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JODELA 

 

JAARGANG 2012-2013 

NUMMER 364 

November 

 
DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSJ HEIDEBLOEMPJE ESSEN 
 

VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord 

Beste vrienden van de jodela. Het nieuwe schooljaar is nog maar net 

begonnen, of we zitten weeral in november. Deze maand staat al 

enkele geruime jaren in teken van 2 fantastisch evenementen! Om te 

beginnen gaat de leiding op het 1e leidingsweekend van dit werkjaar. 

(ons weekendje eind september rekenen we niet echt mee, dit was 

geen initiatief van ons) Traditioneel is dit een moment van bezinning 

en evaluatie. De nieuwe leiding wordt officieel opgenomen in de 

leidingsgroep en er wordt gekeken of het binnen elke ban wel naar 

behoren draait! Ook worden er steeds nieuwe ideeën aangebracht hoe 

we de zaken gaan organiseren, en hoe we ervoor kunnen zorgen dat 

iedereen zich tiptop blijft amuseren! Een schitterend voorbeeld 

daarvan vindt al enkele weken later plaats: de Vriendjes en 

Vriendinnetjes dag kon vorig jaar op veel succes rekenen. Reden te 

meer om het nu nog eens te doen! Meer informatie te vinden in den 

Informatio verderop in dit boekje. Verder heb ik ook opgemerkt dat 

de jongste groepen (piepers en leeuwkes) respectievelijk 38 en 29 

leden op hun ledenlijst hebben staan! Dit is alvast een prachtig 

resultaat van onze wervingsacties! 

Ook op zaterdagnamiddag zijn ze 

in grote getale aanwezig, wat 

prachtige kleurrijke activiteiten 

geeft! Tot slot wens ik iedereen 

nog een gelukkig en KSJ-rijk 

leven toe! Tot zaterdag!  

 

Hoera Hoera Hoera! 
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InformatioInformatioInformatioInformatio    
Leidingsweekend 

Op zaterdag 3 november zal het 

jammer genoeg géén KSJ zijn, want 

de leiding is dan op leidingsweekend. 

Daar zal heel wat vergaderd worden, 

zodat alles achter de schermen goed 

draaiende kan gehouden worden. 

 

Vriendjes- en vriendinnetjesdag 

Zaterdag 10 november is het weer zover. Dan mogen jullie allemaal 

jullie vriendjes en vriendinnetjes meenemen naar de KSJ! Twijfel er 

dus geen moment aan om al jullie vriendjes van het school mee te ne-

men, maar ook jullie nichtjes en neefjes, broertjes en zussjes en weet 

wat nog allemaal zijn welkom! Zo kunnen zij samen met jullie een ge-

weldig leuke namiddag beleven. 

 

Uniformen 

We merken dat steeds meer leden een uniform aanhebben! Goe bezig 

mannen! Nu zouden wij nog willen vragen aan alle ouders om de naam 

van hun kind zeker in hun trui, T-shirt (en eventueel sjaaltje) te zet-

ten. Zodat wanneer deze achterblijven, wij ze zeker terug kunnen be-

zorgen bij de juiste eigenaar! 
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Mosseldag 

Op zondag 25 november organiseert 

de Kern (de beheerders van onze loka-

len) weer naar jaarlijkse gewoonte hun mos-

seldag. Ook jullie leiding zal daar aanwezig 

zijn. Kom dus zeker is een kijkje nemen! (de 

poster van dit evenement is helemaal achter-

aan de jodela te vinden) 

 

 

!!Brief infoavond ‘De Kern’!! 

 

Beste Leden, Leiding, Ouders, Buren & Sympathisanten, 

 

U kent ze ongetwijfeld wel. Misschien beleeft zoon- of dochterlief bij 

hen elk weekend wel de zotste avonturen, misschien woont u naast hun 

terreinen, of komt u ze wel eens tegen in de Essense straten, die 

KSJ’ers, Scoutsjongens en Chiromeiden van ’t Centrum.  

 

Maar, misschien vraagt u zich wel af: Hoe zit dat daar nu eigenlijk op 

het Jeugdheem? Drie jeugdbewegingen op één terrein, gaat dat wel 

goed? Wie onderhoudt die gebouwen eigenlijk? Op deze en andere 

vragen antwoord overkoepelende organisatie ‘De Kern’ zaterdag 17 no-

vember op infoavond waarbij het Jeugdheem en haar jeugdbewegingen 

aan u worden voorgesteld. U bent welkom vanaf 20u00 aan de lokalen. 

Achteraf bent u welkom voor een hapje en een drankje. 

 

Hopelijk tot dan! 

 

De Kern. 
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Formatie: huh? 

