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JODELA 

 

JAARGANG 2015-2016 

NUMMER 398 

Januari 

 
DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSA HEIDEBLOEMPJE ESSEN 
 

Voorwoord 

Een gelukkig nieuwjaar en een goedendag aan u allen. De examens voor 

de lagereschoolkinderen zijn nog maar net nooit begonnen, de 

middelbare scholieren hebben het zweet net van hun voorhoofd 

afgeveegd of de hogere schoolstudenten voelen de druppels al 

ontstaan, let daarom zeker op eventuele maar alleszins wijzingen in 

activiteit tijdstippen.  Laat je goede voornemens in kleine maar 

volhoudbare hoeveelheden voorkomen. Laat het vuurwerk afsteken 

over aan mama en papa en hou het zelf bij knalerwten en straatrotjes. 

Mijn goede voornemens zijn, het gebruiken van een grotere diversiteit 

aan woorden, jullie blijven verrassen met nieuwe woorden en volgend 

jaar wel het groot dictee der Nederlandse taal winnen want dit jaar 

was mijn compagnon net iets te slecht. Het volgende bericht is 

gesponsord door  Star Wars: The force awakens. We kunnen er niet 

om heen en dat is natuurlijk het jammere aan onze kapitalistische 

levenswijze, maar ga hem zien dan heb je zeker al een begin voor een 

gesprek aan de groene poort met de dichtstbijzijnde leiding. Voor de 

mensen die het liefst geen zomerse temperaturen hebben tijdens de 

winter, raad ik aan met zen alle 

onze koelkasten buiten te zetten 

tegen de opwarming van de aarde. 

Ik wens je alles toe dat je zou 

willen toegewenst krijgen. Nog 

een prettig leven.  

Je populistische fristitje bij de 

pieper. 1 Januari 2016  



 

2 

Informatio 
 

Chocomelkbedeling: 

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

heerlijk warme chocomelk uitdelen aan alle zangertjes. Passeer dus 

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

zeker vinden. 

 

Examens: 

Nu alle studenten van het middelbaar hun examens achter de rug zijn 

en volop kunnen feesten, zijn er ook een paar die een middenweg 

moeten vinden tussen studeren en feesten. Dit zijn namelijk de 

hogeschool en universiteit studenten die in januari examens hebben. 

Daarom is het belangrijk om de activiteiten achteraan de jodela goed 

in de gaten te houden want er is een kans dat activiteiten doorgaan op 

vrijdag!! 

 

Geen activiteit: 

Omdat zo goed als iedereen nog aan het nagenieten is van nieuwjaar 

en dit aan het vieren is met vrienden of familie, zal er op zaterdag 2 

januari 2016 geen activiteit zijn. Maar geen nood want er zijn in 

januari nog 4 andere weken om naar deze prachtige jeugdbeweging   

te komen! 
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Kamp: 

Omdat het eerste jaar van de nieuwe KSA er alweer bijna half op zit, 

willen wij jullie al warm maken voor ons mega fantastisch kamp! Dit 

kamp zal zoals elk jaar doorgaan van 21 juli tot en met 31 juli. Houdt 

deze periode dus al zeker vrij! 

 

Nieuwjaar: 

Ten slotte wenst de hele leidingsploeg jullie allemaal een heel 

gelukkig, mooi, leuk, vrolijk, tof, plezant, goed, … nieuwjaar toe!!!     

Wij hopen alvast dat je, net als de rest van de wereld, je goede 

voornemens minstens twee dagen volhoudt en dat de rest van het 

tweeduizend zestiende jaar na de geboorte van de Heer Jezus 

Christus vol zit met toffe momenten die je nooit meer zal vergeten! 
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Horoscoop 
 

RAM: 21/03 - 20/04 – Ram, ook gekend als de sfeer maker. Je bent 

altijd heel druk en aanwezig. Waardoor je soms niet goed ziet wat er 

rond je aan het gebeuren is. Neem af en toe eens tijd om te ademen. 

