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JODELA 

 

JAARGANG 2012-2013 

NUMMER 338 

Maart 

 
DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSJ HEIDEBLOEMPJE ESSEN 
 

VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord 

Wel wel wel, het is weer zover. Er staat weer een spliksplinternieuwe 

maand voor de deur! Nu we allemaal al wat bekomen zijn van de 

schitterende Ouderavond van enkele weken geleden, zijn we nu wel 

aan wat rust toe. De leiding zelf was best tevreden over de avond 

zelf, en ook de voorbereidingen zijn prima verlopen! We kijken weeral 

uit naar de volgende editie! Maar natuurlijk gaan we onszelf geen rust 

gunnen! Er staat weer vanalles op het programma: de WinterWedo is 

weer in het land, en ook de jaarlijkse leidingswissel is weer in zicht! 

De Deugnieten hebben het in de maand maart zeker getroffen, want 

zij mogen op Speciale Activiteit met KSJ Nationaal! Hip hoi! Ook is de 

leiding al volop bezig met de allereerste voorbereidingen van ons 

feestweekend in april, dat eist ook de gepaste aandacht op. Verder is 

het me opgevallen dat er weer een hoop nare berichten te zien waren 

in de media. Gelukkig staan wij daar allemaal ver van af, denk ik dan 

zo. Zolang wij elke zaterdag op ons gemakske naar de KSJ kunnen 

gaan, zal de wereld nog te redden zijn zeker? Ik kijk in elk geval wel 

uit naar de volgende activiteiten, ook naar de eventuele nieuwe 

kindjes die we hopelijk weer 

mogen verwachten! Dus beste 

vrienden en vriendinnen van de 

KSJ, het ga jullie goed, tot de 

volgende zaterdag! Tbeste nog en 

auwdoe! 

 

Hoera Hoera Hoera! De stroper is 

gevat! 
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InformatioInformatioInformatioInformatio    
Winterwedo 

Op zaterdag 2 maart is het weer tijd voor een Wedo-activiteit. Voor 

zij die niet precies weten wat dit inhoudt; Dit is niet zomaar een 

activiteit, nee, we maken er een hele speciale dag van. Het is de 

bedoeling dat we die dag met zoveel mogelijk zijn. Daarom mogen 

jullie zo veel vriendjes en vriendinnetjes als jullie willen, meenemen 

naar de KSJ. Zo kunnen we er met z’n allen weer een spetterende 

namiddag van maken! 

Jullie mogen de leiding ook nog verwachten in jullie school. Zij zullen 

wat meer info komen geven. 

 

Triangel 

KSJ Antwerpen-Brabant organiseert zaterdag 24 maart Triangel. Dit 

is een speldag die georganiseerd wordt voor leden onder de 12 jaar. 

Ook onze deugnieten trekken die dag hun avontuurlijke schoenen aan 

en zullen samen met ongeveer 400 andere leeftijdsgenoten worden 

ondergedompeld in een dag vol spel en plezier. Er staan hen heel wat 

leuke spelen te wachten. Een echte aanrader! 



 

3 
 

Leidingswisseldag 

Zaterdag 23 maart is wel een klein beetje een speciale dag. 

Dan zullen namelijk alle groepen, van piepers tot jonghernieuwers, 

nieuwe leiding krijgen voor één dag! Dit kan niet anders dan mega-

fantastisch leuk worden! Zo krijgt iedereen eens de kans om de 

andere leiding een beetje beter te leren kennen. Wij hebben er al zin 

in! 

 

Verkleedkleren 

Misschien liggen er bij jullie thuis nog wel oude verkleedkleren die je 

nooit meer aandoet, of die te klein zijn. 

Gooi deze dan zeker nog niet weg! Als ze nog bruikbaar zijn, kunnen 

wij ze zeker nog gebruiken. Je mag ze altijd meenemen naar de KSJ 

en daar afgeven aan iemand van de leiding. Zo kunnen we onze 

verkleedkoffer wat meer uitbreiden om ons zo nog mooier te kunnen 

verkleden tijdens de activiteiten. Alvast bedankt! 

 

 

 



 

InInInIn
Nomnomnom, chocomousse!!

Vandaag leren we chocomousse maken. Gewoon, omdat het niet 

moeilijk is en je toch iedereen gaat verbazen dat je het kan

Voor 4 personen heb je 

♥ 4 Eieren 

♥ 100 gram suiker

♥ 200 gram pure chocolade

♥ 375 ml room 

Om te beginnen gaan we de chocolade smelten. Dat doen we door een 

pannetje water op te warmen en daarin laten we dan een schaaltje 

met de chocolade drijven. Als je de chocola eerst in stuk

gaat het sneller. 

