
 

 

 



 



 

1 

JODELA 

 

JAARGANG 2014-2015 

NUMMER 389 

Maart 

 
DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSJ HEIDEBLOEMPJE ESSEN 
 

Voorwoord 

Hoi hoi, hoe gaat het er mee ? Tof dat het goed gaat. Een nieuwe 

maand heeft een nieuw voorwoord in het (symbolisch) sterkste wapen 

in de mond. Ik zou de pen zeggen maar in dit geval zijn het mijn molli-

ge vingertjes, niet dat ik deze rakkers in mijn mond stop of er moet 

lekkere saus aanhangen. Wist je dat optimistische mensen keihard 

meer smileys gebruiken ☺. Hahahaha en meer lachen en grinniken om-

dat het glas altijd half vol zit tenzij het juist bijgevuld is. Zin om af 

te vallen ? Meer op het Duracell konijn lijken ? Of de natuur een 

beetje op het lage-rente spaarboekje zetten ? Dan doe je vast mega 

hard mee met de Jezusiaanse vasten, vergeet die mooie kapitaal K 

niet in onze abbreviatie. Zo, ik heb mijn groene boekje effe wegge-

legd en tot terzijde wie van jullie stond er mee te paraderen bij de 

carnavalstoet ? Ikke wel, dat is een zekerheid, net als U zonder de 

twee. Nu ik toch jullie culturele hersenkwab super hard aan het bij 

timmeren ben. Resevoir Dogs checken, heb je tijd (wat we allemaal in 

uren bezitten) kijken. Ik heb de oester eindelijk gevonden waar dit 

pareltje opstond, Popcorn time (sssssshhhhhh dit is illegale shizzle). 

Nog een momentje alle lezers be-

danken voor de mooie ouderavond. 

Potver wat een gave fijne traditie 

is dat toch. Doeg en vergeet niet .  

 

-Killing me softly with his song-  

The Fugees  
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Informatio 
Winterwedo 

Zaterdag 14 maart staat er weer iets speciaal op het programma. Die 

dag wordt onze grote winterwedo gehouden. Wat er dan precies alle-

maal gaat gebeuren, is nog een verrassing. Wat mogen jullie zeker niet 

vergeten? Al jullie vriendjes en vriendinnetjes. We gaan er samen een 

megasuperdeluxecrazy dag van maken.  

 

Leidingswisseldag 

Ja ja, ook dit jaar zullen jullie 1 zaterdagmiddag jullie geliefde leiding 

moeten missen. Op zaterdag 28 maart houden we onze jaarlijkse lei-

dingswisseldag. Zo kan de leiding is proeven van andere groepen en 

kunnen de groepen eens proeven van andere leiding. Maar niet ge-

treurd, de week erna krijgen jullie je eigen leiding weer terug! 

 

Ouderavond 

Aan alle aanwezige leden, ouders, familie,… op onze ouderavond: har-

telijk dank voor jullie bijdrage. Zonder jullie allemaal hadden we geen 

ouderavond gehad. Bedankt! 

 

Familiedag 

Ter herinnering: Zaterdag 16 mei is het onze jaarlijkse familiedag. 

Noteer deze datum zeker in jullie agenda! Er zullen activiteiten wor-

den gegeven waarbij alle ouders, broers, zussen,… ook uitgenodigd zijn 

én voor of na de activiteit kan er heerlijk gegeten worden. 
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In ‘t Potje 
Pannenkoekentaart  

Ingrediënten voor het pannenkoekenbeslag: 

• 1 l melk 

• 4 eieren 

• 400 g patisseriebloem 

• 40 g boter 

• snuifje zout 

• scheutje arachideolie of wat extra boter 

Ingrediënten voor vanillesiroop: 

• 150 g suiker 

• 150 g water 

• 1 vanillestokje 

• 2 blaadjes gelatine 

Bereidingswijze voor de pannenkoeken: 

• Smelt de boter op een zacht vuur. Laat ze niet kleuren. 

• Weeg de juiste hoeveelheid bloem en zeef ze in een ruime mengkom. Zo vemijd je 

klontertjes in het beslag.  

• Voeg ook een snuifje zout toe 

• Breek de eieren, maak een kuiltje in de berg bloem en giet de eieren daarin.  

• Schenk er de gesmolten boter bij en gebruik een garde om het beslag te mengen 

(of haal de handmixer boven).  

