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JODELA 

 

JAARGANG 2013-2014 

NUMMER 381 

Mei 
 

DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSJ HEIDEBLOEMPJE ESSEN 
 

VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord 

Gegroet vrienden van de poëzie, als een van de wederhelften van de 

tweevoudige woordvoerders der voorwoorden heet ik jullie weer 

welkom in het literair meesterwerk van de katholieke jeugdbeweging 

der studerende jeugd. Na weer een verantwoord succesverhaal te 

eindigen met de woorden tot volgend jaar, kunnen we beginnen tellen 

met de winst die onze primaat van release heeft opgebracht. In de 

maand mei gaan wij ons ei uitbroeden dat hopelijk op 21 juli zijn 

schoonheid prijst geeft en  een prachtige Phoenix ter wereld zet die 

betreurenswaardig 10 dagen later terug tot zijn as wederkeert. Nog 

meer bedroevend goedgemutsts nieuws heb ik voor u, want wij moeten 

onze voetbalbenen nog eens uit onze kasten halen en onze nationale 

titel der betitelingen verdedigen tegen onze unaniem gezinde 

collega’s. Het is puur pragmatisch dat wij bij deze dus 2 zaterdagen 

aan genot laten vallen, maar wij gebruiken altijd een koord dus je zal 

de grond niet raken en we zullen de wond verzorgen met twee extra 

grote plakkers die je op de andere zaterdagen samen met een 

zoetigheid van spelletje kan afhalen op het jeugdheem. Bij deze ga ik 

jullie bijna achterlaten met een 

wijze spreuk gecreëerd door een 

nu al vast verteerde roze massa.  

- Uit de dromen van de lente 

wordt in de herfst jam gemaakt.- 

 

Tot de volgende keer maar weer, 

je lentig lieveheersbeestje . 
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InformatioInformatioInformatioInformatio    
 

Leidingsweekend 

Slecht nieuws! Zaterdag 3 mei zullen er geen activiteiten gegeven 

worden aangezien jullie leiding dat weekend weg is. Maar niet ge-

treurd! Op het kamp, dat wij daar gaan voorbereiden, zullen we deze 

verloren tijd zeker inhalen. 

 

Familiedag 

Zaterdag 17 mei is het eindelijk zover! Onze jaarlijkse familiedag 

staat weer voor de deur. Zoals de naam al doet vermoeden, is dit een 

dag waarop jullie je ouders, broers, zussen, … allemaal mogen meene-

men naar de KSJ. Tussen 2 en 5 mogen zij dan meedoen aan de activi-

teiten. Ook kan er die dag heerlijk gegeten worden, zowel voor de ac-

tiviteit als erna. Meer info vinden jullie op de flyer. Allen van harte 

welkom!  
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Vrouwenhof 

Naar jaarlijkse gewoonte trekken de 3 jongste groepen (pie-

pers, leeuwkes & deugnieten) zaterdag 24 mei met z’n allen 

naar de speeltuin van het Vrouwenhof in Roosendaal. Dit uitstapje is 

helemaal gratis! We zoeken wel nog ouders die ons zouden willen ver-

voeren naar en terug van de speeltuin. Wij hebben er al ongelooflijk 

veel zin in! 

 

Ronden 

Omdat het kamp niet ver weg meer is, kan het zijn dat er deze maand 

al leiding bij jullie aanbelt. Zij komen dan eens horen of jullie meegaan 

op kamp, dat valt van 21 tot 31 juli. Dit jaar gaan we naar Sint-

Martens-Latem. Hou die datum dus zeker vrij en denk al maar eens 

rustig na of jullie zin hebben om mee te gaan. We verzekeren jullie, 

dat is 10 dagen dikke pret! 