Ondertussen gaan we de eiwitten en de eigelen uit elkaar halen. Het 

eigeel doen we in een kom samen met de suiker. Dat mix je door elkaar 

tot het heel licht wordt.

Het eiwit klop je ook op, tot het op een soort schuim lijkt.

De chocola is ondertussen wel gesmolten, dus die mag je door het 

eigeel en de suiker mixen.

Daarna doe je het eiwit bij het chocolademengsel en roer je het 

voorzichtig door elkaar.

Nu is het tijd om het eiwit en het eigeel terug samen te voegen. Roer 

voorzichtig alles door elkaar.

Klop de room half op en mix ook die onder de rest van de mousse.

Kies maar mooie schaaltjes uit, verdeel je mengsel eerlijk (met een 

klein beetje meer voor jezelf natuurlijk) en nadat ze 12 uur in de 

koelkast hebben gestaan kun je b

InInInIn    ‘t Potje‘t Potje‘t Potje‘t Potje    
Nomnomnom, chocomousse!! 

Vandaag leren we chocomousse maken. Gewoon, omdat het niet 

moeilijk is en je toch iedereen gaat verbazen dat je het kan

Voor 4 personen heb je nodig: 

100 gram suiker 

200 gram pure chocolade 

Om te beginnen gaan we de chocolade smelten. Dat doen we door een 

pannetje water op te warmen en daarin laten we dan een schaaltje 

met de chocolade drijven. Als je de chocola eerst in stuk

Ondertussen gaan we de eiwitten en de eigelen uit elkaar halen. Het 

eigeel doen we in een kom samen met de suiker. Dat mix je door elkaar 

tot het heel licht wordt. 

Het eiwit klop je ook op, tot het op een soort schuim lijkt.

chocola is ondertussen wel gesmolten, dus die mag je door het 

eigeel en de suiker mixen. 

Daarna doe je het eiwit bij het chocolademengsel en roer je het 

voorzichtig door elkaar. 

Nu is het tijd om het eiwit en het eigeel terug samen te voegen. Roer 

htig alles door elkaar. 

Klop de room half op en mix ook die onder de rest van de mousse.

Kies maar mooie schaaltjes uit, verdeel je mengsel eerlijk (met een 

klein beetje meer voor jezelf natuurlijk) en nadat ze 12 uur in de 

koelkast hebben gestaan kun je beginnen smullen! 

4 

Vandaag leren we chocomousse maken. Gewoon, omdat het niet 

moeilijk is en je toch iedereen gaat verbazen dat je het kan. ;) 

Om te beginnen gaan we de chocolade smelten. Dat doen we door een 

pannetje water op te warmen en daarin laten we dan een schaaltje 

met de chocolade drijven. Als je de chocola eerst in stukjes breekt 

Ondertussen gaan we de eiwitten en de eigelen uit elkaar halen. Het 

eigeel doen we in een kom samen met de suiker. Dat mix je door elkaar 

Het eiwit klop je ook op, tot het op een soort schuim lijkt. 

chocola is ondertussen wel gesmolten, dus die mag je door het 

Daarna doe je het eiwit bij het chocolademengsel en roer je het 

Nu is het tijd om het eiwit en het eigeel terug samen te voegen. Roer 

Klop de room half op en mix ook die onder de rest van de mousse. 

Kies maar mooie schaaltjes uit, verdeel je mengsel eerlijk (met een 

klein beetje meer voor jezelf natuurlijk) en nadat ze 12 uur in de 
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TijdroverTijdroverTijdroverTijdrover    
Doolhof 

Nijntje was dom en heeft haar gsm meegenomen naar de KSJ, ze is 

deze tijdens balleke stamp kwijt geraakt. Wil jij haar helpen zoeken? 
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VerjaardagenVerjaardagenVerjaardagenVerjaardagen    
Een nieuwe maand betekent dat er nieuwe jarigen zijn dus ik zal er 

