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JODELA 

 

JAARGANG 2012-2013 

NUMMER 366 

Januari 

 
DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSJ HEIDEBLOEMPJE ESSEN 
 

VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord 

Beste vrienden van de KSJ. We zijn weeral op het einde gekomen van 

het jaar 2012; de geboorte van Jezus hebben we goed herdacht en 

ook van het Einde van de Wereld zijn we enkel met de schrik vanaf 

gekomen. Veel tijd om daar over na te denken is er echter niet, want 

het volgende jaar laat dan ook niet op zich wachten. Weer veel te 

doen in dat jaar, dat in elk geval. De studenten in het Secundair 

kunnen weer met hun armen in de lucht wat zitten slapen in de les, 

terwijl de Hogeschool- en Universiteitsstudenten zich weer een 

maand opsluiten in hun kelder, zolder of grot. Daarom ook deze maand 

weer aangepaste uren en dagen waarop KSJ gegeven wordt, opgelet 

dus! Verder geen echte bijzonderheden in het vooruitzicht, daarvoor 

moeten we nog een extra maandje wachten want ook de 2-jaarlijkse 

Ouderavond staat weer voor de deur. Hopelijk mogen we, zoals de 

traditie het wil, weer een afgeladen vol Gildenhuys verwachten, vol 

met enthousiaste KSJ-ers en trotse papa’s en mama’s. Daarvoor is het 

nog eventjes wachten, eerst zien of we dit jaar nog wat sneeuw te 

zien gaan krijgen. Een echte sneeuwactiviteit is er nog niet geweest, 

al hebben we nog eventjes tijd om 

daar op te hopen! Tot slot 

iedereen nog leuke feestdagen en 

veel pakjes gewenst, want in 

tijden van crisis crisis crisis is 

dat ook nog af te wachten 

natuurlijk! 

 

Tot zaterdag! 
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InformatioInformatioInformatioInformatio    
Oudjaar 

Wij willen alle zangertjes er nog even 

aan herinneren dat jullie op 31 

december zeker eens mogen 

langskomen bij Baertshoek 8, op de 

Wildert. Daar zal jullie leiding 

klaarstaan met een kom warme 

chocomelk. Olé!  

 

Nieuwjaar 

Namens de hele leidingsploeg 

willen wij jullie een spetterend 

nieuw jaar toewensen, met vele 

leuke momenten en natuurlijk 

ook met megasupergeweldige 

KSJ-zaterdagnamiddagen!!! 

 

 

Examenperiode 

Omdat sommige leiders en leidsters die aan de universiteit of 

hogeschool studeren pas in januari examens hebben, kan het zijn dat 

jullie activiteiten weer op een andere dag/uur vallen. Kijk dit daarom 

zeker extra na in de Jodela, zodat je geen activiteit mist of je er niet 

voor niets staat! 
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Ouderavond 

Zoals in de vorige Jodela al aangekondigd, zal op zaterdag 16 

februari onze 2-jaarlijkse ouderavond weer plaatsvinden.  

De repetities zullen doorgaan van maandag 11 februari tot zaterdag 16 

februari, hieronder een overzicht van hoe laat precies. Die zaterdag 

zal er ook nog een generale repetitie plaatsvinden. ’s Avonds is het 

dan zover. Dan is hét moment aangebroken waarop jullie, samen met je 

hele groep, aan de mama’s, papa’s, broers, zussen,… kunnen laten zien 

hoe goed jullie kunnen acteren. Het is wel belangrijk dat jullie het 

strookje, dat te vinden is op de volgende pagina, zo snel mogelijk 

afgeven aan jullie leiding, zodat wij weten wie er wel of niet meedoet. 

Dan kunnen wij alvast beginnen met de voorbereidingen, zodat we er 

samen een geweldige show van kunnen maken. Jullie kunnen ook nog 

een uitnodiging verwachten voor deze avond. Dus houdt jullie 

brievenbussen maar in de gaten! 
 