 

Examens 

Zeggen we mei, dan denken we al een beetje aan de grote vakantie die 

ons te wachten staat, maar ook aan examens… Jammer genoeg moeten 

sommige leden en leiding deze eerst doorstaan om dan te genieten van 

hun vakantie. Omdat sommigen zaterdagmiddag moeten studeren, kan 

het zijn dat de activiteiten verschuiven naar een andere dag of een 

ander uur. Kijk daarom altijd goed in jul- lie jodela!!!! 
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TijdroverTijdroverTijdroverTijdrover    
 “Hmmm, kaas!”, denkt de muis. Maar hij is de weg kwijt, aan jou om 

hem te helpen! 
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VerslagenVerslagenVerslagenVerslagen    
De jonghernieuwers en het vieze lokaal 

 

Het was weer wat bij de jonghernieuwers deze maand! Omdat de 

jongelui die vorig jaar jonghernieuwer waren zo’n smeerboel gemaakt 

hadden van ons lokaal, leek het mij en leider Kjell een goed idee om 

een lenteschoonmaak te maken. Zo gezegd zo gedaan, we verzamelden 

alle leden en vlogen erin. Leider Kjell had zijn hogedrukreiniger van 

thuis meegebracht, zodat we de grove middelen konden inzetten. Ook 

schuurborstels, zeep en andere schoonmaakmaterialen en –producten 

werden aangehaald. Uiteraard was de hogedrukreiniger het ding dat 

we allemaal eens moesten vasthebben. Niet alleen de grond, de muur, 

de ramen en de raamkozijnen kregen een stevige beurt, maar ook de 

aanwezige Rakkers die express ons pasgewassen raam kwamen 

begaaien kregen de volle lading. De zetels werd voordien nog uit het 

lokaal gehaald, dus tijdens de rustpauzes kon iedereen goed genieten 

van een zonnetje. Wat we vreesden werd uiteindelijk ook waarheid, 

onze lieve leden waren beu te kuisen en op te ruimen en er dreigde 

muiterij… Gelukkig had de leiding nog een leuke kaart achter de hand: 

een verrassing! Dat werkt altijd, zelfs bij jonghernieuwers. We 

laadden al de leden in en reden naar een onbekende bestemming! 

Tijdens deze leuke rit lieten we onze jonghernieuwers ook raden naar 

waar we gingen: de persoon die het raadde kreeg een extra 

verrassing! Niet veel later had Kelly al geraden naar waar we aan het 

rijden waren, de Roma. Jazeker, een lekker ijsje zal de gemoederen 

wel bedaren! En ja hoor, niet veel later zaten we allemaal op een 

gemeenschapsbank te genieten van ons welverdiende roomijsje! 
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WistWistWistWist----jejejeje----datjesdatjesdatjesdatjes    
Wist je dat… 

- Als je een goudvis in een donkere kamer opsluit, hij wit 

wordt? 

- Je niet aan je ellenboog kan likken? 

- Er zeker 10 mensen dit nu aan het proberen zijn? 

- April weer een drukke maand was? 

- De KSJ 2de was bij de sponsorprijs op de chiro Zwembad quiz 

van horendonk? 

- Deze quizploeg daar ook 3de was geworden op de gewonde 

quiz? 

- Deze quizploeg een weekje later de sponsorprijs heeft 

gewonnen op de quiz van chiro happydorp? 

- Wij hier heel blij mee zijn? 

- De leiding in mei weer op leidingsweekend gaat? 

- Daar heel veel vergadert zal worden? 

- Een heel wijze pieper ooit zei: “beter een gat in uw tand dan 

een tand in uw gat”? 

- De totale lengte van je bloedbaan 100000 km lang is? 

- Dit langer is dan 2 keer de aarde rond gaan? 

- Het giftigste dier op aarde een klein kikkertje van minder dan 

1 gram is? 

- Er 336 kuiltjes zitten in een professionele golfbal? 

- Het oog van een struisvogel groter is dan zijn hersenen? 

- Stieren niet boos worden van een rode lap? 

- Dit komt omdat ze kleurenblind zijn? 
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VerjaardagenVerjaardagenVerjaardagenVerjaardagen    
Ook in mei zijn er weer veel leden en enkele leiding die jarig zijn.!!! 

Op 1 mei staan er al meteen 2 jarigen op de verjaardagskalender. 

Zowel leeuwke Anthony Browne als rakker Roanna Smeulders mogen 

die dag hun cadeautjes in ontvangst nemen. Ze worden respectieve-

lijk 8 en 12 jaar. Dan is het de beurt aan Lene Konings van de piepers. 