maar meteen invliegen!  Deze maand beginnen we op de 6de: op die dag 

is onze eerste pieper jarig! Ditte Beyers werd op die dag 7 jaar 

geleden geboren en dat zal ze geweten hebben!! Een dag later is er 

nog een pieper aan de beurt: hij speelde de hoofdrol in ons prachtige 

piepertoneel dus hij is jullie allen bekend: Mathijs Kerstens! Hij 

wordt op 7 maart ook 7 jaar! Na de verjaardag van Mathijs is het 

feest bij de leeuwkes want daar verjaart op 10 maart Axelle Van De 

Velde! Zij wordt op die dag 8 jaar! Gefeest zal er zeker en vast 

worden! Op vrijdag 22 februari zitten we met een hele hoop taart en 

cadeautjes want op die dag zijn er twee van onze geweldige mede-

ksj’ers jarig!! Op die dag vieren we bij de piepers de verjaardag van 

Lieke Suykerbuyk, zij wordt op die dag ook 7 jaar! Diezelfde dag 

vieren we bij de sjowers ook feest want op 22 maart is ook Jonas 

Verdijck jarig en hij wordt op die dag 13 jaar! Hoera! Op 27 maart 

vieren we dan de voorlaatste verjaardag van de maand en dit feest 

gaat weer eens door bij de piepers! Daar verjaart Jasper Peeters en 

hij wordt dan 6 jaar! De allerlaatste jarige van de maand is er eentje 

die mag geroemd worden om zijn schitterende carnavalskostuum. Dan 

heb ik het over Robbe Van Gink die op 31 maart jarig is en dan 8 jaar 

wordt! Ik gok dat hij op die dag frietjes zal eten en ik twijfel er niet 

aan dat het zal smaken! Ik wens de jarigen van deze maand boven op 

een heerlijke verjaardagsmaaltijd ook gewoon een geweldige en 

onvergetelijke verjaardag!! 
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WistWistWistWist----jejejeje----datjesdatjesdatjesdatjes    
Wist je dat… 

- De leeuwkes gaan zwemmen zijn? 

- Ze het heel leuk vonden om van de grote glijbaan te schuiven? 

- Het water is het buitenzwembad toch wel heel erg koud was? 

- Carnaval weer een groot feest was? 

- Iedereen zich dan ook prachtig had verkleed? 

- De goochelaar hele grappige trucjes heeft laten zien? 

- Hij ook duiven kon tevoorschijn toveren? 

- Leidster Hilde beweert te weten hoe die truc met de duiven werkt? 

- Je, als je dit ook wilt weten, maar eens bij haar ten rade moet gaan? 

- Leider Mathias zich heeft bezeerd aan zijn vinger? 

- Hij ons eerst wijsmaakte dat hij er een stuk had afgezaagd? 

- Dit helemaal niet waar is? 

- Iedereen enorm goed zijn best heeft gedaan met de ouderavond? 

- Dit dan ook een groot succes was? 

- Wij heel erg trots zijn op onze leden? 

- Er die avond ook vele trotse ouders te bespeuren waren? 

- De dames van de deugnieten toch wel veel zenuwen hadden voor hun  

  toneel? 

- WOLK Jasper heel goed kan filmen? 

- De rest van de WOLK ook zijn steentje bijgedragen heeft? 

- We al uitkijken naar de ouderavond over 2 jaar? 

- Februari toch wel een erg korte maand was? 

- Ik jullie nog een spetterende maand maart wil toewensen? 

- Dit nu toch wel het allerlaatste wist-je-datje is? 
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GroentjesGroentjesGroentjesGroentjes    
 

Nieuwe maand, allerlaatste groentje! 

Als je kan raden wie het groentje van de maand is, vul dan het 

onderstaande strookje in en maak kans op een zeer fijne prijs! 

 

 

Jodela: Dag Groentje! 

Groentje: alowkess!!!  

 

Jodela: Alles kits?  

Groentje: achter de rits!! Ze ma zeker zenne, me jou ?  

 

Jodela: Zeg, hoe lang zit jij al in de ksj? 

Groentje: gho mannekkes das al lange zenne. Van de eerste jaar 

piepers, dan is dus alsk juist zit “is dit mijn 13de jaar.” 

 

Jodela: Wauw, dat is al lang! En welke activiteit vond je in al die jaren 

de allerleukste? 

Groentje: Amai zeg da is een moeilijke vraag. Wa is er nu tof aan de 

KSJ activitieten. Mmmmmm…ALLES!!!! 

 

 

Jodela: Ja, ieder zijn ding! Heb je ook een activiteit die je minder 

leuk vond?  
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Groentje: ja toch 1 ding, dus ik heb in de vorige vraag mij een 

klein beetje vergist, ik vind het dorpsspel en minst leuke. 

 

Jodela: Zeg, wat is jouw lievelingskampkostje?  

 

Groentje: jhaaa ik denk dat iedereen dat wel weet. Dat is stoofvlees 

met gebakken pattatjes en koude groenten en dat goed mengen met 

heeeeeel veeeel mayonaise. Hahahah!!! Ik krijg het water al in mijn 

mond 

Jodela: Ja, die smaakt altijd! Okee groentje, ik heb nog een laatste 

vraagje. Heb jij nog een leuke anekdote, levenswijsheid of gewoon een 

verhaaltje dat je graag wilt delen met de hele KSJ? 