• Giet er de melk in delen bij totdat alle bloem in het beslag is verdwenen. 

 

Bereidingswijze voor de vanillesiroop: 

• Leg de blaadjes gelatine in een beker met koud water en laat ze even weken. 

• Weeg de suiker, giet de korrels in een kleine pan en schenk er het water bij 

• Snij de vanillepeul overlangs in twee en gebruik de punt van een mesje om er zoveel 

mogelijk vanillezaadjes uit te schrapen 

• Doe de vanillezaadjes in het suikerwater, en gooi er ook de vanillepeul bij 

• Breng het 50/50 mengsel voor vanillesiroop kort aan de kook op een matig vuur. Zet 

vervolgens het vuur uit, knijp de geweekte gelatineblaadjes uit en roer ze doorheen 

de heldere siroop. De gelatine zal meteen oplossen. 
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De pannenkoeken bakken: 

• Schenk een beetje arachideolie in een schaaltje, of werk met een beetje 

gesmolten boter. 

• Schenk een kleine pollepel beslag in de pan en blijf ze kantelen tot het beslag 

de hele bodem bedekt. 

• Bak de pannenkoek goudbruin en keer hem om. 

• Blijf bakken tot je een flinke stapel verse pannenkoeken hebt. Reken op minstens 

40 dunne pannenkoeken. 

De taart samenstellen: 

• Neem de pot choco (of hazelnootpasta) en de lauw-warme vanillesiroop bij de hand. 

• Leg een eerste pannenkoek op een schaal of groot bord met een vlakke bodem. 

• Strijk de pannenkoek in met een dun laagje choco. Gebruik hiervoor een 

keukenkwast. 

• Dompel de tweede keukenkwast in de warme vanillestroop en dep wat van de stroop 

bovenop het laagje choco. De stroop zal de taart ‘lijmen’. 

• Leg een tweede pannenkoek bovenop de eerste en smeer er opnieuw choco en wat 

stroop op. Ga zo door tot je alle pannenkoeken tot een taart hebt gestapeld. Druk 

de taart tijdens de bouwwerkzaamheden af en toe voorzichtig aan. 

• Strijk tenslotte nog een laagje van de siroop op de bovenste pannenkoek en zet de 

stevige taart in de koelkast. Laat ze ongeveer 2 uur opstijven. 
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Verslagen 
Ouderavond: uit de oude doos  

Het was weer zo ver deze krokusvakantie, de 2-jaarlijks ouder-

avond werd weer in het Gildenhuys gehouden. Alle leden mochten 

elke avond komen oefenen om zo te stralen op zaterdagavond. De 

kostuums werden uit de kast gehaald, het karton werd beschilderd 

en de teksten werden vanbuiten geleerd. Na deze cruciale stappen 

in het maken van een goed toneel te overlopen, waren we klaar voor 

zaterdag. Eerst nog een keer oefenen, dan generale repetitie zodat 

de klank- en geluidsmensen alles konden synchroniseren en ten slot-

te de avond zelf. We begonnen met de sjowers die wizzy en woppy 

naspeelden, dan de Leeuwkes die zich allemaal Don  Corleone waag-

de en de oud-leiders die opzoek waren naar de doos van Pandora.  

Oef, pauze na iets te drinken ging het doek weer open. Eerst de 

deugnieten die Bert zijn banaan eindelijk uit zijn oor haalden, ge-

volgd door de telepiepers en als laatste (van de groepen) Samson en 

de Rakkers. De leiding mocht traditioneel afsluiten met hun toneel, 

al hadden die niet zo veel geoefend hihihihi. Na het avondlied kon-

den we met een opgelicht maar voldaan hart aftellen tot de volgen-

de editie. De leiding kon nog wel de prachtig kleurrijke en plakkeri-

ge statische confetti opkuisen, maar het was het waard zeg ik met 

een grote knipoog ;). Als laatste wil ik iedereen bedanken voor de 

prachtige opkomst, volgende keer wil ik nog meer leden en nog meer 

ouders paraat, Jaja we zien het grootst zeer grootst.  Tot de vol-

gende, toedels !  
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Moppentrommel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er waren 2 kinderen; eentje heette gek en de andere niemand. 

Niemand en gek gingen in de boom en niemand viel uit de boom. 

Toen ging gek naar de politie en zei: niemand is uit de boom gevallen, 

niemand is uit de boom gevallen. 

