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JODELA 

 

JAARGANG 2014-2015 

NUMMER 388 

Februari 

DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSJ HEIDEBLOEMPJE ESSEN 
 

 

Voorwoord 

Hallo iedereen en welkom bij het voorwoord van februari ! Het uit-

roepteken staat er omdat ik dolenthousiast ben, carnaval komt eraan 

en dit met de release van een paar topschijven. Lamme Frans, vieze 

jack en het feestteam hebben hun top 3-schijven op diskette ge-

bracht en deze ook gezonden naar de radiostations. Februari is ook de 

tijd van het verkleden; haal de traditionele cowboy-, ridder-, prinses- 

en politiepakjes maar naar boven om onze dromen te beleven. Naast 

carnaval en de krokusvakantie is er ook nog de 2-jaarlijkse ouder-

avond. Op deze avond zullen uw kinderen, jawel die van u en van nie-

mand anders, een prachtig stuk van Shakespeare, Brecht of Oscar 

Wild performen. Het is aan jullie de vraag of jullie er zullen be or not 

to be. Naast het begin van zo vele dingen, gaan er tranen of glimla-

chen verschijnen op de studenten hun gezicht vanwege het einde van 

de examens. Dit betekent dat alle activiteiten terug normaal zullen 

verlopen in tegenstelling tot vorige maanden. Is je leiding dus droevig 

en ziet hij/zij er een beetje intelligent/schoolwaardig uit, vraag dan 

alsjeblief niet hoe de examens gegaan zijn want dat doet hen alleen 

maar harder huilen. Je zegt ook 

niet tegen een romanticus dat 

Jack toch verder leeft in de ge-

dachte van Rose op het einde van 

de Titanic (zorgt alleen maar voor 

meer leed).  

 

Groetjes, Je huilend huilebalkje.  
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Informatio 
Ouderavond 

Zoals jullie ondertussen al wel weten, vindt op zaterdag 21 februari 

onze ouderavond plaats. Om dit tot een succes te maken, moet er na-

tuurlijk heel wat geoefend worden. Daarom zullen wij de week ervoor, 

elke avond, een repetitie houden. Op zaterdagochtend doen we nog 

een laatste oefenrepetitie. Zaterdagmiddag is het dan geen activiteit, 

maar een generale repetitie waarbij alle groepen hun toneel aan elkaar 

tonen. Hieronder vinden jullie de juiste uren van de repetities. Opge-

let: repeteren doen we NIET in het Jeugdheem, maar al meteen in het 

Gildenhuys van Essen Centrum, waar ook de ouderavond zal doorgaan.  

Wij vragen aan u om aan de leiding van uw zoon/dochter te laten we-

ten wanneer zij kunnen komen oefenen. Zo kunnen zij er rekening mee 

houden en ervoor zorgen dat alles in orde komt tegen de grote avond. 

Wij hopen natuurlijk dat er zoveel mogelijk leden meedoen én aanwe-

zig zijn tijdens de repetities.  

 

Repetities maandag 16 t.e.m vrijdag 20 februari 

19.00u-19.30u: Piepers 

19.30u-20.00u: Leeuwkes 

20.00u-20.30u: Deugnieten 

20.30u-21.00u: Rakkers 

21.00u-21.30u: Sjowers 
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Repetitie zaterdagvoormiddag 21 februari 

10.00u-10.30u: Sjowers 

10.30u-11.00u: Rakkers 

11.00u-11.30u: Deugnieten 

11.30u-12.00u: Leeuwkes 

12.00u-12.30u: Piepers 

 

Generale repetitie zaterdagnamiddag 21 februari 

Alle leden worden STIPT om 14.00u in uniform verwacht in het Gil-

denhuys. De generale is gedaan om 17.00u, dan mag u uw kind(eren) 

weer komen ophalen. 

 

Zaterdagavond 

’s Avonds wordt iedereen om 19.30u stipt in het Gildenhuys verwacht. 

Dit zeker in UNIFORM! (sjaaltje en trui (of eventueel T-shirt))  

De voorstelling begint om 20.00u. 

Tijdens de repetitie-week zal ieder lid van hun leiding te horen krij-

gen welke rol ze spelen en wat voor kleren ze daarvoor moeten aan-

doen. Gelieve deze zo snel mogelijk mee te geven (indien mogelijk) zo-

dat ze zeker niet vergeten worden en er al in geoefend kan worden. 