Voorspelling: je gaat je deze maand minstens 21keer in slaapvallen. 

(geen paniek u ontwaakt weer) 

 

STIER: 21/04 – 20/05 – Je  bent een beetje onhandig. Als jij 

ergens komt, vragen ze altijd vriendelijk om overal af te blijven. Dit 

heeft natuurlijk ook zijn voordelen: jij bent nu al zo goed als binnen in 

de sloopsector. 

Voorspelling:  je gaat deze maand verschillende soort voedsel eten. 

 

TWEELING: 21/05 – 21/06 - Jij kan tegen niemand nee zeggen. En 

wilt voor iedereen altijd goed doen. Waardoor je soms je beloftes 

niet na kan komen. Zeg af en toe ook eens nee. 

Voorspelling: je zal deze maand je schoenen minstens 1 keer uit doen 

(pas op voor rond liggende lego blokjes) 

 

KREEFT: 22/06 – 22/07 - Jij hebt deze maand nooit geluk. De kans 

dat jij de lotto wint is even groot als de kans dat we ooit nog sneeuw 

gaan hebben in november. Daarom raad ik je aan om geluksbrengers te 

zoeken. 

Voorspelling: je zal per dag minstens 1 keer naar de wc moeten. (geen 

paniek dit is gezond) 
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LEEUW: 23/07 – 23/08 – Je bent heel luidruchtig. Een 

harde stem is één van je pluspunten. Een ideale eigenschap om 

te hebben als je leider/leidster wordt of bent. 

Voorspelling: je zal het deze maand zeker één keer koud krijgen. 

(vergeet je geitenwollensokken dus zeker niet) 

 

MAAGD: 24/08 – 23/09 – Jij bent een echte romanticus. Je moet de 

personen van het andere geslacht van je af slaan. Maar probeer je ook 

te focussen op je familie. 

Voorspelling: er zal deze maand iemand tegen je beginnen praten. (ik 

raad je aan om te antwoorden) 

 

WEEGSCHAAL: 24/09 – 23/10 - Jij bent wat ze zeggen hoog geleid. 

Je IQ is boven de 3000. Maar pas op dat je geen wijsneus wordt. 

Niemand houdt van een wijsneus. 

Voorspelling: Je zal je ogen misschien wel 10000keer dicht doen! 

(geen paniek dit is steeds voor heel korte duur) 

 

SCHORPIOEN: 24/10 – 22/11 - Je bent een beetje gemakzuchtig. 

Als je een straat verder moet zijn wacht je liever een half uur op de 

bus. In plaats van 5 minuten te fietsen. Probeer wat meer buiten te 

komen en frisse lucht in te ademen. 

Voorspelling: Ergens in België zal er is een lijnbus te laat komen. (geen 

paniek dit is hun handelsmerk) 
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BOOGSCHUTTER: 23/11 – 21/12 - De planeet Uranus is 

zeer sterk aanwezig. Dus u stinkt een beetje, probeer 

regelmatig te douchen. Kauwgom is ook altijd een aanrader. 

Voorspelling: Je zult deze maand zeker één keer douchen. (vergeet je 

niet af te drogen) 

 

STEENBOK: 22/12 – 20/01 – Jij bent een echte krachtpatser. Als 

iemand zijn pot augurken niet open krijgt vragen ze altijd hulp aan jou. 

Maar vergeet niet af en toe je zachte kant te laten zien. 

Voorspelling: Je zult deze maand minstens één keer een deur openen 

of sluiten. (let op wat het bordje zegt: duwen of trekken) 

 

WATERMAN: 21/01 – 19/02 – Je bent een echte waterrat. Je houd 

van zwemmen en waterspelletjes en alles daar omheen. Blijf niet te 

lang in het water anders kom je er als een verrimpelt omaatje of 

opaatje uit. 

