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JODELA 

 

JAARGANG 2014-2015 

NUMMER 387 

December 

DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSJ HEIDEBLOEMPJE ESSEN 
 

 

Voorwoord 

 

Bestigste ksj-vrienden, ik wens jullie nog een gelukkige kerstmis en 

een zalig nieuwjaar. Hopelijk zijn de meters lange perkament waar al 

onze goede voornemens opstaan, bestudeerd en kunnen we er op z’n 

minst een puntje 2 maanden van volhouden. Stoere mannen macho’s en 

beeldschonen Doris Days; doe je handschoenen maar aan want vader-

tje tijd staat met zijn dochtertje vries aan de deur van het noorden 

van Vlaanderen. Laat deze koude je niet tegenhouden om naar de loka-

le markt te gaan om een babbel te slagen met de visboer, kaashan-

delaar of handtassenverkoper. We zullen de elektrische vuurkorven 

buitenhalen en deze van 2 tot 5 iedere zaterdag klaarzetten om deze 

“sobere” wintermaand op te lichten en zo onze harten niet over te ge-

ven aan de duivelse duisternis. Ik wens je een mooi jaar tegemoet, ge-

niet ervan en maak van je leven optimaal gebruik. Je leeft maar een 

keer; deze te vaak gebruikte melancholieke zin heeft wel een diepe 

betekenis. Neem ontslag, ga voor die carrièresprong, maak nog een 

extra ksj-ertje, ga op die wereldreis of wat je toch verlangt, doe het 

!  Doe het voor die 80 jaren om 

zijn, geef je kinderen mee wat je 

zelf niet hebt kunnen doen of be-

reiken maar zorg ervoor dat dit 

zo weinig mogelijk is.  Je been-

baanbrekende zwartepist ski-

heldje. Het ga je goed.  
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Informatio 
Chocomelkbedeling 

We willen jullie er nog is aan herinneren dat wij op 31 december ook 

heerlijk warme chocomelk uitdelen aan alle zangertjes. Passeer dus 

zeker eens langs het station van Wildert. Daar zullen jullie ons vast en 

zeker vinden. 

 

Nieuwjaar 

De hele leidingsploeg wenst jullie allemaal een fantastisch mooi, nieuw, 

spannend, vrolijk,.. jaar toe. Laten we hopen dat iedereen weer even-

veel of nog meer mooie momenten mag beleven in 2015. Ook op zater-

dagnamiddag op de KSJ! 

 

Examens 

Nu dat alle brave studentjes van het middelbaar hun examens achter 

hen hebben liggen en de puntjes binnen zijn, is het de beurt aan de 

studenten die studeren aan de unief of hogeschool. Omdat enkele lei-

ding dus nog moet blokken in januari, kan het zijn dat jouw groep deze 

maand nog een aantal keer op andere dagen en/of uren activiteit heb-

ben. Kijk daarom altijd goed in de jodela. 

Ouderavond 

Enkelen hebben het al gedaan, maar we hebben van heel veel leden nog 

geen briefje of berichtje gekregen of zij wel of niet meedoen met de 

ouderavond. Kijk daarom nog eens in de vorige jodela, of stuur een be-

richtje naar de leiding van jouw groep, zodat zij weten wie er meedoet 

en wie jammer genoeg niet. 
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Dringend gezocht: Kook-ouders Familiedag 

Omdat onze trouwe Familiedag-kokers de handdoek in de ring 

hebben gegooid, na jarenlange inzet en waarvoor we hen heel dankbaar 

zijn, zijn we op zoek naar nieuwe, frisse, enthousiaste ouders, familie, 

iets oudere zussen, broers,… die voor het eten willen zorgen. Dus, 

bent u zaterdag 16 mei de hele dag vrij (eventueel ook de vrijdag er-

voor), vindt u het niet erg enkele vergaderingen bij te wonen en wilt u 

ons die dag helpen met het eten? Dan bent u de persoon die we zoe-

ken! Ken jij zo iemand of wil jij zelf dat graag doen, mag je je altijd 

wenden tot leider Thijs of leidsters Alissa en Axelle. Zij ontvangen 

jullie graag met open armen en geven jullie graag wat meer info! 

