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JODELA 

 

JAARGANG 2016-2017 

NUMMER 407 

December 

 
DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSJ HEIDEBLOEMPJE ESSEN 
 

Voorwoord 

Beste KSA’ers,  

Met de mosselsmaak nog in onze mond gaan we een nieuwe maand 

tegemoet. De maand, die met zijn vele feesten licht doet schijnen op 

deze donkere periode. Terwijl de boogschutters en steenbokken al 

galopperend hun verjaardagen vieren stapt er een goed heilig man ook 

op zijn trouwe viervoeter. Slecht-weer-vandaag zal met een statige 

uitgebalanceerde stap de Sint als ridder van de pakjes zijn intrede 

laten doen in het kikkerlandje dat wij België noemen. Ben je dus 

stoïcijns braaf geweest dan krijg je mits de gepaste leeftijd 

cadeautjes. Die hoeveelheid staat gelijk aan het aantal goede daden 

plus het aantal complimentjes aan mama en/of papa gedeeld door 

kattenkwaad tot de tweede. Mocht je een negatief getal bekomen dan 

krijg je een gestrikt kartonnendoos met erin een roe. Traditiegetrouw 

ga ik iedereen ook nog een vrolijk kerstfeest wensen en een gelukkig 

nieuwjaar. Bij deze geniet ervan, van de toewensing. Deze maand 

hebben we tijdens de feestdagen een aantal keer geen activiteit of op 

vrijdag, let hier op dat je dus niet op het jeugdheem staat wanneer de 

kalkoen thuis koud wordt. Ik ga 

jullie laten, want de bel is gegaan. 

Ooh wie zal dat zijn? De winter, 

de Sint of de deurwaarder? En 

voel je je wat down kijk dan even 

up. Met vriendelijke groeten, de 

voorwoordschrijver of 

voorwoordschrijfster.  
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Informatio 
Ouderavond 

2 jaarlijks organiseren wij een ouderavond. 

Wat houdt dit in? Dit houdt in dat we een hele week per groep een 

ontzettend leuk toneeltje in elkaar zetten om die vervolgens zaterdag 

vol trots aan alle ouders te laten zien.  

Zoals elke keer al was is het ook dit jaar tijdens de krokusvakantie 

(van 27/02 tot 04/03)! We oefenen iedere avond in het zaaltje van 

het Gildenhuis in Essen. De piepers oefenen elke avond van 18u tot 

18u30; leeuwkes van 18u30 tot 19u; deugnieten van 19u tot 19u30; 

rakkers van 19u30 tot 20u; sjowers van 20u tot 20u30 en 

jonghernieuwers van 20u30 tot 21u. Wij vragen ook of iedereen 

zijn/haar kind(eren) wil inschrijven zodat wij rekening kunnen houden 

met wie welke dag komt. Dit kan via onderstaande link. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCR18VUrpD_qR7IPV

9bMUIhYUEWowL50YvWCa_c20kY3pInw/viewform?c=0&w=1  

 

Sinterklaas 

December is natuurlijk de maand van de feestdagen en het eerste 

feest dat we met de KSA vieren is sinterklaas! Als jullie ook willen 

zien of zwarte piet al hard heeft gewerkt en dus onder het roet zit 

kom dan zeker zaterdag 3 december een kijkje nemen. 

Het is trouwens ten zeerste aangeraden om sinterklaas blij te maken 

door een tekening of 3 mee te nemen want misschien krijg je dan 

extra cadeautjes!! 
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Kerstfeestje 

Omdat Kerstmis niet vroeg genoeg kan vallen vieren wij met de 

KSA ons Kerstfeestje al op zaterdag 10 december! Om van deze 

middag een gezellige en toffe namiddag te maken moet iedereen een 

cadeautje van ongeveer €2,5 meenemen. Hiermee kan je iemand van 

je groep enorm blij mee maken! 

 

Kerstavond 

Omdat iedereen tijdens Kerstavond graag bij zijn/haar familie wil zijn 

zal er tijdens Kerstavond, zaterdag 24/12, geen activiteit zijn. 

 

Oudjaar 

Ook dit jaar zal de leiding van onze jeugdbeweging met oudjaar weer 

chocomelk en soep bedelen aan iedereen die bij ons komt zingen. 

Dit jaar kunnen jullie ons weer vinden aan het station van Wildert. 