Omdat we merken dat nog niet alle leden precies weten wat 

ze moeten doen tijdens de formatie, hebben we deze uitge-

schreven voor jullie. De ‘lyrics’ van de liedjes die gezongen worden tij-

dens de openings-en slotformaties vind je daaronder. 

 

4x fluiten 

- Iedereen verzamelt aan de vlaggenmast. 

Groep per groep in 2 mooie rijen met handen op de rug. 

Bondsleider fluit en zegt: “Jong Vlamingen, treedt aan in vierkants-

formatie, mars!” 

- Na deze woorden vormen we met z’n allen een groot vierkant. 

Bondsleider fluit en zegt: “Geef acht” 

- Iedereen gaat in geef-achtpositie staan.  

(Dit is met de benen toe en armen naast het lichaam.) 

Bondsleider zegt: “Om te groeten, groet” 

- Iedereen groet, door je wijs-en middelvinger van de rechter-

hand op je buik te plaatsen. 

Bondsleider zet het Heidebloempje (ochtendformatie) of het Avond-

lied (slotformatie) in. 

 

Na het zingen, zegt bondsleider: “Groet af, sta pal, inspectie” 

- Iedereen gaat met gespreide benen staan met de armen op de 

rug. 

Leiding controleert of de leden hun uniform aan hebben. 

Na inspectie zegt bondsleider: “Ter plaatse rust” 

- Iedereen blijft met gespreide benen staan en met de armen op 

de rug. 

Bondsleider zegt de activiteiten van die namiddag van elke ban. 
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Bondsleider zegt: “Voor Christus en Vlaanderen” 

- Iedereen roept “Trouw!” en heft hierbij de wijs-en mid-

delvinger van zijn rechterhand op tot aan de schouder. 

 

’T HEIDEBLOEMPJE 

’t ligt tussen de zee en de heide, mijn land, 

naast de zee en de heide van Vlaand’ren. 

Daar groeit en gedijt in het magere zand, 

’t Heidebloempje op de vlakte van Vlaand’ren. 

 

Refrein (2x): 

Heijochei, op de hei laait de purp’ren brand, 

op voor outer en heerd, op voor God en ons land! 

 

AVONDLIED 

O Heer, d’avond is neergekomen, 

De zonne zonk, het duister klom. 

De winden doorruisen de bomen 

en verre sterren staan alom. 

Wij knielen neer om U te zingen 

in’t slapen woud ons avondlied. 

Wij danken U voor wat w’ontvingen, 

Wij vragen Heer, verlaat ons niet. 

Knielen, knielen, knielen wij neder, 

door de stilte weerklinkt onze beê. 

Luist’rend, fluist’rend kruinen mee 

en sterren staren teder. 

Geef ons Heer, zegen en rust en vree. 

 



 

KiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekje    
 

 

Voor meer foto’s kan je ook altijd kijken op onze facebookpagina 

of op onze site www.ksjessen.net  
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InInInIn
Zelfgemaakte pepernoten

November is de maand waarin Sinterklaas en Zwarte piet aankomen. 

Om ze te verrassen, of om te oefenen als je later zelf zwarte piet wil 

worden, kun je zelf pepernoten maken. Hieronder zie je hoe dat moet, 

veel succes! ☺ 

 

Ingrediënten:  
• 250 gram bloem

• 3 theelepels bakpoeder  

• 2 theelepels kaneel 

• 1 theelepel gemalen kruidnagel 

• 1 theelepel gemberpoeder 

• 125 gram boter 

• 125 gram bruine basterdsuiker 

• 50 gram schenkstroop 

• Een beetje zout. 

 
Wat je moet doen: 

• Zeef de bloem met het bakpoeder en de kruiden in een kom. 

• Verwarm de boter met de basterdsuiker, de stroop en het zout 

al roerend in een steelpan tot alles is gesmolten. 

• Schenk dit bij de bloemmassa en roer alles goed door elkaar tot 

een glad deeg ontstaat. 

• Laat dit op een koele plaats een paar uur opstijven. 

• Rol het deeg uit tot een lap van 0,5 cm dikte en steek hier 

bijvoorbeeld met een appelboor of met de achterkant v

spuitmondje gelijkmatige pepernoten uit. 

• Leg ze op een bakplaat met bakpapier en laat ze ongeveer 15 min 

bakken op 180 graden.

• Neem de pepernoten van het bakblik en laat ze afkoelen. 

InInInIn    ‘t Potje‘t Potje‘t Potje‘t Potje    
Zelfgemaakte pepernoten 

November is de maand waarin Sinterklaas en Zwarte piet aankomen. 