Zij mag op 9 mei welliefst 6 kaarsjes uitblazen. Ook op 10 mei zijn er 

2 leden die op dezelfde dag hun verjaardag vieren. Niet alleen Marijn 

Van Raemdonck van de leeuwkes is die dag jarig, ook Amy Smeulders 

van de rakkers viert die dag haar verjaardag. Ze worden respectieve-

lijk 8 en 13 jaar oud. 12 mei is een belangrijke dag voor deugniet 

Yentl Nouws. Zij wordt dan 10 jaar. De volgende in rij is Sanne 

Schoonhoven. Deze deugniet mag dan 10 kaarsjes uitblazen.  Leeuwke 

Nichelle Van Ginderen mag een groot feest verwachten op 18 mei 

want dan wordt zij namelijk 8 jaar! Een dag later is het leider Jelle 

die een stevig mag feesten. Deze jongeheer wordt 19 mei al 19 jaar 

oud! Hannah Bogaert van de leeuwkes mag vele dikke kussen verwach-

ten op 25 mei want dan wordt zij 9 jaar. Een dag later mag Joachim 

Theunis van de deugnieten lekker veel taart eten. Op die taart zullen 

10 kaarsjes branden! 28 mei mag pieper Lander Aerts een feesje 

houden. Deze jongeman wordt die dag 6 jaar. Leeuwke June Borre-

mans is de volgende. Zij mag veel kussen verwachten want deze jon-

gedame wordt welliefst 8 jaar. Leider Michiel VDS mag de maand af-

sluiten. Iedereen mag hem 30 mei 19 knijpjes in zijn poep geven! 

 

Een dikke proficiat aan alle jarigen van deze maand!!!! 



 

InInInIn
Cranberrycheesecake

 

Ingrediënten 

- 150 g suiker 

- 100 ml rode port 

- 3 eieren, losgeklopt

- 50 ml sinaasappelsap

- 50 g roomboter, zacht

- 600 g roomkaas naturel

- 1 zak cranberry's (340 g)

- 200 g countrykoekjes, in stukken

- 100 g witte chocolade, in stukjes
 

Materialen 
 

- springvorm (doorsnede ca. 24 cm)

- bakpapier 

- staafmixer of keukenmachine
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

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

3 eieren, losgeklopt 

50 ml sinaasappelsap 

50 g roomboter, zacht 

600 g roomkaas naturel 

cranberry's (340 g) 

200 g countrykoekjes, in stukken 

100 g witte chocolade, in stukjes 

springvorm (doorsnede ca. 24 cm) 

staafmixer of keukenmachine 
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Bereidingswijze: 

 

Voorbereiden 
 

Verwarm de oven voor op 175 °C. Verkruimel de koekjes met de 

boter in de keukenmachine of met de staafmixer en doe dit over 

in de met bakpapier beklede springvorm, druk goed aan. Mix de 

roomkaas met het sinaasappelsap, suiker, chocolade en eieren in 

de keukenmachine of met de staafmixer. Verdeel het daarna over 

het koekjesmengsel in de springvorm. Bak de cheesecake in het 

midden van de oven in 50 minuten gaar. Neem de cheesecake uit 

de oven, laat iets afkoelen.
 

Bereiden 

 

Kook de cranberry's in de port, laa

port stroperig is geworden en de cranberry's zijn opengebarsten. 

Verdeel de cranberry's over de cheesecake.
 

Verwarm de oven voor op 175 °C. Verkruimel de koekjes met de 

boter in de keukenmachine of met de staafmixer en doe dit over 

in de met bakpapier beklede springvorm, druk goed aan. Mix de 

roomkaas met het sinaasappelsap, suiker, chocolade en eieren in 

kenmachine of met de staafmixer. Verdeel het daarna over 

het koekjesmengsel in de springvorm. Bak de cheesecake in het 

midden van de oven in 50 minuten gaar. Neem de cheesecake uit 

de oven, laat iets afkoelen. 

Kook de cranberry's in de port, laat het zolang doorkoken tot de 

port stroperig is geworden en de cranberry's zijn opengebarsten. 

Verdeel de cranberry's over de cheesecake. 
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Verwarm de oven voor op 175 °C. Verkruimel de koekjes met de 

boter in de keukenmachine of met de staafmixer en doe dit over 

in de met bakpapier beklede springvorm, druk goed aan. Mix de 

roomkaas met het sinaasappelsap, suiker, chocolade en eieren in 

kenmachine of met de staafmixer. Verdeel het daarna over 

het koekjesmengsel in de springvorm. Bak de cheesecake in het 

midden van de oven in 50 minuten gaar. Neem de cheesecake uit 

t het zolang doorkoken tot de 

port stroperig is geworden en de cranberry's zijn opengebarsten. 