Ook aan de mama’s en papa’s is gedacht en zal iets lekkers voorzien 

zijn. Omdat 31 december dit jaar op een zaterdag valt zal er deze 

dag ook geen activiteit zijn! 

 

Examens 

Omdat veel leiding en oudere leden in december 

of januari examens hebben en het grootste deel 

van hun energie moeten steken in studeren is 

het mogelijk dat er de komende maanden op 

vrijdag activiteit wordt gegeven. Kijk dus zeker 

goed naar de datum en het uur! 
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Jodelascoop 
Ram: 21/03 - 20/04: 

Deze maand onderga je een grote verandering in je doen en laten. 

Sommige mensen zullen je aardiger gaan vinden, maar jouw nieuwe 

karakter valt niet bij iedereen in de smaak. Stop ook deze maand 

zeker niet met ademen indien je wil overleven. 

 

Stier: 21/04 – 20/05:  

Deze maand zal je goed presteren met je sport. Je bent vastberaden 

het goed te doen. Door al je wilskracht haal je het. ga op je gevoel af 

bij de sport, maar luister nog wel goed naar de leraar. Word niet 

jaloers als andere het net iets beter doen dan jij, want jij bent ook 

heel goed. Jaloerse viezerik. 

 

Tweelingen: 21/05 – 21/06: 

Deze maand zal iemand je proberen te misleiden. Wordt nou niet 

gelijk boos, als je hierachter komt, misschien was het wel een grapje. 

Pak de persoon terug, je hebt genoeg fantasie. Maak het grapje niet 

stom, maar blijf zeker niet te aardig, dan beleef je er het meeste 

plezier aan! 

 

Kreeft: 22/06 – 22/07: 

Je denkt vaak aan de toekomst of aan het verleden, maar doe dat nou 

een weekje niet. Heb lol in deze tijd, en geniet van het gezelschap van 

je echte vrienden. Weet ook dat Jezus en het vliegende 

spaghettimonster er altijd voor je zullen zijn. 



 

 6 
Leeuw: 23/07 – 23/08: 

Als je deze maand naar een show gaat, zorg dan dat je op tijd 

komt, want het zou zo maar kunnen dat je ergens achterin zit. 

Misschien vallen er ook huishoudelijke apparaten uit, maar wordt nou 

niet gelijk pessimistisch, want jij hebt genoeg geduld. 

 

Maagd: 24/08 – 23/09: 

De verstrooide Maagd stapt in de kattenbak en denkt dan dat zij op 

het strand zit. toch is een tweeling handig om in de buurt te hebben 

als de afvoer lekt of de toiletpot overstroomt. ze zullen het karwei 

misschien niet helemaal kunnen klaren, maar zien wel kans om met 

touwtjes en bandjes het probleem tijdelijk, zolang jij op bezoek bent, 

op te lossen. 

Weegschaal: 24/09 – 23/10: 

Ik heb de prijsvraag gewonnen en mag als prijs de horoscoop van de 

weegschaal schrijven. Ik wil graag de groeten doen aan tante Sonja en 

mijn poes Desirée. 

Schorpioen: 24/10 – 22/11: 

Deze maand ben jij net als elke maand de superster op de bingoclub. 

Deze maand zal er wel hevige competitie zijn. Indien je een 

kanariepiet bezit geef hem je beste zaad om hem te bedanken voor 

bewezen diensten. Kanaries werden vroeger gebruikt in de mijnbouw. 

Omdat een kanarie veel sneller adem haalt, klein is en een hoge 

stofwisseling heeft in vergelijking met de mijnwerkers, overlijdt de 

vogel zeer snel als het dodelijk gas koolstofmonoxide aanwezig is. De 

mijnwerkers hebben dan nog de gelegenheid om de plek des onheils te 

verlaten. Mogelijk komt hier ook de uitdrukking 'van je stokje gaan' 

vandaan.  
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Boogschutter: 23/11 – 21/12: 

Je conditie is goed, vooral de eerste helft van December als 

de Zon nog in je teken staat. Je stemming en humeur verbetert 

de tweede helft van de maand. Je huis en gezin houden je bezig en 

kunnen je zelfs wat stress veroorzaken. 

 

Steenbok: 22/12 – 20/01: 

Er zal altijd geweld en vriendschap blijven bestaan. Dus moeten we 

daar iets aan doen, denk eens meer aan je beste vriend(in) en je 

ergste vijand. De aarde zal nog minstens 12 maanden bestaan, dus doe 

het voorgaande maar snel voor het te laat is. 