Om ze te verrassen, of om te oefenen als je later zelf zwarte piet wil 

worden, kun je zelf pepernoten maken. Hieronder zie je hoe dat moet, 

250 gram bloem 

eelepels bakpoeder   

2 theelepels kaneel    
1 theelepel gemalen kruidnagel  
1 theelepel gemberpoeder   
125 gram boter  

125 gram bruine basterdsuiker   
50 gram schenkstroop  

Een beetje zout.  

 

Zeef de bloem met het bakpoeder en de kruiden in een kom. 

Verwarm de boter met de basterdsuiker, de stroop en het zout 

al roerend in een steelpan tot alles is gesmolten. 

Schenk dit bij de bloemmassa en roer alles goed door elkaar tot 

een glad deeg ontstaat.  

Laat dit op een koele plaats een paar uur opstijven. 

Rol het deeg uit tot een lap van 0,5 cm dikte en steek hier 

bijvoorbeeld met een appelboor of met de achterkant v

spuitmondje gelijkmatige pepernoten uit.  

Leg ze op een bakplaat met bakpapier en laat ze ongeveer 15 min 

bakken op 180 graden. 

Neem de pepernoten van het bakblik en laat ze afkoelen. 
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VerjaardagenVerjaardagenVerjaardagenVerjaardagen    
Na een maand waarin er zoveel verjaard wordt als in oktober, is het 

goed dat er maanden zijn als november om het eens wat rustiger aan 

te doen wat dat betreft! Bij de leeuwkes kennen ze dat precies niet 

want zij vertegenwoordigen deze maand maar liefst 50 % van de 

jarigen! Hoera! Zij beginnen op 4 november met als eerste jarige 

Renzo Loomans. Hij wordt dan 8 jaar. Een dag later is er weer een 

leeuwke jarig en deze keer gaat het om Imke Konings! Zij wordt dan 

7 jaar oud. Op 7 november is het weeral feest bij de leeuwkes want 

dan wordt Anouk Peeters 7 jaar! Het laatste feestvarken van de 

leeuwkes is een leider Sam Claessens! Hij wordt op 21 november 17 

jaar en sluit daarmee de hekken bij de leeuwkes. Nu is het de beurt 

aan de sjowers om eens goed te feesten want op 24 november is 

Michiel Theuns jarig! Hij wordt dan 12 jaar. Op 28 november zitten 

we met een jarige tweeling en dan spreek ik over Alissa en Axelle 

Hendrikx die dan 16 jaar worden en hoewel dat niet op een zaterdag 

valt, denk ik toch dat ze de zaterdag erna (of ervoor) een hele hoop 

poepknijpen zullen mogen verwachten! De laatste jarige van de maand 

is Seppe Hintjes van de sjowers. Hij wordt op 29 november 13 jaar!  

Deze maand moeten we het niet hebben van de kwantiteit maar van 

de kwaliteit en ik denk dat dat hier wel snor zit! 

 

AAN ALLE JARIGEN VAN DEZE MAAND: EEN HELE DIKKE 

GELUKKIGE VERJAARDAG!!! 

(en niet vergeten braaf te zijn want volgende maand is het 

Sinterklaas zijn beurt om te verjaren!) 
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GroentjesGroentjesGroentjesGroentjes    
 

Nieuwe maand, nieuw 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: Helow. 

 

Jodela: Alles kits?  

Groentje: Jot jot altijd met mij ze!! Vooral als zaterdag middag op 

komst is! 

 

Jodela: Ja dat is altijd een leuke dag he! Zeg, hoe lang zit jij al in de 

ksj? 

Groentje: Gho ja, even rekenen... dit is mijn 11de jaar denk ik 

 

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

de allerleukste? 

Groentje: Ha dat is zowizo het painballen met klakkebuizen! 

 

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

leuk vond?  

Groentje: Nee niet echt, elke zaterdag middag of kampdag was top 

voor mij. 
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Jodela: Dat is mooi! Zeg, wat is jouw lievelingskampkostje?  

Groentje: Alle kampkosten zijn geweldig maar de worst met 

bruine saus is toch mijn favoriet. 

 

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: Amai, dat zijn wel geen gemakkelijke vragen die je stelt! 

Maar ik heb maar 1 kleine levenswijsheid: aan alle ksj’ertjes, kom 

gewoon zoveel mogelijk naar de KSJ, dat is het plezantste voor 

iedereen! 

 

Jodela: Haha ja met die stelling ben ik het wel eens! Zeg groentje, 

Dat was het dan, bedankt he! 

Groentje: Dat is graag gedaan!! 

 

Jodela: Okido, daag! 

Groentje: Auwdoe!! 