Voorspelling: Het gaat deze maand geloof het of niet minstens één 

keer regenen. (zorg dus zeker dat je dakgoot niet verstopt zit) 

 

VISSEN: 20/02 – 20/03 – Jij bent een echte gelukzak. Als je niet 

hebt geleerd voor een toets of rapport haal je nog met gemak een 

10/10. Maar zorg dat je hier niet afhankelijk van wordt, en leer ook af 

en toe. 

Voorspelling: als je fietst zal je voorwiel even snel vooruit gaan als je 

achterwiel. (zorg dat dit zo blijft) 
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In ‘t Potje 
Oesters in roomsaus met kaviaar 
 
Een kleine hap voor onderweg of om de mislukte kalkoen mee weg te spoelen.  
 
Aantal personen: 2 
Bereidings tijd: 20 minuten 
Menugang: voorgerecht 
Ingrediënten 
 
- zout 
- dille 
- 12 oesters 
- witte peper 
- cayennepeper 
- 1 eierdooier 
- 50 ml witte wijn 
- 80 ml visbouillon 
- 1 theelepel bloem 
- 1 theelepel boter 
- 2 eetlepels boter 
- 2 eetlepels kaviaar 
- 3 eetlepels extra dikke 
room 
- 2 eetlepels Noilly Prat (droge vermout) 
Bereidingswijze: 
 
1. De oesters openen en het vocht opvangen.  
2. Het vlees van de oesters apart zetten.  
3. De schelpen afspoelen, schoonmaken en laten drogen en vervolgens op een grote 
schaal leggen waarop grof zeezout is gestrooid. 
4. In een steelpannetje de visbouillon en het oestervocht aan de kook brengen en de 
oesters hierin 5 seconden blancheren.  
5. In de schelpen leggen en warmhouden.  
6. Boter verhitten, al roerend de bloem toevoegen, witte wijn en vermout erbij 
schenken en eventjes laten koken. 
7. De bouillon een beetje laten inkoken en bij de wijnsaus schenken.  
8. De extra dikke room toevoegen, zout en 2 soorten peper toevoegen. Van het vuur 
halen. 
9. 1 eetlepel boter laten smelten en deze vermengen met de eierdooier. Aan de saus 
toevoegen.  
10. Een lepeltje saus over de oesters scheppen, even laten gratineren, garneren met 
kaviaar en dille en serveren. 
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Haggis 
 

1 schapenmaag, 1 kg havermout, 500 gr schapenvet, 500 gr schapenlever, 15 liter 

bouillon, schapenhart en schapenlongen, 1 grote ui, 1 theelepel cayenne, 1 theelepel 

gemalen piment (allspice), zout en peper 
 
Bereidingswijze 
Was de maag in koud water, schraap hem goed af, maak hem goed schoon en 
laat hem een nacht in koud water met wat zout liggen. 
Was de lever, het hart en de longen, leg ze in een pan kokend water met 
een theelepel zout en laat ze 2 uur koken, met de luchtpijp over de rand 
van de pan. 
Laat ze afkoelen. 
Maak een grote, zware koekenpan heet en rooster het havermeel tot het 
droog en iets donkerder gekleurd, maar niet bruin, is. 
Snijd de luchtpijp van de afgekoelde longen. 
Maal de helft van de lever (de andere helft wordt niet gebruikt) het hart, 
de longen, het rundvet en de uien. 
Voeg het havermeel, de peper, het zout, de kruiden en ongeveer 1/2 liter 
van het kookvocht toe en meng goed (het mengsel moet zo dun zijn, dat het 
net van de lepel afdruipt). 
Vul de maag voor iets meer dan de helft met het mengsel en naai hem dicht. 
Leg de haggis in een pan kokend water en laat hem 3 uur koken. 
Prik er af en toe in om barsten te voorkomen. 
Dien hem heet op met aardappelpuree, koolraap en natuurlijk een 'quaich 
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Moppentrommel 
 

Een dom blondje dat haar haar bruin heeft geverfd is aan het 

autorijden. Wanneer ze aan een wei met schapen komt stapt ze uit en 

gaat ze naar de herder. Ze vraagt “Als ik kan raden hoeveel schapen 

er in de wei staan, mag ik er dan eentje hebben?” de herder zegt dat 

het goed is en het blondje zegt “437” de herder is stomverbaasd en 

zegt “Dat is correct, kies er maar eentje uit en neem hem maar mee.” 