Wij kijken er al enorm hard naar uit. Hopelijk jullie ook. Voor vragen, 

opmerkingen,… kunnen jullie altijd terecht bij jullie leiding. GSM-

nummers zijn te vinden achteraan in de Jodela. 
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Carnaval 

Zaterdag 14 februari is het een beetje een speciale dag op de 

KSJ. Dan vieren we namelijk met z’n allen carnaval! Er staan 

heel wat verrassingen gepland die dag. Kom dus zeker samen met ons 

meefeesten. Vergeet jezelf zeker ook niet te verkleden, dat maakt 

het allemaal een beetje grappiger, leuker, specialer en feestelijker. 

 

Familiedag 

We willen jullie er nog eens aan herinneren dat je zaterdag 16 mei een 

grote cirkel in je agenda moet zetten. Dan is het onze familiedag. Te-

gen de middag kan je komen eten, daarna mogen alle ouders, broers, 

zussen,… meedoen met de activiteit, waarna er weer heerlijk gegeten 

kan worden. Zeker de moeite dus! Ook zijn we nog op zoek naar enkele 

ouders die bereid zijn om te komen koken. Meer info in de jodela van 

januari of bij de leiding. 

 

Triangel 

Ook dit jaar organiseert KSJ Antwerpen-Brabant weer een super leu-

ke speldag, Triangel genaamd. Zoals altijd zijn het de Deugnieten die 

hieraan deelnemen. Dit jaar valt deze knotsgekke speldag op zaterdag 

28 februari. Van 10u tot 16u worden we ondergedompeld in een dag vol 

plezier. Zit je bij de Deugnieten en wil je graag mee? Stuur dan zeker 

voor 11 februari een berichtje naar leidster Amber. (0479/505662 of 

simon.amber@hotmail.com) 

We zullen waarschijnlijk met de trein reizen. De exacte kostenplaatje 

staat nog niet vast, maar we schatten dat deze dag zo’n €15 euro gaat 

kosten per lid. Meer info (uren van vertrek en aankomst, prijs,…) krij-

gen jullie nog van jullie eigen leiding. 
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Verslagen 
Het weekend van 19 tot 21 december was een heel speciaal weekend. 

Namelijk het weekend dat de rakkers op weekend gingen. We spraken 

om 7 uur s’avonds af aan het station van Essen voor een geweldig 

weekend. Iedereen was nerveus en vroeg zich af waar dat we naartoe 

gingen. We pakte de trein naar wildert en deden vanaf hier een drop-

ping naar onze weekendplaats, namelijk ons eigen terrein. Wanneer we 

hier aankwamen, gingen we al onze bedden opstellen. Toen dit dan was 

gebeurd, hebben we nog een film gekeken. Na deze film was iedereen 

moe en zijn we dus gaan slapen. De volgende ochtend waren de leden al 

vroeg op en dan zijn we met een paar leden naar de winkel gegaan en 

de rest bleef op onze weekendplek om alles netjes klaar te zetten 

voor het stevig ontbijt. Nadat we goed hadden gegeten, begonnen we 

aan een stevige wandeling naar de Bosrust. Daar aangekomen begonnen 

we met minigolven. Dit vonden de Rakkers zeer leuk! Toen we klaar 

waren met minigolven vertrokken we te voet terug naar onze week-

endplek. De terugtocht verliep anders omdat we rechtdoortocht de-

den. Na deze grote wandeling kwamen onze leden moe terug maar vol-

daan terug aan. s’Avonds hebben we nog blackbox gespeeld; dit is een 

spel waarbij je een vraag moet stellen en dan iedereen een antwoord 

moet stoppen in een envelop en uiteindelijk worden de antwoorden 

hardop voor gelezen. Nadien hebben we nog een film gezien. Na deze 

film was vielen iedereen zijn oogjes toe en zijn we gaan slapen. De vol-

gende en laatste dag was het tijd om alles op te ruimen want om 11 uur 

werden onze leden alweer opgehaald, na een geweldig weekend, door 

hun lieve ouders. 
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In ‘t Potje 
Speculaascake met appel 

Ingrediënten:  

250 gr roomboter 

1 grote appel 

120 gr suiker 

120 gr donkerbruine basterdsuiker 

3 eieren 

330 gr cakemeel 

2 el geschaafde amandelen 

1 pakje vanillesuiker 

3 el koek en speculaaskruiden 

 

Materiaal: 

Cakvorm van ca. 28 tot 30 cm 

Mixer 
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Bereiding: 

Verwarm de oven op 170 graden.  