 

Waterman: 21/01 – 19/02: 

Ga eens langs bij je onderbuur deze maand. Indien je geen onderbuur 

hebt raadt de maan aan dat je er snel een zoekt. Vraag of hij/zij mee 

op schattentocht wil naar Tasmanië. Indien hij/zij dit gulle aanbod 

afwijst kan je nog steeds met je kanariepiet gaan. Start. 

 

Vissen: 20/02 – 20/03: 

Deze maand vermijd je maar beter alle groenten die starten met een 

letter. Groenten zijn vies. We zijn nu eenmaal geen konijnen.  

Konijn kan je deze maand wel eten.  
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Wist-je-datjes 
Wist je dat?  

-Je twee bladzijde wist-je-datjes gaat kunnen lezen?  

-Kobe en Robbe naar het altaar mochten komen?  

-Ze dit met pracht en praal deden?  

-Het dan ook Christus koning was?  

-We na aan hostie ook mosselen konden gaan eten?  

-Dat mosselen eten voor het goede doel was?  

-De sjowers zijn gaan minigolven?  

-Arjen het beste was omdat hij het minste punten had?  

-Hij dat geleerd had op school?  

-De piepers en de sjowers zijn gaan zwemmen?  

-Ube dit fantastisch kan maar zijn zwembrevet nog niet had?  

-Hij ook waarschijnlijk goed kan autorijden alleen nog geen rijbewijs 

heeft?  

-Iben, Arjen, Bram en Robbe een grote patat met mayo hadden 

besteld?  

-Ze lang moesten wachten?  

-Maar het absoluut niet de moeite waard was?  

-Thomas Post op het juiste paard heeft gestemd?  

-Hij dan ook een paardenstal heeft?  

-En dus ook makkelijk op een paard zit?  

-Dat zijn paard is?  

-Thomas Post vaak in de wist-je-datjes komt?  

-Hij ze zelf inzendt?  

-De jonghernieuwers goed kunnen pokeren?  
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-Dit in hun professioneel leven nog goed van pas gaat komen? 

-Leidster Sylvie graag rondjes rijdt rond een rotonde?  

-Ik niet weet of het in of rond is?  

-Een gitaar meestal 6 snaren heeft?  

-Je best de gevoelige niet bespeelt?  

-We de eerste najaarsstorm hebben gehad?  

-Het met huilen bij was?  

-De Sint is aangekomen met zijn pieten?  

-Bart Peeters al jaren dezelfde kleren draagt?  

-Leider Bart zijn volledige naam Barteljaap is?  

-Zijn achternaam nog wel steeds Goris?  

-Al weten we dat ook niet zeker?  

-Brinte van praten houdt?  

-Van lang en veel en luid praten?  

-Ze haar eigen programma zou moeten hebben?  

-Dit een praatprogramma zou zijn?  

-Dat een flauwe woordgrap was?  

-Er al een drietal op deze twee bladzijde staan?  

-Sita, Noor, Fleur en Skout last hadden van brainfreeze?  

-De complicaties minimaal waren?  

-Ik de mop niet ga uitleggen?  

-Er nog een cartoon van Jeroom volgt?  

-Jullie allemaal een voldoende hebben?  
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In ‘t Potje 
 

Chocoladekoekjes van havermout en banaan 

Deze lekkere chocoladekoekjes van havermout en banaan zijn gezond, 

bevatten maar 3 ingrediënten èn zijn snel klaar; wat wil je nog meer? 

 

Ingrediënten 

100 gram havermout 

2 grote rijpe bananen 

50 gram extra pure 

chocolade 

 

Materialen 

beklede bakplaat 

 

Bereiding 

Verwarm de oven voor op 180 graden.  

Hak de chocolade in kleine stukjes.  

Prak de bananen in een kom fijn met een vork.  

Roer dan de havermout en de chocolade erdoorheen.  

Maak 16 balletjes van het mengsel en druk ze plat op de bakplaat.  

Zet de bakplaat in de oven voor 20 minuten 
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Moppentrommel 
 

De leraar vraagt: ‘Geef me eens een voorbeeld van verdediging bij 

noodweer?’ 

‘Wanneer ik gedwongen ben mijn rapport zelf te ondertekenen!’ 

antwoordt prompt een leerling. 

 

Tijdens een proefwerk betrapt de leraar Piet herhaaldelijk op 

spieken. 