 



 

KiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekje    
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MoppentrommelMoppentrommelMoppentrommelMoppentrommel    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een soldaat komt op vrijdagmorgen bij de sergeant om verlof aan 

te vragen. "Ik ga vader worden", zegt hij dapper en hij krijgt een 

paar dagen vrij. Na het weekend vraagt de sergeant hem: "En, 

hoe heet de kleine?" Zegt de soldaat: "Geen idee, maar over 

negen maanden bent u de eerste die het weet" 
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Een aap geeft een cadeau aan een ijsbeer. Dus die ijsbeer maakt 

het pak open en er springt een kikker uit. Vraagt die aap: "ben je 

geschrokken?" "Hoe weet je dat?" vraagt die ijsbeer, waarop de 

aap zegt: "je ziet wat wit!"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een gek komt bij de dokter en zegt: "Dokter, ik ben half doof." 

De dokter fronst de wenkbrauwen, en zegt: "We zullen eens een 

kleine test doen, ik zal iets zeggen en jij zegt na wat je gehoord 

hebt." 

"88" zegt de dokter. 

Waarop de gek antwoordt: "44" 
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ActiviteitenActiviteitenActiviteitenActiviteiten    

Piepers 

3/5: In mei vergadert de leiding (leidingsweekend, geen activiteit) 

9-11/5: In mei eten we prei (weekend, brief volgt nog) 

17/5: In mei is iedereen blij 

24/5: In mei broed iedere vogel een ei behalve: de koekoek, de hop 

en de laplanduil (Familiedag, zie Informatio) 

31/5: In mei zijn we veel vrij namelijk met: de dag van de arbeid, 

hemelvaart en pinkstermaandag 

 

Leeuwkes 

3/5: De leden hebben pech! Want de leiding is weg! 

(leidingsweekend, geen activiteit) 

10/5: Op 10 Mei is iedereen blij! 

17/5: Laat het iedereen weten, op de KSJ kan je eten!  

(Familiedag, zie Informatio) 

24/5: Iedereen is blij want de oude groepen zijn er niet bij! 

31/5: Niet springen op de tafel, ander krijg je geen wafel... 
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Deugnieten 

3/5: Hela Hola, Mega Mindy in nesten 

(leidingsweekend, geen activiteit) 

10/5: Mario en zijn broers maken het te bont 

17/5: Fladder de vliegende eenkhoorn ziet de bui hangen 

(Familiedag, zie Informatio) 

24/5: De mannen werken in de tuin 

31/5: Koetjes grazen in de groene weide 

 

 

Rakkers 

3/5: Jullie hebben pech want de leiding is weg 

(leidingsweekend, geen activiteit) 

10/5: je weet wel, vandaag spelen wij het Paraspel! 

17/5: wees vandaag maar blij, want mammie, pappie,  

zus of broer zijn er bij 

(Familiedag, zie Informatio) 

24/5: kom met je stalen ros, want vandaag gaan we 

naar het bos (meenemen: fiets) 

31/5:valt het weer wat mee, dan is het een waterspel vandaag olé! 
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Sjowers 

3/5: bubbelbad, bubbelbubbel bubbelbad  

(leidingsweekend, geen activiteit) 

10/5: he yo captain jack! 

17/5: one happy family (Familiedag, zie Informatio) 

Vrijdag 23/5: 19:30-21:30 Kwik kwek en kwak 

Vrijdag 30/5: 19:30-21:30 airboing 

Jonghernieuwers 

3/5: Hoezee op de plee, wij zijn weg ermee! 

(leidingsweekend, geen activiteit) 

10/5: Wees maar eens een Chinees in het Wilde Westen 

17/5: Ham smek binnen, het feest kan beginnen  

(Familiedag, zie Informatio) 

24/5: Vrouwenhof? Enkel voor jongste groepen? 

31/5: Koningen dragen een paars gewaad, vanwaar de Rode Lantaarn? 

 

Jef, Michiel, Amber, Sam, Thijs, Bert, Jelle, Jolien, Charlotte,  

Jordy, Hans, Thomas,  

 Michiel, Sylvie, Kjell, Alissa, Axelle, Jasper 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