 

Meldpunt Jodela 

Nieuw jaar, nieuwe start. We gaan ons allerallerbest doen om op tijd 

alle jodela’s in de bussen te laten steken. Moest je voor vrijdag, voor 

de eerste activiteit, nog geen boekje in de bus hebben gekregen, aar-

zel dan zeker niet om het ons te laten weten. Dit doe je door een 

mailtje of sms te sturen naar leidster Amber.  

GSMnr: 0479/505662 

Mailadres: simon.amber@hotmail.com 

U kan onze jodela ook altijd op de site vinden: www.ksjessen.be 

 

Kamp 2015  

Het duurt nog wel even, maar toch willen we jullie er op attent maken 

dat we, zoals elk jaar, nu ook weer op kamp gaan van 21 tot 31 juli. No-

teer dit zeker in jullie agenda’s zodat we weer met veel leden op kamp 

kunnen vertrekken. Wij kijken er al naar uit! 
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Groentjes 
Dag groentje hoe gaat het er mee?  

Hallo, goed met jou? 

 

Dat is inderdaad een veel gestelde vraag groentje waar ik 

eenduidig “geweldig” op ga antwoorden. Hoelang zit jij al in de 

KSJ ?  

Dit wordt nu mijn 4de jaar in de KSJ. Ik ben erin gekomen door mijn 

zusjes. 

 

Dus jij bent er dus niet vanaf het prille begin. Wat was jou 

favoriete activiteit?  

Stratego vond ik wel erg leuk, zo beetje nadenken en gekke plannetjes 

verzinnen. Geweldig! 

 

Top, en wie was de leider/ster die jou het nauwst aan het hart 

lag ? Ik heb niet echt een favoriet, ik vond ze allen top leiding! En 

niet te vergelijken met elkaar, ik heb toch wel topjaren gehad en wil 

ze hiervoor ook bedanken!  

 

Wat zijn je ander hobby’s buiten de KSJ?  

Ik teken & schilder graag en ik dans graag op de Wii, maar vooral is 

KSJ mijn hobby! 
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Had je ook een hekel aan een bepaalde activiteit? 

Ik vond een quiz met typische Belgische dingen helemaal niet 

leuk omdat ik daar dus niks over weet.  

 

 Laten we terug over gaan naar dingen waardoor de lezertjes nog 

beter door kunnen raden wie jij bent, zoals wat zijn de dingen die 

typisch zijn voor jou?   

Ik heb nogal een herkenbaar accent. 

 

Probeer jezelf te omschrijven in drie kernwoorden ?  

Gek, leuk en lief 

 

Ik vond het heel aangenaam met jou praten maar zal nu toch dit 

interview moeten afsluiten. Heb je nog een wens of iets dergelijk 

om dit gesprek mee af te sluiten?  

Dat dit jaar een top jaar wordt! Ik kijk nu al uit naar kamp!  

 

Dankjewel meneer of mevrouw x, daag.  

Oudoe! 

 

Weet jij wie meneer of mevrouw x is stuur dan een kaartje naar 

Jef Goris (je mag het natuurlijk ook altijd afgeven op een 

zaterdag namiddag) de eerste die het goed weet te raden, krijgt 

van mij een fantastisch mooie prijs.  
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In ‘t Potje 
Koekjestaart op moeders wijze 

Ingrediënten: 

• 400 gram boter 

• 4 eieren 

• 6 afgestreken soeplepels cacao 

• 20 afgestreken soeplepels bloemsuiker 

• 500 gram petit beurre koekjes 

 

Hoe ga je te werk? 

• Boter smelten 

• Cacao en bloemsuiker mengen 

• Eieren erbij doen 

• Gesmolten boter erbij doen en goed mengen 

• Koekjes breken en erbij mengen 

• In een vorm doen en met boterpapier bedekken 

• 1 nacht laten opstijven in de koelkast 

• Omgekeerd op een bord leggen 

• Vorm en papier verwijderen 

 

Smullen maar! 
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Tiramisu  

Ingrediënten: 

• 200 gram boudoirkoekjes 

• ½ kilogram mascarpone 

• Sterke koffie 

• 2 cl amaretto 

• 4 eidooiers 

• 2 eiwitten 

• 100 gram poedersuiker 

• Cacao of nesquick 

• 2 blaadjes gelatine 

 

Hoe ga je te werk? 

