Arjen Wuyts van 

de rakkers al 12 jaar. Een dagje later en als laatste van de maand 

gaan we terug feesten bij de piepers want dan wordt Vanya Van  De 

Reijt 5 jaar. En kan zij de dag later als 5-jarige gaan nieuwjaar 

zingen en chocomelk komen drinken! Wij wensen iedereen een super 

gelukkige verjaardag, een zalig Kerstmis en een gelukkig Nieuwjaar!  



 

Kiekjesrubriekje 
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Activiteiten 

piepers 

5/12: Sinterklaasje kom maar binnen met je gelijkwaardige 

loonarbeider. (meebrengen: Zangstem en liedjes van de sint van 

buiten leren) 

Vrijdag 11/12 19u00 tot 21u00 : Frozen laat me koud. 

(meebrengen: ijsblokje en 2 euro) 

19/12: How how how wie wil mijn kerstkadooww. (meebrengen: 

pakje van ongeveer 2.50 euro) 

26/12: Bin bam boem het jaar is oem. (meebrengen: betonstrijkers, 

grapje geen activiteit) 

 

                                          Leeuwkes 

5/12 : Banaan eten. 

Vrijdag 11/12 19u00 tot 21u00: 2015 was een 

bananen jaar. 

19/12: Bananen uitpakken (meebrengen: een 

cadeau’tje van ongeveer 2.50 euro )  

26/12: De nieuwe banaan is geboren. (geen activiteit, zie 

informatio) 
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deugnieten 

5/12: They took our jobs, teytrookurjeubs!  

(meenemen: brief/tekening voor sinterklaas) 

11/12 van 19u tot 21u: Y’all fish be dead(meenemen: €2) 

19/12: Y’all Mexicans be stealin’ ma moonshine                         

(meenemen: kerstmuts + cadeau van €2,5) 

26/12: In case ya didn’t notice, it’s Jesus’ birthday (2e kerst: zie 

informatio) 

 

 

 

 

 

                                          

Rakkers 

5/12: Sinterbaas is ne klaas. 

Vrijdag 11/12 19u00 tot 21u00:         

1 bitterbal en ik was verloren. 

19/12: Doe maar is gek, met een 

kerstboom in uw bek. 

(cadeau van ongeveer €2,5) 

26/12: Pief poef paf, het jaar is af. (geen activiteit, zie 

informatio) 
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Sjowers 

Vrijdag 4/12 19u00 tot 21u00: Bijna sinterklaas. 

Vrijdag 11/12 19u00 tot 21u00: Mastermovies. 

19/12: Wie weet waar de kertsman woont? (meebrengen: cadeau 

van ongeveer 2.50 euro) 

26/12: Er is een kinneke geboren. (geen activiteit, zie informatio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 

 