Gebruik 10 gr van de boter om de cakevorm in te vetten.  

Mix met een mixer de andere 240 gr boter met de gewone suiker, de 

basterdsuiker en de vanillesuiker tot een romig mengsel.  

Voeg één voor één de eieren toe tot ze zijn opgenomen.  

Meng het cakemeel met de koek en 

speculaaskruiden.  

Zeef dit bij het romige beslag en 

mix nog een minuutje door elkaar. 

Schil de appel en snijd in stukjes.  

Verdeel de helft van het beslag in 

de ingevette cakevorm en verdeel de 

stukjes appel er over.  

Schep de rest van het beslag er bovenop en bestrooi met de 

amandel.  

Zet de cake ongeveer 55 min in de oven.  

Als hij te donker wordt kun je de cake afdekken met aluminiumfolie. 

Controleer altijd met een satéprikker of hij gaar is van binnen. 
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Tijdrover 
Weet jij de weg van de olifant z’n hoofd naar z’n staart? 

 

3 mannen boeken een hotelkamer. Deze kost 30 EURO.  

Ze betalen elk 10 EURO. Na een tijdje beseft de hoteleigenaar dat de 

kamer maar 25 EURO kost en hij geeft de piccolo de opdracht om de 

5 EURO die teveel was aangerekend terug aan de 3 mannen te 

bezorgen. Hij geeft de piccolo 1 muntstuk van 2 EURO mee en 3 

muntstukken van 1 EURO. Nu beseft de piccolo dat hij 5 euro niet 

door 3 kan delen en hij besluit om het muntstuk van 2 EURO in zijn 

eigen zak te steken. Boven aangekomen geeft hij de 3 mannen elks 1 

EURO. 3*9 EURO (10 EURO - 1 EURO) = 27 EURO en 27 EURO + 2 

EURO (die de piccolo in z'n zak had gestoken) = 29 EURO, waar is nu 

die resterende euro naartoe? 
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Moppentrommel 
Jantje ging boodschappen doen in de winkel. Toen hij klaar was, ging 

hij gelijk naar de kassa, terwijl er een rij mensen stond.  

Dus de winkelier zei: "Hé, ga eens achter aan staan"  

Waarop Jantje antwoorde: "Nee, dat kan niet meneer daar staat al 

iemand! “ 

 

Er is een nieuwe leraar in een klas. Hij wil zien of de kinderen in 

zichzelf geloven. Daarom zegt hij: "Wie dom is gaat staan." Na enkele 

minuten.... Tim staat op en de leraar vraagt: "Denk je echt dat je dom 

bent?" Waarop Tim antwoordt: " Nee, maar ik vond het zo zielig dat u 

de enige was die rechtstaat!"  

 

Jantje zit in de klas en zegt ‘broem broem broem broem’. 

Dus de juf zegt: "Jantje wil je even ophouden?!" 

Waarop jantje door blijft gaan "broem broem broem broem" 

En dan zegt de juf: "Jantje ga nu maar na de gang" 

"Nee" zegt jantje "dat kan niet want mijn 

benzine is op!" 
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Wist-je-datjes 
Wist je dat … 

- De piepers soep hebben verkocht? 

- Deze heel lekker was en niet duur? 

- De deugnieten heel graag griezelverhalen verzinnen? 

- Ze veel mensen wilden laten vermoorden? 

- Deze dode mensen dan ook weer op een of andere manier tot 

leven moesten komen? 

- Nova, Nienke en Noor elkaar bijnamen gaven? 

- We enkel, vanwege censuur, die van Nienke kunnen geven? 

- Deze is Stienke?  

- Je gemiddeld 14 scheten per dag laat? 

- Dit bij Nienke waarschijnlijk hoger ligt?  

- De jonghernieuwster, Anne, gaan schaatsen is?  

- Zij samen met leidster Sylvie meegaat doen met het 

wereldkampioenschap schoonschaatsen? 

- Ze dit hoogstwaarschijnlijk gaan winnen?  