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 

21.30u – 22.00u Jonghernieuwers 
 

Kamp 2013 

Ook al duurt het nog eventjes, toch willen we graag al het kamp 

aankondigen. Net zoals alle andere jaren, gaan we weer 10 dagen 

samen op kamp. We vertrekken 21 juli en komen tien dagen later, op 

31 juli terug. Dan kunnen jullie daar alvast rekening mee houden al je 

je vakantie gaat plannen. Want zo hoef je ons kamp (ongetwijfeld het 

hoogtepunt van het KSJ-jaar) zeker niet te missen! 



 

4 
 

OuderavondOuderavondOuderavondOuderavond    

 

16 februari 201316 februari 201316 februari 201316 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 
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WistWistWistWist----jejejeje----datjesdatjesdatjesdatjes    
Wist je dat … 

-Dat Ryan het super leuk vond dat de Sint langs kwam? 

-Hij wel een beetje verlegen was? 

-De deugnieten een prachtig domino-parcours hadden gemaakt? 

-Ninke en Ryan heel goed zijn in domino blokjes omduwen? 

-Daarom het wel heel lang duurde om het parcours af te maken? 

-Maar dit de pret niet bederfde? 

-De Sint ook gezegd heeft dat alle KSJ-kindjes braaf waren? 

-We natuurlijk niets anders verwacht had?  

-De leeuwkes een galabal gehouden hebben? 

-Ze ook nog allemaal mooie kleren aan hadden?  

-Lori en Anieck hele gekke bekken kunnen trekken? 

-Er veel cola’s gedronken werden? 

-De piepers tof zijn? 

-De deugnieten op fakkeltocht zijn geweest? 

-Leider Jelle voor de sfeer zorgde?  

-Hij dit deed door iedereen bang te maken? 

-Noor en Sita het bangst waren?  

-De jonghernieuwers weer niets zinnigs gedaan hebben? 

-We dit al wel van hun gewoon zijn? 

-Mijn blad jammer genoeg bijna vol is?  

-Dit geen probleem is want volgende maand er weer een jodela is? 

-Alleen deze wist-je-datjes nog moeten gebeuren? 

-En het dus nog een verrassing is?  

-Dat dit de allerlaatste zin is op deze pagina?  
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MoppentrommelMoppentrommelMoppentrommelMoppentrommel    
Twee konijntjes en een egeltje zitten 's avonds langs de kant van de 

weg. Vraagt het egeltje: "Hoe komt dat nou? Je ziet altijd 

platgereden egeltjes op de weg liggen, maar nooit een platgereden 

konijn." 

"Dat zal ik je uitleggen," zegt het konijn. "Wij hebben een goede 

methode. Als wij de weg overstekken en we zien twee grote koplampen 

aankomen, gaan we precies in het midden zitten. Als de koplampen 

dichtbij zijn, dan bukken we, en dan kunnen we daarna gewoon weer 

doorlopen. Maar ik zal het wel even laten zien. "Het konijn loopt de 

weg op. Er komen twee koplampen aan. Het konijn gaat in het midden 

zitten, bukt, en komt even later weer teruglopen. "Zie je wel. Niks 

aan." "Dat wil ik ook eens proberen," zegt het egeltje.  Het egeltje 

loopt de weg op. Er komen twee koplampen aan, en het egeltje gaat 

precies in het midden zitten. Hij bukt... en wordt finaal platgereden. 

Zegt het ene konijn tegen het andere: "Zie je niet vaak meer, hé, zo'n 

driewieler..." 
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Hoe noem je de vrouw van 

een bosjesman? 

Een takkewijf 

 

Wat is sneller dan 

vroemkool? 

Snelderij 

 

Het loopt door het bos en is dronken? 

Paulus de Wodkabouter  

 

Wat is het verschil tussen een vogel en een vliegtuig? 

Een vogel heeft geen raampjes 

 

Het loopt door het bos en het heeft altijd geluk? 