Het blondje doet dat en stapt terug in de auto, als ze wil vertrekken 

houdt de herder haar tegen en zegt “Als ik jou echte haarkleur kan 

raden, mag ik dan mijn hond terug?” 

 

 

 

Twee eieren komen elkaar tegen in het kokende water. Zegt het ene 

tegen het andere: ‘Amai, het is hier wel warm, hè?’ 

Antwoordt het andere: ‘Jaja man, daar word je hard van.’ 
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Het is wit, vierkant en stuitert in het rond? 

een pingpongblokje. 

 

Het is rood, en je kunt er je tanden niet mee poetsen?  

Een baksteen. 

Het is groen en als je het tegen de muur smijt,  

gaat het licht uit bij de buren?  

Puur toeval. 

 

Een man en een vrouw hebben wat probleempjes, en ze besluiten niet 

meer tegen elkaar te praten. Plots realiseert de man zich dat hij zijn 

vrouw de volgende dag nodig heeft om hem om vijf uur wakker te 

maken voor een vroege zakenvlucht. Hij wil echter niet de eerste zijn 

die de stilte doorbreekt, omdat hij dan verliest. Hij schrijft dus op 

een stukje papier: ‘Maak me alsjeblieft om vijf uur wakker’, en hij legt 

het papiertje op een plek waarvan hij zeker weet dat zijn vrouw het 

zal vinden. De volgende ochtend wordt de man wakker en komt tot de 

verbijsterende vaststelling dat het al negen uur is en dat hij dus zijn 

vlucht gemist heeft. Hij is woedend en staat op het punt om op zoek 

te gaan naar zijn vrouw, wanneer hij plots een papiertje bij het bed 

ziet liggen. Daarop staat: ‘Het is vijf uur. Wakker worden.’ 
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Tijdrover 
Kleurplaat 
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13 

Verslagen 
Kerstactiviteit leeuwkes 

 

Beste lezers van dit verslag dat gaat over de kerstactiviteit van de 

leeuwkes. We waren zaterdag 19 december maar liefst met 26 actieve 

en enthousiaste leeuwen. Iedereen moest een cadeau meenemen ter 

waarde van ongeveer 2.50 euro. In het begin van de namiddag werden 

alle pakjes op een grote tafel gelegd. Toen begonnen we met de 

eigenlijke activiteit. We speelden deze namiddag allemaal spelletjes 

waarbij maar één winnaar kon zijn de winnaar van het spel mocht een 

cadeau kiezen die op de grote tafel lag. Wanneer ze dit hadden 

gekozen en hadden uitgepakt gingen we alweer het volgende spel 

spelen. Het was al bijna vier uur en de leeuwkes begonnen al dorst en 

honger te krijgen. Gelukkig zorgden onze top oud-leiding (Xanthe en 

Boris) voor heerlijke pannenkoeken en lekkere warme chocolademelk. 

Wanneer de leeuwkes dit op hadden was het alweer half 5 waardoor 

ze tot vijf uur vrij spelen hadden. 