- De sjowers niets doen buiten ademen, veters proberen te 

strikken en prakken?  

- Dit een random zin is?  

- Deze zin vol met schreifvouten staadt? 

- Het deze maand een feestje wordt?  

- Het naast het feestje nog eens carnaval is ook? 

- Je weet wat het volgende wist-je datje is?  

- Dit het laatste wist-je datje is? 

- Je in de maling werd genomen?  
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Verjaardagen 
Februari, met zijn 28 dagjes, ook wel bekend als de kortste maand 

van het jaar. Maar dat wilt daarom niet zeggen dat er geen jarigen 

zullen zijn deze maand. In tegendeel zelfs! Op de eerste dag van de-

ze nieuwe maand zijn er maar liefst 2 leden jarig. Dat zijn deugniet 

Carlijn Edixhoven en leeuwke Vic van Hooydonk. Carlijn wordt 10 jaar 

en Vic wordt er 7! Op 2 februari is het alweer feest bij de leeuwkes, 

dan wordt Wout Peeters 9 jaar. Op 5 februari is de eerste rakker 

van de maand jarig. Ze heet Ninke Takx en wordt 13 jaar. Op 10 fe-

bruari is het de beurt aan onze enigste jonghernieuwer. Anne Van 

Bragt wordt die dag maar liefst 16 jaar oud! 2 dagen later, op 12 fe-

bruari, is er dan weer iemand van onze jongste groep jarig, pieper 

Hanne Peeters mag 7 kaarsjes uitblazen op haar verjaardagstaart! 

Op 18 februari is het aan de rakkers om te feesten. Robbe De Bac-

ker wordt dan 12 jaar. Omdat de rakkers van feesten houden en dus 

nog niet uitgefeest zijn, hebben ze nog een jarige deze maand. Skout 

Knappers wordt op 19 februari 13 jaar. Op 22 februari is het dubbel 

feest bij de piepers. Want dan is het de verjaardag van de zusjes 

Amber en Amélie Van de Velde. Zij worden allebei 7 jaar! Een dubbe-

le hoera! Als laatste van deze maand verjaart deugnieten-leidster 

Amber Simon. Zij wordt op 23 februari 20 jaar oud! 

 

 

Een dikke proficiat aan alle jarigen! 



 

Kiekjesrubriekje 
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Activiteiten 

Piepers 

7/2: Alle remmen los (meebrengen stuk fruit) 

14/2: Rampamtamton (verkleed komen, zie Informatio) 

21/2: 1 bitterbal en ik was verloren (Ouderavond, zie Informatio) 

28/2: Piepers aan de top daar kan niemand tegen op 

 

 

 

 

Leeuwkes 

7/2: Alle dagen Carnaval 

14/2: Jossekoppe alaaf! (verkleed komen, zie Informatio) 

21/2: De grote zaterdagavondshow (Ouderavond, zie Informatio) 

28/2: Is’t al terug carnaval? 



 

15 
 

 

 

 

 

Deugnieten 

7/2: De zwemmende katten blaffen fladderende liedjes 

14/2: All you need is love (verkleed komen, zie Informatio) 

21/2: De grote boze wolf show (Ouderavond, zie Informatio) 

28/2: Kleine wasjes, grote wasjes (Triangel, zie Informatio) 

 

 

 

Rakkers 

7/2: Niet te ver weggaan 

14/2: Ossekoppenstad 

21/2: Oost west, thuis best 

28/1: Videospelletjes spelen i.p.v. buiten ravotten. 
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Sjowers 

7/2: Spinnen eten 

14/2: Alaaf of niet Alaaf, dat is de vraag. 

(verkleed komen, zie Informatio) 

21/2: YOLO (Ouderavond, zie Informatio) 

28/2: Quick 

 

Jonghernieuwers 

7/2: Wie wat bewaart, gooit niks weg  

14/2: Carnavalist tot in de kist (verkleed komen, zie Informatio) 

21/2: Fietsen is gezond, eet meer fiets  

(Ouderavond, zie Informatio) 

28/2: Als het kalf verdronken is, is het tijd voor de barbecue 

 

 

 

Bart, Jef, Michiel, Sam, Thijs, 
Jelle, Manitas, Wietske, 

Jordy, Amber, Thomas, Bob, 
Sylvie, Alissa, Axelle, Jasper 



 

  



 

 