 

Groentje: blijf in de KSJ tot het dat ge in het 2de jaar jongenieuwers 

zit tot aan het kamp en eindelijk wordt overgegooid tot leiding. Want 

daar heb ik mijn heel KSJ-leven op zitten wachten. 

 

Jodela: Zeg groentje, Dat was het dan, bedankt he! 

Groentje: das graag gedaan zenne!!! 

 

Jodela: Okido, daag! 

Groentje: doeg!! 

 

Als jij weet wie dit groentje is, vul dit strookje dan in en geef het af 

op de volgende activiteit. Je maakt kans op een mooie prijs! 

Jouw naam en groep:……………………………………………………………………………………… 

Groentje:…………………………………………………………………………………………………………… 
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KiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekje    
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Voor meer foto’s kan je ook altijd op onze facebookpagina 

kijken of op www.ksjessen.net! 
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MoppentrommelMoppentrommelMoppentrommelMoppentrommel    
 

Waarom mogen 

leerkrachten nooit achter 

een zwangere koe gaan 

staan? 

 Dan denkt de koe dat het 

kalf al is geboren. 

 

 

 

Thomas is een vrij slechte 

leerling. Op een dag 

probeert zijn vader hem 

wat aan te moedigen: het 

mooiste geschenk dat je 

mij op mijn verjaardag kunt 

geven is een goed rapport. 

"Dat is jammer pa", zegt 

Thomas, "ik heb al een 

stropdas voor je gekocht!" 
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Op de Titanic speelde nog heel lang een orkest. Op de vleugel (de 

piano) zat een papegaai in een kooitje. Voor enige afwisseling kwam er 

ook wel eens een goochelaar tussen het spelen van het orkest door. En 

die papegaai was een beetje flauw, want bij elk trucje dat de 

goochelaar deed, verklapte de papegaai hoe het zat. Hij zei 

bijvoorbeeld: "In zijn mouw! In zijn mouw!" of "Achter zijn rug! 

Achter zijn rug!" De titanic zonk en de goochelaar overleefde het en 

dobberde op zee, zich aan een stuk wrakhout vasthoudend. De 

papegaai had het ook 

overleefd, hij was uit 

zijn kooitje ontsnapt 

en hij cirkelde nu al 

een paar dagen om de 

goochelaar heen. Na 

vier dagen kwam de 

papegaai bij de 

goochelaar op het stuk 

wrakhout zitten en zei: 

"Okee, ik geef het op, 

waar heb je die boot 

gelaten?" 

 



 

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 

haar jonge 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: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

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 

jonge 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 

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

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

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

jonge 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 

 

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

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

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

Je groep: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ActiviteitenActiviteitenActiviteitenActiviteiten    

Piepers 

02/03 : Knibbel knabbel knuisje 

09/03 : De Piepers in wonderland 

16/03 : Alleen is maar alleen 

23/03 : We doen eens zot 

30/03 : Gertje en de verliefde paasklokken 

 

 

Leeuwkes 

02/03: Cowboy zkt vrouw 

09/03: Tijger ontsnapt! 

16/03: The leading ladies 

23/03: Apen nemen het over 

30/03: De hongergames 

 

Deugnieten 

02/03: Hip hip hop, vandaag doen we iets top 

09/03: In maart draagt iedereen een baard 

16/03: Wacht maar tot volgende week! 

ZONDAG 24/03: Laat jullie maar eens goed gaan, TRIANGEL! 

Afspraak 8u45 aan het Jeugdheem, zie informatio! Terug om 17u! 

Meebrengen: Lunchpakket, gepaste kledij en 3 euro 

30/03: Ten aanval!!  
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Rakkers 

02/03: Kom zwaai je lasso maar 

09/03: Doe ne ké zot! 

16/03: Kerst valt vroeg dit jaar 

23/03: Amai men botten! 

30/03: Het is gebeurd 

 

Sjowers 

02/03: Pif Poef Paf Katapult 

09/03: Whoehahaha ik ben een druif 

16/03: Klaar om je handen in te wisselen 

voor euro’s 

23/03: Onze Johan is int bos op kamp 

30/03: Rood is de beste kleur, zeker in combinatie met wit 

 

Jonghernieuwers 

02/03: Alle wegen leiden naar het sportpark 

(meenemen: fiets) 

09/03: Men kan geen omelet maken, zonder eieren te breken 

16/03: Goed begonnen, is half gewonnen 

23/03: Nieuwe bezems vegen schoon! 

30/03: Denken moet je aan de leiding overlaten, die hebben een 

groter hoofd 

 

Jef, Jolien, Michiel, Xanthe, Amber, Marc, Sam, Thijs, Bert, 

Jelle, Jolien, Dries, Hilde, Thomas, Mathias, Michiel, Sylvie, 

Hans, Kjell 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