• Eidooiers, suiker en amaretto mengen 

• Mascarpone erbij doen 

• Eiwit stijfkloppen en onder het beslag scheppen 

• (eventueel gelatine oplossen in enkele lepels lauwe melk en erbij 

doen) 

• Boudoirs in koffie soppen en in de schaal schikken 

• Laag beslag erover doen 

• Laag koekjes, laag beslag, laag koekjes, laag beslag, … 

• Als afwerking wat cacao of nesquick over de schaal strooien 

 

Smakelijk! 
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Wist-je-datjes 
Wist je dat… 

… Het zaterdag 19 december kerstfeest was op de KSJ? 

… Dit een heel leuk kerstfeest was? 

… Er warme chocomelk was? 

… En ook heerlijke pannenkoeken? 

… De piepers met enorm veel zijn? 

… Zij vertrouwenspelletjes hebben gedaan? 

… Ze elkaar nu meer vertrouwen? 

… De piepers ook al heel goed veters kunnen knopen? 

… De deugnieten een super kerstfeest hadden? 

… Iedereen iets leuks gekregen heeft? 

… Ze heel goed kunnen koprollen? 

… Iedereen mooie tekeningen kan maken? 

… Bregje een super coole panda heeft gekregen? 

… De rakkers op weekend waren? 

… Dit weekend begon met een dropping in Wildert? 

… Hun weekendplaats stiekem gewoon aan het lokaal was? 

… Het een geslaagd weekend was? 

… Ze te voet naar de Bosrust zijn gewandeld? 

… Ze daar geminigolft hebben? 

… De rakkerleden niet houden van opruimen? 

… De sjowers met iets minder leden zijn dan de piepers? 

… De leiding iedereen nog een zalige Kerst en vrolijk Nieuwjaar 

   toewenst? 

… Dit het laatste wist-je-datje is? 



 

Kiekjesrubriekje 
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Tijdrover 
Weet jij wat deze jongedame aan het doen is? 
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Moppentrommel 
 

Thomas komt thuis met een slecht kerstrapport. Vader zegt: "Dit is 

een pak slaag waard." "Vind ik ook, "zegt Thomas. "Kom, ik weet waar 

de meester woont." 

 

Er waren eens een Belg, een Nederlander en een Duitser. Die gingen 

overnachten in een herberg en de herbergier waarschuwden dat ze ‘s 

nachts niet naar het toilet mochten. 

Maar toch ging de Duitser naar het toilet en hoorde: "BOE!! Ik ben 

het spook met de hoge hakken!!" En de Duitser rende weg. Daarna ging 

de Nederlander naar het toilet en hoorde ook: "BOE!! Ik ben het 

spook met de hoge hakken!!" En de Nederlander rende weg. Daarna 

ging de Belg naar het toilet en hoor natuurlijk: "BOE!! Ik ben het 

spook met de hoge hakken!!" En de Belg antwoorde: "En ik ben de Sam 

die moet kakken!!" 

 

Jantje's vader zit te wachten tot Jantje thuis komt. En Jantje komt 

niet thuis. Dus gaat zijn vader maar eens kijken waar zoonlief blijft. 

Bij de school van Jantje treft hij hem aan. "Jantje," vraagt hij, 

"waarom kom je niet naar huis?" Jantje antwoordt: "Nou, we hebben 

met aardrijkskunde gehad dat de aarde draait. Ik zit hier te wachten 

tot ons huis voorbij komt." 
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De moeder van Jantje zet een bord soep voor hem 

op tafel. Ze zegt: "Ik heb het tafelkleed net gewassen, dus maak het 

niet vies! Anders houd ik per vlek twee euro op je zakgeld in." 

Vervolgens gaat ze de keuken weer in. Als ze terugkomt, ziet ze 

jantje met zijn lepel soep uit te smeren over het laken. Woedend 

schreeuwt ze: "Jantje! Wat ben je aan het doen viespeuk?!" Jantje: 

"Ik maak van drie vlekken één vlek." 