 

 

 

 

 

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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TijdroverTijdroverTijdroverTijdrover    
Raadsels 

1) Een huis heeft 4 muren met telkens een raam in. Als je door eender 

welk raam kijkt, zal je altijd richting het noorden kijken. Hoe kan dit?  

2) Ik heb een kop maar ik praat niet. Ik heb vier poten maar ik loop 

niet. Wat ben ik?  

Zoek de zes verschillen 

 
1) Het huis staat op de zuidpool. 

2) Een tafel 
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WistWistWistWist----jejejeje----datjesdatjesdatjesdatjes    
Wist je dat… 

… de sjowers watjes zijn? 

… ze niet van de berg durfden rijden? 

… de berg niet heel stijl was? 

… de berg van het college was? 

… Manitas leider Mathias heeft geslagen? 

… dit op zijn neus was? 

… dit heel per ongeluk was? 

… dit kwam omdat we zo in het spelletje opgingen? 

… het toch wel pijn deed? 

… Wietske een nieuwe fiets nodig heeft? 

… elke keer als ze over een bultje reed haar ketting eraf ging? 

… de deugnieten zich geschminkt hebben? 

… Noor eruit zag als een aardbei? 

… ze ook aardbeien op haar arm had? 

… Ninke en Sita er als lieveheersbeestje uitzagen? 

… Skout een marsmannetje was? 

… sommigen dachten dat ze Shrek was? 

… Oktoberfesten een geweldig succes was? 

… Bo zomaar een bril op had gezet om te zien hoe wij reageerden? 

… alle piepermeisjes een beetje verliefd zijn op Aitor? 

… Mathijs zich afvroeg waarom mensen betalen voor steentjes op hun 

oprit als ze die ook gewoon zelf van de rotsen kunnen gaan hakken? 

… Marijn graag honddogs eet? 

… Stijn liever curryvlees heeft? 
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MoppentrommelMoppentrommelMoppentrommelMoppentrommel    
 

Waarom heeft een non nooit 

een bh aan ? 

God ondersteunt alles. 

 

Het is rood, valt op de 

schoorsteen, via de dakgoot 

precies in de regenton, wat is 

dat? 

Puur toeval 

 

Een dom blondje komt van een fuif te voet naar huis en onderweg 

komt ze een man tegen die naast zijn scooter loopt. 

Vraagt dat dom blondje aan die man: “Waarom rij je niet met die 

brommer?” 

Man: “Omdat mijn benzine op is.” 

Dom blondje: “Al goed dat je zoveel van scooters kent eh meneer .” 

Man : “Waarom?” 

Dom blondje : “Ik was al lang doorgereden.” 
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ActiviteitenActiviteitenActiviteitenActiviteiten    

Piepers 

03/11: Wizzy op verlof  

(geen activiteit, zie informatio)  

10/11: Beestenbos doet het goed 

(meenemen: vriendjes of vriendinnetjes) 

17/11 10u00-17u00: Beiregek 

24/11: We maken er een zootje van 

 

Leeuwkes 

03/11: Helaas Pindakaas, geen KSJ vandaag  

   (geen activiteit, zie informatio) 

10/11: Is is is, een leeuw eet vis (of toch niet)  

(meenemen: vriendjes of vriendinnetjes) 

17/11: Ork ork ork, soep eet je met een lepel 

24/11: Hip hip hoeraai, Sam eet graag vlaai! 

 

Deugnieten 

03/11: Flip flap flop, de leiding is verstopt 

(geen activiteit, zie informatio) 

10/11: Dag vriendjes en vriendinnetjes! 

 (meenemen: vriendjes of vriendinnetjes) 

17/11: Spitter spetter spater, lekker in het water!  

(meenemen: €5, ouders die willen rijden en zwemgerief natuurlijk!) 

24/11: Drip drap drop, de wereld op zijn kop! 
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Rakkers 

03/11: Dag der wijsheid 

(geen activiteit, zie informatio) 

10/11: Dag van de vriendschap 

(meenemen: vriendjes of vriendinnetjes) 

17/11: Dag van plezier 

24/11: Dag van de helden 

 

Sjowers 

03/11: De leiding wordt serieus 

(geen activiteit, zie informatio) 

10/11: Maestro plash 

(meenemen: vriendjes of vriendinnetjes, zwemgerief) 

17/11: Cool bleu 

24/11: Bijna Kerstmis!  

 

Jonghernieuwers 

03/11: De leiding pakket ervan! 

(geen activiteit, zie informatio) 

10/11: Go with the flow, take with 

you your bro! 

(meenemen: vriendjes of 

vriendinnetjes) 

17/11: Ja begot, we zijn met zijn allen op trot! (brief volgt) 

24/11: Holland onveilig! 

 

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

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

Hans, Kjell 
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