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JODELA 

 

JAARGANG 2014-2015 

NUMMER 390 

Mei 
 

DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSJ HEIDEBLOEMPJE ESSEN 
 

 

Voorwoord 

Tik hem aan Mei ! Hallo, allemaal en welkom bij een nouvelle vel vol met 

voorwoorden. Wat heeft de maand mei in petto voor ons, teveel om op 

te noemen en zal dit dan ook niet doen. Nog een dikke 2 maanden te 

gaan en het kamp staat al voor de deur. Ik wil jullie er maar even aan 

herinneren zodat jullie al kunnen watertanden en verrekijken naar de 

beruchte 21 juli die voor menig KSJ’er als feestdag in de agenda 

staat. Familiedag staat weer voor de boeg en dan sluiten we het KSJ-

weekend af met een restaurantdag. Wat ik vorige keer gans vergeten 

was, is alle nieuwe leden te verwelkomen op de KSJ (toekomstige 

KSA). Mag ik jullie iets aanraden, voor als je je verveelt, bel nog eens 

een keertje naar de sprekende klok. Die verveelt zich namelijk omdat 

mensen die zich vervelen niet weten wat te doen. Voor de mensen die 

deze nostalgische nutsvoorziening niet meer kennen, het is een klok 

die kan praten en zegt hoe laat het is, tot op de minuut goed. Ben je 

meer voor het secondewerk dan raad ik een smartphone aan. Dan nog 

een top 3 films die je deze maand moet gezien hebben als doorsnee 

cinefiel: Birdman, Big hero 6 en the imitation game. Ik haal het spek al 

uit de pan zodat ik nog effe door 

kan melken. Want een vrouw zon-

der pruim is als een man zonder 

banaan. Zo zie je maar dat je voor 

een gezond leven fruit nodig hebt. 

Je frifraflo filantropischtje.   
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Informatio 
Leidingsweekend 

Omdat het kamp voor de deur staat en er een heleboel geëvalueerd 

moet worden, trekt jullie leiding op weekend. Daarom zal het zaterdag 

9 mei GEEN activiteit zijn, jammer genoeg. Maar niet getreurd, 21 juli 

start ons kamp en dan halen we alle verloren tijd zeker in! 

 

Familiedag 

Deze maand is het eindelijk zover, onze familiedag doet weer zijn in-

trede. Op zaterdag 16 mei kunnen jullie allemaal heerlijk komen eten 

in ons KSJ-restaurant. Wat ook speciaal is aan deze dag, is dat ieder-

een mag meedoen aan de middagactiviteit. Breng dus zeker jullie ou-

ders, broers, zussen, vrienden,… mee om samen met de leiding er een 

onvergetelijke dag van te maken. Meer info vinden jullie op de flyer 

die is bijgevoegd bij deze Jodela. 

 

Vrouwenhof 

Naar jaarlijkse gewoonte trekken de 3 jongste groepen (Piepers, 

Leeuwkes & Deugnieten) naar de grote buitenspeeltuin van het Vrou-

wenhof in Roosendaal. Dit jaar zal deze fijne activiteit plaatsvinden 

op zaterdag 23 mei. De leden worden op het gewone uur verwacht op 

de KSJ en zijn ook weer op tijd terug. We vragen nog wel enkele vrij-

willige ouders die ons ernaar toe zouden willen brengen en/of ons te-

rug willen vervoeren naar de KSJ. Wij hebben er al ongelooflijk veel 

zin in! 
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Ronden 

Vanaf deze maand kan het zijn dat de bel gaat bij jullie thuis 

en dat de leiding dan voor de deur staat. Verschiet dan niet! Zij 

komen even horen of jij graag mee op kamp gaat van 21 tot 31 juli. Is 

het antwoord ‘JA’ op deze vraag, dan hebben zij ineens een papier bij 

dat even ingevuld moet worden zodat jullie verzekerd zijn op kamp en 

zodat wij genoeg informatie hebben. Het kampgeld voor de groepen 

Leeuwkes tot en met JH is €90. De piepers betalen €60 omdat zij 

minder lang meegaan op kamp. Als er broers of zussen meegaan, gaat 

er telkens 5 euro af van het normale bedrag. (tweede kind = 85euro, 

derde kind = 80euro,…) Dit mag je eventueel cash betalen, maar het 

makkelijkste voor ons is dat u het stort op onderstaand rekeningnum-

mer met vermelding van de naam van het lid + groep:  

BE83 7755 9351 3315 

Wij hopen natuurlijk dat er heel erg veel leden meegaan. Het beloofd 

een mooi kamp te worden! 