Hij buldert: ’Dat is nu al de derde keer dat ik je naar andermans blad 

zie kijken!’ 

‘Ik kan er niets aan doen, meester, hij schrijft zo onduidelijk!’ 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de les geschiedenis vraagt de leraar: ‘Wanneer werd Rome 

gebouwd?’ 

Jante steekt zijn vinger op: ‘ ’s nachts, meester.’ 

‘Hoe kom je daar nu bij?’ vraagt de onderwijzer verbaasd. 

‘Wel, u hebt zelf gezegd dat Rome niet op een dag gebouwd werd!’ 
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Als huiswerk krijgt de klas de volgende rekenopgave: ‘Een wandelaar 

loopt 5km per uur. Hoe lang doet hij over 12.5km?’ 

De volgende dag haalt de meester de schriften op. 

Wietske heeft haar huiswerk niet gemaakt en de meester vraagt 

waarom. 

Het antwoordt luidt: ‘Mijn vader is nog steeds onderweg, meester!’ 

 

 

 

 

 

 

 

‘Kun jij zwemmen? 

‘Soms’ 

‘Hoezo soms?’ 

‘Alleen als ik in het water ben!’ 

 

‘Weet jij hoe een struisvogel geboren wordt?’ 

‘Die komt uit een ei.’ 

‘En weet je hoe een zebra geboren wordt?’ 

‘euh…’ 

‘Streepje voor streepje!’ 
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Tijdrover 
Help de pokémon de feestdagen vieren in kleur! 
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Leidingrubriek 
 

In deze rubriek krijgt elke maand een leiding de kans om wat meer 

over zichzelf te zeggen zonder zichzelf te onthullen. Als jij kan raden 

welke leiding we zoeken krijg jij misschien wel een mooie prijs!! 

 

Gegroet! Hoe gaat het ermee? 

Hey hoi met mij gaat alles goed 

 

Super! Hoelang zit jij al in de KSA? 

Goh dan moet ik even rekenen. Van tweede jaar pieper, dus dat is… 12 

jaar! 

Al 12 jaar?! Dat is wel heel lang! 

In al die jaren heb je vast wel een activiteit gehad die je elke 

week zou willen doen. Welke is dat? 

Jaja bij de leukste jeugdbeweging van het land kan je wel een groot 

deel van je leven doorbrengen 

Ik vond als lid dorpsspel altijd heel erg leuk. 

 

Altijd leuk zo'n spel in een dorp!  

En had je ook een hekel aan een bepaalde activiteit? 

Ja als sjower heb ik eens een ui en 

knoflooktocht gedaan en dat vond ik 

verschrikkelijk en mijn ouders ook. 

Lang leve de knoflooktocht!!  
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Heb je ook een favoriete leiding gehad? 

Goh ik vond ze allemaal wel toppers. 

Dat zullen ze vast graag horen! 

Maar nu is het tijd om wat meer over jezelf te praten, heb je 

nog andere hobby's buiten de KSA? 

Ja, ik speel piano! 

 

Zo goed als een ekte Mozart? 

Haha dat zou ik nou niet zeggen maar ik doe men best!  

Zo hoort het! En wat studeer je?  

Ik volg momenteel economie moderne talen. 

 

Dat klinkt vrij economisch en modern! 

Nog een paar vragen: Wat is je lievelingseten? Wat is je 

lievelingsdrinken, favoriete muziek,...? 

Favoriete eten, lasagne gemaakt door de mama hmmm, drinken zo’n 

sapje met kriekensmaak en muziek zo wat van alles. 

 

Lekker vaag! Maar omdat mijn blad bijna vol is stel ik nu mijn 

laatste vraag: Heb je nog een levenswijsheid waarmee je de lezer 

wil plezieren? 

Geniet van het leven want het duurt maar even, laat de zon in je hart 

en kom naar de KSA! 

Een zeer mooie wijsheid! 

Tot de volgende! 

Doei doei! 

 

Weet jij wie meneer of mevrouw X is? Laat het dan zeker weten aan 

iemand van de leiding! 
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Verjaardagen 
 

De tijd vliegt, want de laatste maand van 

2016 is alweer aangebroken. Buiten de 

vele feestdagen en de sint die op bezoek 

komt zijn er ook nog vele jarigen bij de 

KSA! De eerste jarige deze maand is 

sjowerleider Jef Goris. Hij wordt  

op 4 december al 21 jaar.  