Paulus de Bofkabouter 
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VerslagenVerslagenVerslagenVerslagen    
December was zoals gewoonlijk weer een ongelooflijk leuke maand bij 

de piepers: de maand begon met een bezoek aan Sinterklaas, we keken 

een film, bakten een taart en vierden Kerst! Met andere woorden, we 

hebben er weer een geweldige maand van gemaakt! Toch geloof ik 

graag dat het bezoek van de Sint het hoogtepunt van onze maand was. 

Er waren piepers die een tekening bij hadden voor de Sint en er was 

zelfs een pieper die een eervolle vermelding verdient vanwege zijn 

ongelooflijk gepaste outfit! Bij deze: wauw, Stijn! We begonnen onze 

middag met het treffen van enkele voorbereidingen: we maakten nog 

enkele mooie tekeningen voor de Sint en we smeerden onze 

stembanden in zodat we mooi voor hem zouden kunnen zingen. Toen 

was het eindelijk zo ver: om halfdrie kwam Sinterklaas compleet 

onverwacht het terrein opgewandeld, vergezeld van enkele zeer 

enthousiaste zwarte pieten. Er werd gelijk van hot naar her gegooid 

met allerlei zoetigheden en de leden vlogen er allemaal tegelijk op. 

Dan was het tijd voor de piepers om bij de Sint te komen: één voor 

één kwamen onze piepers naar voor om op de foto te gaan met de Sint 

en een zakje vol lekkers in ontvangst te nemen. Omdat we met veel 

zijn, namen deze formaliteiten wel een groot deel van onze namiddag 

in beslag. Toen alle piepers bij de Sint geweest waren, genoten we van 

onze lekkernijen bij een lekker glas frisdrank. Na al die suiker konden 

we het niet laten nog enkele spelletjes te spelen maar al snel was deze 

topnamiddag gedaan en moesten wij onze piepers weer missen voor 

een week! Gelukkig was voor we het goed en wel doorhadden het 

weekend er weer! 



 

InInInIn
 

Taartje van geroosterde groenten met 

Zozo, nadat we zo ons buikje rond hebben gegeten in die feestmaand 

december, is het tijd om eens iets gezonds klaar te maken. 

gaan we deze keer onze inspiratie in Italië halen.

Benodigdheden 

♥ 1 dikke aubergine

♥ 1 cougette 

♥ 2 mozarellakaasjes

♥ 2 grote rijpe tomaten

♥ Paneermeel 

♥ Geraspte Parmezaanse kaas

♥ Basilicum, peper en zout

♥ Olijfolie 

♥ Taartvorm 

 

Verwarm de oven voor op 180ºC
dunne schijfjes, bestrijk ze met olie en strooi er zout en peper over. 
Verhit de grillpan en rooster de plakjes. Laat ze uitlekken op 
keukenpapier. Snijd de tomaten 
in kokend water en spoel ze af met koud water
eraf komt. Snij de tomaten en de mozzarellakaasjes in plakjes. 
je taartvorm in met boter en leg er
hierop een laag courgetteplakken, dan een laag tomatenplakken en ee
laag mozzarellaplakjes. Op iedere laag komt paneermeel, geraspte 
Parmezaanse kaas, wat zout, peper en fijngehakte basilicum. Zorg 
ervoor dat de laatste laag uit mozzarella bestaat. Zet het gerecht 
ongeveer 30 minuten in de oven. Verwijder de ringvorm en 
warm.  

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

aartje van geroosterde groenten met mozzarella 

Zozo, nadat we zo ons buikje rond hebben gegeten in die feestmaand 

december, is het tijd om eens iets gezonds klaar te maken. 

gaan we deze keer onze inspiratie in Italië halen. 

1 dikke aubergine 

2 mozarellakaasjes 

2 grote rijpe tomaten 

Geraspte Parmezaanse kaas 

, peper en zout 

Verwarm de oven voor op 180ºC. Snij de aubergine en de courgette in 
, bestrijk ze met olie en strooi er zout en peper over. 