 

Examens 

Omdat sommige leiding hun examens al starten eind mei, kan het zijn 

dat er enkele activiteiten verplaatst worden naar een andere dag of 

ander uur. Kijk daarom goed in jullie jodela wanneer jullie activiteit 

hebben! 
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In ‘t Potje 
Penne met kippenchipolata en groene groenten 

 

Ingrediënten 

600 g kippenchipolata (beenhouwerij) 

300 g erwten (diepvries) 

2 courgettes 

1 teentje knoflook 

1 ui 

1 eetl. boter 

400 g penne 

5 dl Tomatina (gekruide tomatensaus, bokaal) 

1 dl olijfolie 

peper en zout 

 

Voorbereiding 

- Snij de kippenchipolata’s in stukken van 4 cm. 

- Snij de ongeschilde courgettes in blokjes van 1 cm. 

- Snipper de ui en het teentje knoflook fijn. 

 

Bereiding 

Kook de penne gaar in lichtgezouten water (kooktijd: zie verpakking). 

Voeg 5 min. voor het einde van de kooktijd de diepgevroren erwten 

toe. Haal er de erwten met een schuimspaan uit en giet de penne af. 

Smelt intussen de boter in een pan en bak de stukjes kippenchipolata 

2 min. op een hoog vuur.  
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Zet het vuur lager en laat nog 4 min. verder garen. 

Verhit de olijfolie in een kookpot en stoof de ui en het 

knoflook glazig.  

Voeg de courgetteblokjes toe en stoof nog 

5 min. Kruid met peper en zout. 

Voeg de erwten en de gekruide 

tomatensaus toe en laat 5 min. 

sudderen.  

Meng er de stukken kippenchipolata 

onder. 

 

Afwerking 

Verdeel de penne over de borden en schep er de saus over. 

Bestrooi eventueel met geraspte kaas. 

 

SMAKELIJK!!! 
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Tijdrover 
Kan jij deze tekening mooi inkleuren? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie kan deze rebus oplossen en zo het 

voorblad van deze Jodela invullen? 

Tip: De nummertjes hier komen overeen met de nummertjes op het 

voorblad. Veel succes! 
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Verslagen 
Bordenwassen voor…   

Geld natuurlijk, in deze godgloeiende gutsende gambarijke wereldbol 

rolt er maar een ding altijd en dat is geld. Met minder dan de halve 

rakkerploeg: Ninke, Wout, Arjen, Ryan en Sita begonnen we er aan. 

Alle volgescheten, bemoste en verroeste verkeersborden van Essen-

Wildert moesten aan de grove borstel en harde schuurspons geloven. 

Eerst reden we, beschermd door onze fluovestjes en hesjes richting 

Wildert. Na dit strakke plan uit te voeren, was het tijd voor de twee-

de stap, deze was om zeepsop te gaan halen bij mama en papa Bob. 

Deze hadden gelukkig hun water betaald en nog een busje zeep in de 

rechteronderaanrechtkast zitten. Met de bolderkar en goedgezinde 

rakkertjes vertrokken we naar de eerste straat, bord één was wat ? 

Inderdaad brand schoon en blinkerd bill mooi. Nog maar grafveel bor-

den te gaan. We moesten Arjen nog afstaan aan de Esak, hij stond 

daar op de donorlijst en er was een plaatsje vrij gekomen voor één 

kloppend hart, 2 nieren en een lever. Sita was de tweede die moest 

afhaken. De moed zakte in de schoenen, maar gelukkig kwam de red-

ding daar in de vorm van een spar. Na wat eten te kopen en het naar 

binnen te smullen, gingen de laatste vuilrestjes van de bijna laatste 

borden naar de fillestijnen. Al bij al was het een leuke ervaring en 

zouden we allemaal zo bij de gemeente kunnen gaan werken. We zullen 

vast en zeker het geld goed kunnen gebruiken, want het kamp komt er 

aan! Dan volgen er vast en zeker nog vele andere verslagen :).   



 

 

9 

Moppentrommel 
Een man vraagt in een restaurant: "Hoeveel kost één druppel 

champagne?" De ober antwoordt: "Helemaal niks." "Goed," zegt de 

man, "laat mijn glas dan maar eens flink voldruppelen..." 

 

 

Jan en Piet zitten in de woestijn zegt 

de een tegen de ander "Waarom heb je 

een autodeur bij je?" " Als ik het te 

warm krijg draai ik het raampje open" 

 

 

 

Jantje zegt tegen de dokter: 

‘Dokter, mijn neus is verstopt.’  

Zegt de dokter: ‘Dan zal ik als ik 

jou was ze maar snel gaan 

zoeken.’ 
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Wist-je-datjes 
 

Wist je dat… 

 

… Release een topfeest was? 

… Het podium indrukwekkend was? 

… Ook het apres ski fjeesje leuk was? 

… Dat er ook veel WOLK was? 

  (WOLK = Werking Oud Leiding KSJ/KSA) 

… De WOLK ook heeft meegeholpen met de opbouw (en afbraak) 

… We ze hier nog eens voor willen bedanken? 

… De mensen die meededen aan Trip Trap 340 kilometer hebben 

    gefietst? 

… En dat in slechts vier dagen? 

… Stad X van Trip Trap Mechelen was? 

… Stad X van Joepie Puurs was? 