Op 15 december zitten we met 2 jarigen 

want dan is het feest bij de piepers en bij de deugnieten.  

Bij de piepers verjaart Bryan Browne, hij wordt 6 jaar. De 

deugnieten mogen zingen voor hun leider Bart Goris die 19 jaar 

wordt! Op 18 december is het dan tijd voor de leeuwkes om feest te 

vieren, want deze dag wordt Tristan Labaerre al 8 jaar. Hierna 

kunnen we een hele tijd wachten tot 29 december, maar dan zitten 

we weer met een dubbel feest. Bij de leeuwkes wordt Kyara Braat 7 

jaar en bij de sjowers mag Arjen Wuyts 13 kaarsjes uitblazen. 

Afsluiten deze maand doen we bij de piepers, want op 30 december 

wordt Vanya Van De Reijt 6 jaar. Wij wensen alle jarigen een heel 

fijne verjaardag toe en ook een fijne sinterklaas en spetterende 

eindejaarsfeesten. 
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Kiekjesrubriekje 
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Activiteiten 

Piepers 

3/12: Sinterklaas kapoentje. 

(Meebrengen: tekening voor de sint) 

10/12: Kerstparty. 

(Meebrengen: Cadeau van +/- €2.5, zie informatio) 

Vrijdag 16/12 van 19u00 tot 21u00: Koud weer vandaag. 

24/12: Hang de kerstballen maar in de boom. 

(Geen activiteit, zie informatio) 

31/12: Bom bom bom het jaar is bijna om.  

(Geen activiteit, zie informatio) 

 

 

                                                                

 

 

 

 

                                                                Leeuwkes 

03/12: Sinterklaas wil fristi  

(meebrengen: tekening voor sinterklaas en zwarte piet) 

10/12: klintersaas wil stifri  

(meebrengen: cadeautje van +/- €2,5, zie informatio) 

Vrijdag 16/12:van 19u tot 21u: in de zak er mej, op de boot er 

mej! 

24/12: baby Jezuske’s prebeursdeejbesj  

(Geen activiteit, zie informatio) 

31/12: zieuwjaarke noete 

(Geen activiteit, zie informatio) 
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Deugnieten 

3/12: Sinterbaas komt op bezoek. 

(Meebrengen: Tekening voor de sint) 

10/12: Ik hou van dansen. 

(Meebrengen: cadeau van +/- €2.5, zie informatio) 

Vrijdag 16/12 van 19u00 tot 21u00: Dominee pardoes 

24/12: In de Kaarrkq! 

(Geen activiteit, zie informatio) 

31/12: Eerst betalen zei kastelein.  

(Geen activiteit, zie informatio)  

 

 

 

 

 

 

 

Rakkers 

3/10: Sinterklaas en zijn transformers. 

(Meebrengen: tekening voor de sint) 

10/12: Thunderbells  

(Meebrengen: cadeau van +/- €2.5, zie informatio) 

Vrijdag 16/12 van 19u00 tot 21u00: kolonisten van kantni’aan. 

24/12: Prekerst 

(geen activiteit, zie informatio) 

31/12: Parimaribooooh. 

(Geen activiteit, zie informatio) 
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Sjowers 

3/12: Sintergef geeft en cadeau 

(Meebrengen: tekening voor de sint) 

10/12: het déke. 

(Meebrengen: cadeau van +/- €2.5, zie informatio) 

Vrijdag 16/12 van 19u00 tot 21u00: Het zit allemaal in dat 

heksenbolletje van je. 

24/12: kerstmis is voor pipi’s langkousen 

(Geen activiteit, zie informatio) 

31/12: piew piew paf boem. 

(Geen activiteit, zie informatio)                                 

Jonghernieuwers  

3/12: pyromanistische spelen. 

(meebrengen: tekening voor de sint) 

10/12: van 20u tot 22u Wie neemt de chips mee? Ik heb al cola. 

(Meebrengen: cadeau van +/- €2.5, zie informatio) 

Vrijdag 16/12 van 19u00 tot 21u00: De slimste JH. 

24/12: Bijna kerst (geen activiteit, zie informatio) 

31/12: Bijna nieuwjaar (Geen activiteit, zie informatio) 

 

Bart, Jef, Sam, Manitas, Wietske, Jordy, 

Thomas, Bob, Alissa,  Anne 





 

  