Verhit de grillpan en rooster de plakjes. Laat ze uitlekken op 
keukenpapier. Snijd de tomaten in 4 stukken, laat 20 seconden staan 

en spoel ze af met koud water, zodat zijn ‘velletje’ 
tomaten en de mozzarellakaasjes in plakjes. 

je taartvorm in met boter en leg er een laag aubergineplakken
hierop een laag courgetteplakken, dan een laag tomatenplakken en ee
laag mozzarellaplakjes. Op iedere laag komt paneermeel, geraspte 
Parmezaanse kaas, wat zout, peper en fijngehakte basilicum. Zorg 
ervoor dat de laatste laag uit mozzarella bestaat. Zet het gerecht 
ongeveer 30 minuten in de oven. Verwijder de ringvorm en 
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Zozo, nadat we zo ons buikje rond hebben gegeten in die feestmaand 

december, is het tijd om eens iets gezonds klaar te maken. Daarvoor 

de courgette in 
, bestrijk ze met olie en strooi er zout en peper over. 

Verhit de grillpan en rooster de plakjes. Laat ze uitlekken op 
, laat 20 seconden staan 

, zodat zijn ‘velletje’ 
tomaten en de mozzarellakaasjes in plakjes. Smeer 

een laag aubergineplakken in, 
hierop een laag courgetteplakken, dan een laag tomatenplakken en een 
laag mozzarellaplakjes. Op iedere laag komt paneermeel, geraspte 
Parmezaanse kaas, wat zout, peper en fijngehakte basilicum. Zorg 
ervoor dat de laatste laag uit mozzarella bestaat. Zet het gerecht 
ongeveer 30 minuten in de oven. Verwijder de ringvorm en serveer 
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KiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekje    
 

Voor meer foto’s, kijk op onze site www.ksjessen.net of op onze 

facebookpagina! 
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TijdroverTijdroverTijdroverTijdrover    
Kleurplaat 
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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 

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

het af op de volgende activiteit! 

 

       

 

Weet jij wie de leider aan de rechterkant is? Vul dan het strookje in 

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

 

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

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

Een nieuwe maand betekent nieuwe jarigen binnen onze geweldige 

jeugdbeweging, en de eer is weer aan mij om deze vrienden en vrien-

dinnen een gelukkige verjaardag te wensen, hier gaan we: De eerste 

verjaardag die we binnen de ksj mogen vieren in 2013 is die van Ella 

Godrie van de piepers! Zij wordt op 10  januari 7 jaar! Drie dagen la-

ter is het dubbel feest; er is niet alleen een leeuwke maar ook nóg 

een pieper jarig! Op 13 januari vieren we de verjaardag van leeuwke 

Femke Rombouts die op die dag 9 jaar wordt én de verjaardag van 

pieper Aitor Wuyts die dan 6 jaar wordt!! Na hen is het een week 

wachten voor we onze feestneus terug kunnen opzetten maar op 21 

januari is het weer zo ver: feest bij de leeuwkes want zij mogen dan 

allemaal 9 keer in Danny Ho zijn poep knijpen! Na Danny zitten we 

weer met een weekje stilte maar daarna kunnen we er weer dubbel zo 

hard tegenaan om maar liefst drie verjaardagen op een rijtje te vie-

ren: op 29 januari vieren we de verjaardag van Kelly Van Gastel van 

de sjowers en een dag later is het daar weer feest want dan is sjo-

wer Wietske Knappers jarig! Deze dames worden 15 en 16 jaar! De 

laatste jarige van de maand is nog op het nippertje in januari jarig: 

op de 31ste viert Christian Brouwers zijn 13de verjaardag!!! Hoera! 



 

 

Piepers 

05/01: Tijd voor avontuur!