Toen zei de politie: ben je gek ofzo?  

Waarop gek antwoordde: Hoe weet u mijn naam?!! 

 

Jantje kwam te laat op school, de juf vroeg: "Waarom ben je te laat 

Jantje?" "Ik droomde over voetbal mevrouw." "En is dat een reden om 

te laat te komen?" "Nee juf, maar ze hadden verlenging." 

 

 
 

“Wat wil jij later worden Anne?" vraagt opa.  

“Nachtbewaker" zegt Anne.  

“Waarom nachtbewaker?" vraagt opa. 

“Dan hoef ik 's avonds nooit meer vroeg naar bed en mag ik opblijven!" 

 

 

Mama: "Heb je niet geweent bij de tandarts." 

Jantje: "Nee mama de tandarts heeft geweent." 

Mama: "Waarom heeft de tandarts geweent." 

Jantje: "Omdat ik in zijn vinger heb gebeten." 
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Jantje zegt: "Ik heb al dagen niet 

geslapen!" Vraagt zijn vriend: "Hoe komt 

dat dan?" Jantje: "Mijn oma heeft haar been 

gebroken en de dokter heeft gezegd dat ze beter 

geen trappen meer kan lopen. Je moet haar eens 

horen als ze via de regenpijp omhoog klimt!" 

 

 

 
 

 

Jantje geeft straks zijn kinderfeestje. Zijn moeder zet allemaal 

flessen cola in de koelkast en dan zet Jantje een lege fles in de 

koelkast. Zegt zijn moeder: "Waarom zet je een lege fles in  

de koelkast?" "Voor de kinderen die geen dorst hebben!" 

 

 

Noortje heeft voor een proefwerk een 0. En de meester zegt: je kunt 

ook niet logisch denken. Zegt noortje: u wel dan? De meester 

anwoordt met ja. Noortje zegt: o.k. dan hoe stop je een giraf in de 

koelkast. De meester antwoordt: dat kan niet. Zegt noortje het kan 

wel, je doet de koelkast deur open en de giraf er in en de deur weer 

dicht. Zegt noortje nog een hoe stop je een olifant in de koelkast. 

Zegt de meester: deur open olifant er in deur dicht. Fout, zegt 

noortje je moet eerst de giraf er uit halen voor dat de olifant er in 

kan. Nog een, koning leeuw organiseert een feest welk dier komt niet 

opdagen? De meester zegt: de haas misschien omdat hij bang is? Nee 

antwoordt noortje: de olifant want die zit nog in de koelkast. 
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Tijdrover   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn 8 pillen, allemaal even groot en ze hebben dezelfde kleur. 1 pil 

is echter vergiftigd en weegt een klein beetje meer. Je hebt een 

balansweegschaal zoals op de afbeelding maar die mag je slechts 2 

keer gebruiken. Kan jij erachter komen welke pil vergiftigd is? 
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Kruiswoordraadsel voorpagina 

Wie kan het raadsel oplossen? Volgende week zal de juiste oplossing 

verschijnen op de voorpagina! 

 

1) 2de persoon enkelvoud 

2) Hetgeen dat je doet met je oren. Je … het goed. 

3) Tegenovergestelde van slecht. 

4) Lidwoord 

5) Een diertje dat zwemt in het water. Hiervan trek je de –V af. 

6) Naam van deze maand. 
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Wist-je-datjes  

 

Wist-je-dat… 

 

…Het 21 februari ouderavond was? 

…Dit weeral een geweldige editie was? 

…De deugnieten een super toneeltje hadden?  

…Eigenlijk alle groepen een super toneeltje hadden? 

…De sjowers veel acteertalent hebben? 

…Zij niet de enigen zijn? 

…Het voorbereiden heel leuk was? 

…We naar alle waarschijnlijkheid toch geen Oscar zullen krijgen? 

…We dit misschien wel een beetje jammer vinden? 

…Omdat we er wel een verdienen? 

…Bambi een leuke film is? 

…Bambi 2 een nog leukere film is? 

…Bambi in Bambi 2 groot geworden is? 

…Er geen Bambi 3 is? 

…We dit heel jammer vinden? 

…Er logischerwijs ook geen Bambi 4 is? 

…We dit ook wel jammer vinden? 

…We graag iedereen zouden willen bedanken? 