 



 

 

Verjaardagen 
Eerst en vooral wil ik beginnen met iedereen nog een heel gelukkig 

Nieuwjaar te wensen! Laat het een top jaar worden! We beginnen op 1 

januari ook al direct met een jarige namelijk Cyara Brown van de 

leeuwkes. Zij wordt op deze feestdag 8 jaar. De volgende in onze 

maand is ook een leeuwke en wordt op 9 januari 9 jaar, het gaat over 

de jongedame Kato Van Hooydonck. Een dagje later vieren we feest 

bij de deugnieten want dan wordt Ella Godrie al 10 jaar. Weer een 

dagje later is het dubbelfeest bij de leeuwkes want dan worden de 

jonge kerel Henrique Peeters en Ems Suykerbuyck 8 jaar. Op 13 

januari kunnen we nog steeds feesten bij de leeuwkes want dan wordt 

Aitor Wuyts 9 jaar. Na al dat gefeest bij de leeuwkes is het ook 

eens de beurt aan een piepertje namelijk Sverre Struyf hij wordt op 

16 januari 6 jaar. Weer een dagje later mogen we nog eens feesten 

bij de piepers want dan wordt Amelie De Ren 7 jaar. En nu mogen we 

even uitblazen van al dat gefeest en wachten we tot januari bijna om 

is. Op 27 januari verjaart Robbe Van Tichelen van de deugnieten en 

wordt 10 jaar. Afsluiten doen we in schoonheid want op 30 januari 

verjaren er maar liefst 3 personen van de KSA. We beginnen met de 

feestgroep van de maand: de leeuwkes zij mogen vele liedjes zingen 

voor Bregje Van Beverluys en Tiebe Van De Reyt want zij worden 

deze dag beide 8 jaar. En als allerlaatste mogen de deugnieten hun 

feestmuts opzetten voor hun leidster Wietske Knappers. Zij wordt al 

19 jaar. Wij wensen iedereen een heel gelukkige verjaardag en goede 

voornemens voor het nieuwe jaar! 



 

Kiekjesrubriekje 
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Activiteiten 

Piepers 

2/1:Een goed voornemen is er één die je niet kan houden.  

meenemen: stuk kalkoen. (geen activiteit.) 

vrijdag 8/1 19u00 tot 21u00: speelgoed 4 of ijstijd 5  

(meenemen: een stuk selder) 

Vrijdag 15/1 19u00 tot 21u00: puntje puntje puntje patrick ster 

(verkleed komen als je favoriete spongebobkarakter) 

23/1: De dag dat de hoelahoepende loketbediende het wisselgeld 

niet uit de gleuf gepeuterd kreeg (meenemen: wisselgeld) 

30/1: Moeder sneed zeven scheve sneden brood. 

 (meenemen; tangtwister in je hoofd) 

 

                                         

                                                              

 

 

 

 

                                                               Leeuwkes 

2/1: Roodkapje en de grote boze wolf.(geen activiteit) 

Vrijdag 8/1 19u00 tot 21u00: Sneeuwwitje en de zeven dwergen. 

Vrijdag 15/1 19u00 tot 21u00: Hans en Grietje. 

Vrijdag 22/1 19u00 tot 21u00: Klein duimpje. 

vrijdag 29/1 19u00 tot 21u00: belle en het beest 
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Deugnieten 

2/1: i pesci sono morti (geen activiteit) 

9/1: Il furfanti sono i migliori, il resto è cacca 

Vrijdag 15/1 19u00 tot 21u00: festita di mario i luigi 

Vrijdag 22/1 19u00 tot 21u00: spaghetti, lasagna, tagliatelli, pizza 

30/1: Giocoleria tonno al compleanno di Wietske 

(meenemen: feesthoed) 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

                                                                Rakkers  

2/1: Enamorada boom boom, boom. (geen activiteit) 

9/1: Ik ga graag joggen op den E19. 

16/1:Jabbe dabbe doe de ksa is goe. 

23/1:We smelten de kerstboom. 

30/1: lepeltjesgewijs. 
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Sjowers 

2/1: Happy newyear. (geen activiteit) 

Vrijdag 8/1 19u00 tot 21u00: Mache de prepare. 

vrijdag 15/1 19u00 tot 21u00: Hoee diee niee. 

Vrijdag 22/1 19u00 tot 21u00: Ksa tijdens den blok das messed up. 

Vrijdag 29/1 19u00 tot 21u00: Gucci Prada sweg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Thomas, Bob, Jordy, 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	

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



 

  