Zaterdag 12/01 18u30

Zaterdag 19/01 18u30

26/01: Papapapapapak ze dan

05/01: Het wordt weer dol

Vrijdag 18/01 18u30

 

 

 

 

 

 

Deugnieten 

05/01: Geld op de rooster 

Zaterdag 12/01 18u30

(meenemen: iets lekkers om te eten

Zaterdag 19/01 18u30

Zaterdag 26/01 18u30

ActiviteitenActiviteitenActiviteitenActiviteiten

Tijd voor avontuur! 

30-20u30: Met de jeep door de jungle

18u30-20u30: Indiana Jones is een amateur

apapapapapak ze dan, Rescue Rangers 

05/01: Het wordt weer dol-fijn in 2013 met een banaan 

(meenemen:

Vrijdag 11/01 18u30-20u30: 

Vrijdag 18/01 18u30-20u30: Boom Boom Kwallie

26/01: Kwijtgeraakte Nemo

1: Geld op de rooster (verkleed komen als koning) 

18u30-20u30: Deugnieten @ the movies 

iets lekkers om te eten) 

18u30-20u30: De teletijdmachine 

18u30-20u30: De slimste deugniet ter wereld
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ActiviteitenActiviteitenActiviteitenActiviteiten    

Met de jeep door de jungle 

Indiana Jones is een amateur 

 

Leeuwkes 

fijn in 2013 met een banaan  

meenemen: banaan) 

20u30: Orkalicious 

Boom Boom Kwallie 

26/01: Kwijtgeraakte Nemo 

 

: Deugnieten @ the movies  

e slimste deugniet ter wereld 



 

Rakkers 

05/01: Gigagigantischgeweldiggroot plezier in 2013

Vrijdag 11/01-zaterdag 12/01: 

lange nie, nog lange nie…

19/01: Bliep bliep boing boing, tsjikkie tsjikkie poing poing

(meenemen: toeter, bel, fluitje,…)

26/01: Asterix, Obelix, Idefix, Panomarix en de Obelisk

 

Sjowers 

05/01: Amaai, zwaans. Jaar is om.

12/01

19/01

26/01

 

 

Jonghernieuwers 

05/01: Winnie the pitbull

Vrijdag 11/01 20u-22u

19/01: Alle eenden zwemmen in het water! 

(meenemen: zwemgerief + 

26/01: Je bent wat je eet

 

Jef, Jolien, Michiel, Xanthe, Amber, 

Marc, Sam, Thijs, 

Dries, Hilde, Thomas, Mathi

Michiel, Sylvie, Hans

 

 

 

 

Gigagigantischgeweldiggroot plezier in 2013 

zaterdag 12/01: En we zijn nog lang niet moe, nog 

lange nie, nog lange nie… (Brief volgt nog)  

19/01: Bliep bliep boing boing, tsjikkie tsjikkie poing poing

toeter, bel, fluitje,…) 

Asterix, Obelix, Idefix, Panomarix en de Obelisk

05/01: Amaai, zwaans. Jaar is om. 

12/01 : Exilor mycose de l’ongle 

19/01 : Perfectly organised 

26/01 : Sjowers going Senseo 

 

Winnie the pitbull 

22u: Follow the leader!  

Alle eenden zwemmen in het water!  

: zwemgerief + €5) 

Je bent wat je eet 

Jef, Jolien, Michiel, Xanthe, Amber, 

Marc, Sam, Thijs, Bert, Jelle, Jolien, 

Dries, Hilde, Thomas, Mathi

Michiel, Sylvie, Hans & Kjell
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En we zijn nog lang niet moe, nog 

19/01: Bliep bliep boing boing, tsjikkie tsjikkie poing poing 

Asterix, Obelix, Idefix, Panomarix en de Obelisk 

 

Jef, Jolien, Michiel, Xanthe, Amber, 

Bert, Jelle, Jolien, 

Dries, Hilde, Thomas, Mathias, 

Kjell! 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