… De deelnemers van joepie er ook een hoop kilometers op hebben 

   zitten? 

… Maar dan te voet in plaats van met de fiets? 

… Er ruim 3000 duizend KSJ-KSA-VKSJ’ers met Joepie meededen? 
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Verjaardagen 
In mei legt elke vogel een ei. Dit geldt ook voor mensen want deze 

maand is de maand met de meeste jarigen! De eerste die deze maand 

een taart mag verwachten is leeuwke Anthony Browne. Hij mag op 1 

mei 9 kaarsjes uitblazen. Op 5 mei is het de beurt aan het eerste 

piepertje van de maand. Anna Luijckx wordt dan 7 jaartjes oud. Op 9 

mei zijn er twee piepers jarig, zowel Lene Konings als Andreas An-

thonissen zijn dan jarig. Lene wordt er 7 en Andreas wordt 6 jaar 

oud. De volgende dag, op 10 mei zijn er weer twee leden jarig. Deze 

keer een leeuwke en een sjower. Leeuwke Marijn Van Raemdonck 

wordt 9 jaar en sjower Amy Smeulders wordt er al 14! Op 12 mei zijn 

er weer twee piepers jarig, die toevallig ook broers van elkaar zijn. 

Zowel Toon Beyers als Lex Beyers worden dan 7 jaar! Op 18 mei zijn 

er dan twee leeuwkes die verjaren. Zowel Nichelle Van Ginderen als 

Kirina Jacobs worden dan al 9 jaar! De volgende dag, op 19 mei is het 

de beurt aan pieperleiding Jelle. Deze jonge knaap loopt dan al maar 

liefst 20 jaartjes rond op deze aardbol! Op 25 mei mag Hannah Bo-

gaert van de deugnieten een taart verwachten met 10 kaarsjes op! 

Op 26 mei is de volgende deugniet, Joachim Theunis, jarig. Hij wordt 

11 jaar. Op 28 mei zijn er wéér twee piepers jarig. Lander Aerts 

wordt 7 jaar en Jesse Beyers wordt 6 jaar oud. Op 29 mei is het de 

beurt aan leeuwke June Borremans. Zij wordt dan al 9 jaar oud! De 

volgende dag, op 30 mei, wordt ook Yordis Nelen van de leeuwkes 9 

jaar. Ook op 30 mei verjaart Michiel van de rakkerleiding. Hij stapt 

dan over naar tram 20.  Proficiat aan alle jarigen deze maand!!! 



 

Kiekjesrubriekje 
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Activiteiten 

 

Piepers 

2/5: De snollende snollebollekes 

9/5: De leiding trekt erop uit (Geen activiteit, zie informatio) 

16/5: Niet alleen de piepers zijn jong (Meenemen: familie, 

vrienden,… zie informatio) 

23/5: Hoektoekmeksjoet (Vrouwenhof, zie informatio of brief) 

30/5: De bosmelkers gaan op zoek naar een boom (Meenemen: spons)  

 

 

 

Leeuwkes 

2/5: Met de beker op ons kas 

9/5: Bloemen en planten (Geen activiteit, zie informatio) 

16/5: Resto Besto (Meenemen: familie, vrienden,... zie informatio) 

23/5: Door het spelen, de tuin niet meer zien (Vrouwenhof, zie 

informatio of brief) 

30/5: Bits, Bats en Bots 
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Deugnieten 

2/5: Sjotterdesjotsjot 

9/5: Kamperen moet je leren (Geen activiteit, 

zie informatio) 

16/5: Happy familyday (Meenemen: familie, vrienden,...zie 

informatio) 

23/5: Ich bin Schnappie, das kleine krokodil (Vrouwenhof, zie 

informatio of brief) 

30/5: Viva bomma, patatten met saucissen! 

 

 

 

 

Rakkers 

2/5: Tik hem aan de bak 

9/5: Klik hem aanbieding (Geen activiteit, zie informatio) 

16/5: Strik hem aansteller  (Meenemen: familie, vrienden,...zie 

informatio) 

23/5: Tic tac hem aan ouwe (Meenemen: tictac (niet aankopen)) 

30/5:Tik hem aan, banaan 
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Sjowers 

2/5: In mei leggen alle vogels een ei 

9/5: Leiding op bespreking! (Geen activiteit, 

zie informatio) 

16/5: Ready to meet the family (Meenemen: familie, vrienden,...zie 

informatio) 

23/5: Iedereen blij want de zon is er bij!  

30/5: Juni word geweldig 

 

 

 

 

Jonghernieuwers 

2/5: Wie het laatst lacht, lacht het traagst 

9/5: Leiding in vergadering (Geen activiteit, zie informatio) 

16/5: Hausa wausa (Meenemen: familie, vrienden,...zie informatio) 

23/5: In mei legt niet elke vogel een ei  

30/5: Lachen gieren brullen 

 

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

Bob, Sylvie, Alissa, Axelle, Jasper 



 

 

 



 

  