 

Kruiswoordraadsel voorblad 

1. Een lang voorwerp voor rond je nek. Handig tijdens deze koude 

dagen 

2. Een woord dat rijmt op woord 

3. Een cirkel is… 

4. Jezus zonder zus 

5. De verbinding tussen je arm en hand 

6. Dit geluid maak je als je lacht 
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Verjaardagen 
Allereerst wil we graag iedereen welkom heten in het nieuwe jaar, en 

wat extra aandacht geven aan de jarigen van deze maand! Als eerste 

is pieper Cyara Browne aan de beurt.  Zij mag zich officieel de eer-

ste jarige van 2015 noemen! Ze wordt op 1 januari al 6 jaar. Op 4 ja-

nuari is er weer een pieper jarig. Amélie Konings wordt dan ook 6 

jaar. Op 9 januari gaan we een groep hoger, naar de leeuwkes, want 

dan wordt Kato Vanhooydonck 7 jaar. De dag erna wordt Ella Godrie 

van de leeuwkes 8 jaar en nog een dag later, op 11 januari, mag de 

pieper Ems Suykerbuyk al 6 kaarsjes uitblazen! Op 13 januari ver-

jaart de enige deugniet van deze maand. Femke Rombouts wordt dan 

namelijk al 10 jaar, hoera hoera. Op diezelfde dag is er ook nog een 

leeuwke jarig. Deze jonge knaap luistert naar de naam Aitor Wuyts 

en wordt 7 jaar. Op 17 januari mogen de piepers weer feesten want 

dan wordt Amelie De Ren 5 jaar! Ook de leeuwkes mogen veel feesten 

deze maand want op 27 januari wordt Robbe Van Tichelen 7 jaar en 

op 30 januari wordt leeuwkes leiding Wietske Knappers 17 jaar! Op 

30 januari is er ook nog een pieper jarig die 6 jaar geleden de naam 

Bregje Van Beverluys meekreeg. Als afsluiter van deze welgevulde 

maand is sjower Christian Brouwers. Deze jongeman wordt op 31 ja-

nuari al 13 jaar. 

 

Hieperdepieperdepieperdepieperdepieperdepiep, HOERA!!! 
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Activiteiten 

 

Piepers 

3/1: Nieuwjaarkezoeten 

10/1: Tididitodidoe 

17/1: Laat de zon in je harD 

24/1: Ti ta tovenaar 

31/1: Weet ik veel!  

 

 

 

 

Leeuwkes 

3/1: Het sta u goed, nen nieuwen hoed 

Zaterdagavond 10/1 18u30 – 20u30: Leeuwke erger je niet 

(Meenemen: gezelschapsspel) 

Zaterdagavond 17/1 18u30 – 20u30: Videobandland deel 2 

(Meenemen: Iets lekkers) 

Zaterdagavond 24/1 18u30 – 20u30: Het uur van de hamster 

31/1: Wietske’s verjaardagsfeestje (Meenemen: feesthoed) 
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Deugnieten 

Vrijdag 2/1 19u00 – 21u00: Zijn er nog kroketten? (Verkleed 

komen) 

Vrijdag 9/1 19u00 – 21u00: Let the battle begin 

17/1: Supercalifracilisticexpialidosious  

Vrijdag 23/1 19u00 – 21u00: Poesje miauw kom eens gauw 

31/1: Pebbles en Bam bam (Meenemen:zwemgerief) 

 

 

 

Rakkers 

Vrijdag 2/1 19u00-21u00: Ook een konijn kan wel eens het haasje 

zijn 

Vrijdag 9/1 19u00-21u00: Ook halverwege de berg 

kun je mooi uitzicht hebben 

17/1: Heimwee 

24/1: Glassex, Je ruit in een wip schoon 

31/1: Rabarberbarbarabarbaren 
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Sjowers 

3/1: Afterblok 

10/1: Scouter meneer? 

17/1: Woef ik ben een hond? 

24/1: Een datum met een 4 is wss plezier 

31/1: De sockubus 

 

 

Jonghernieuwers 

3/1: Happy new year 

10/1:Chiquitita 

17/1: The winner takes it all 

24/1: Dancing Queen 

31/1: the name of the game 

 

Bart, Jef, Michiel, Sam, Thijs, Jelle, Manitas,  
Wietske, Jordy, Amber, Thomas, Bob,  

Sylvie, Alissa, Axelle, Jasper 



 

  



 

 