…We al weer uitkijken naar zaterdag? 

…Het weer een spetterende namiddag beloofd te worden? 

…Dit het laatste wist-je-datje is? 
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Verjaardagen 
Het is alweer de derde maand van het jaar, zoals gewoonlijk met veel 

jarigen. Deze keer alleen de jongste drie groepen die dat mogen vie-

ren, en vooral de leeuwkes dan, want wel 60% van alle jarigen deze 

maand zitten bij de leeuwkes!! De eerste die deze maand jarig is, is 

ons piepertje Lobke Van Gink. Zij mag op 4 maart al 6 kaarsjes op haar 

verjaardagstaart verwachten. De volgende jarige is ook een pieper, 

Bas Costermans, hij wordt op 7 maart 7 jaar! Op die dag is er ook het 

eerste leeuwke jarig. Mathijs Kerstens wordt dan 9 jaar. Op 10 maart 

is het de beurt aan een deugniet, ze luistert naar de naam Axelle Van 

De Velde en wordt 10 jaar! Vanaf 13 maart begint er een reeks met 

jarige leeuwkes, Indy Luijckx wordt op 13 maart 8 jaar. Bijna een week 

later, op 19 maart, is Lander Van Ginderen jarig. Deze jonge knaap 

wordt dan 9 jaar. De volgende dag, op 20 maart wordt het leeuwke 

Silke Maas 8 jaar. Nog een paar dagen later, op 22 maart, wordt Lieke 

Suykerbuyk 9 jaar. Het laatste leeuwke dat deze maand jarig is, Jas-

per Peeters wordt op 27 maart ook 8 jaar. Ons laatste lid dat deze 

maand, net als zijn kleine zus, jarig is, mag een hele grote verjaardags-

taart verwachten met maar liefst 10 brandende kaarsjes op. Deze 

taart gaat naar de deugniet Robbe Van Gink die op 31 maart 10 jaar 

wordt! 

 

Een hele dikke proficiat en vier het goed!!!! 



 

Kiekjesrubriekje 
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Activiteiten 

 

Piepers 

6/3: vrijdag 18-20 u : Crazy kokonut 

13/3: vrijdag 18-20u : Gipsy wipsy dipsy 

21/3: Flexi rexy 

28/3: Nijntje, lief klein konijntje (Leidingswissel, zie informatio) 

 

 

 

 

Leeuwkes 

7/3: De maand van Mars 

14/3: SuperLeeuwen (meenemen: vriendjes en/of vriendinnetjes) 

20 – 21 – 22/3: en we gaan nog ni naar huis  

(weekend: Brief volgt nog) 

28/3: red het maar zonder ons! (Leidingswissel, zie Informatio) 
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Deugnieten 

6 – 7 - 8/3: Prakke met dem bradasz & 

homegurlz @crazy casa #swek (weekend: 

Brief volgt nog) 

14/3: Ik ben verliefd op coco pops (meenemen: Bloem, vriendjes 

en/of vriendinnetjes) 

21/3: 9mm in de back #bekstebben (meenemen: waterpistool) 

28/3: De dag dat Vuurheer Robbert aanviel (Leidingswissel, zie 

Informatio) 

 

 

 

Rakkers 

7/3:  Hou van je buren, maar pas op dat je niet betrapt wordt 

14/3: Zin in sushi, bel octopusman ! (meenemen: vriendjes en/of 

vriendinnetjes en verkleed komen als superheld) 

21/3: Als hij maar geen voetballer wordt, ze schoppen hem misschien 

half dood (meebrengen fiets) 

28/3: Op een oude fiets moet je het het leren. Maar niet met twee 

lekke banden! (Leidingswissel, zie Informatio) 
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Sjowers 

7/3: Donkerblauw is the new black 

14/3: Kijk Straks Achter Heidebloempje Essen 

(meenemen: vriendjes en/of vriendinnetjes) 

21/3: Veranderingen zijn super 

28/3: Sterk Merk (Leidingswissel, zie Informatio) 

 

 

 

Jonghernieuwers 

7/3: Oeda? 

14/3: Zomer in de ruimte (meenemen: vriendjes en/of 

vriendinnetjes) 

20 – 21 – 22/3: Til je op (weekend: Brief volgt nog) 

28/3: Magisch gevecht (Leidingswissel, zie Informatio) 

 

 

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

Jasper 



 

 

 



 

 


