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DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSJ HEIDEBLOEMPJE ESSEN 
 

VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord 

Ola, Szia, Здравствуй, Hello, gutentag, hallo en ga zo maar voort zijn 

allemaal beleefde manieren om de te warm voor de tijd aankomende 

maand november te verwelkomen. Eindelijk hebben we het voor elkaar 

gekregen om toch iets tof aan milieu-en luchtvervuiling te plakken. 

Dankzij de paar graden extra,  waar ik hypocriet genoeg van hou, 

kunnen we lekker na-zomeren en ons komisch vergissen aan de 

moeilijke vraag van welke kledij we aan moeten doen. Doe je een 

herfstjas aan dan is het ineens 22 graden en ga je in je Summer 

sweater weg dan is het maar een luttele vijf graden warm. Nu lijkt 

het wel of dat ik (naar de wijze woorden van een vriend van mijn) wel 

hoor tot de doorsnee mens die alleen maar zaagt en zaagt en ook nog 

een korreltje klaagt, maar dit is zeker niet zo. Ik houd van het leven, 

de bloementjes, de bijen, de olifanten en alle fauna en flora die ik nu 

vergeet op te noemen vanwege het gebrek aan plaats en 

geheugencapaciteit in mijn hersenen. Maar bovendien houd ik van de 

toffe namiddagen die er aan komen. De Sint komt onder andere langs 

met zijn Zwarte pieten en ook de herfstvakantie komt eraan met zijn 

vallende blaadjes. Ik wens jullie 

een vrolijk november toe. Geniet 

er van, lang zullen jullie leven, 

HOERA!, HOERA!. Tot de 

volgende maand dan zal er weer 

een jodela in jullie autobus, 

lijnbus of brievenbus verschijnen.  

DAAAAAAAAAAAAAAAAAAAG. 
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InformatioInformatioInformatioInformatio    
 

Leidingsweekend 

De eerste zaterdag van deze nieuwe maand, 2 november, zal het 

jammer genoeg geen KSJ zijn. Jullie leiding is dan op weekend. Daar 

zal heel wat vergaderd worden, zodat alles achter de schermen goed 

draaiende kan gehouden worden. 

 

Vriendjes-en vriendinnetjesdag 

Goed nieuws! Zaterdag 9 november mag iedereen zijn vriendjes en 

vriendinnetjes meenemen naar de KSJ, ole! Ook neefjes, nichtjes, 

broers, zussen en weet ik veel wie nog allemaal, zijn zeker welkom. Zo 

kunnen zij samen met jullie een geweldige namiddag beleven en eens 

proeven van een dagje KSJ. 

 

Sinterklaas 

Hij komt, hij komt, die lieve 

goede sint! En ja hoor. Ook dit 

jaar zal de brave man met zijn 

zwarte pieten weer langs onze 

KSJ komen, met hopelijk heel 

wat lekkers. Dit op zaterdag 

30 november. Zie dus dat jullie 

er allemaal bijzijn. Je mag ook 

altijd een mooie tekening 

meebrengen voor de sint.  



 

3 
 

Uniformen 

We merken dat er al heel wat leden zijn die steeds hun uniform 

aanhebben. Goe bezig mannen! Jammer genoeg worden er af en toe 

wel eens sjaaltjes, truien,… vergeten. Daarom zouden wij willen vragen 

aan alle ouders of zij de naam van hun zoon/dochter in hun uniform 

zouden willen schrijven. Zo kunnen wij het makkelijk terug bezorgen 

aan de juiste eigenaar. 

Moest je toch nog geen uniform hebben, je kan altijd terecht bij 

leidsters Jolien en Axelle. 

 

Mosseldag 

Ook dit jaar weer organiseert 

de Kern (beheerders van onze 

lokalen) hun gezellige mosseldag. 

Kom zeker op zondag 10 

november eens langs in het 

Parochiecentrum te Essen 

(Statie) om een hapje te eten. 

Jullie leiding zal daar zeker en 

vast ook ergens rondlopen. Een 

echte aanrader! Tot dan. 
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WistWistWistWist----jejejeje----datjesdatjesdatjesdatjes    
 

Wist je dat… 

 - we naar Walibi zijn geweest? 

 - het heel gezellig was op de bus? 

 - we met meer dan 100 KSJ’ers op uitstap waren? 

 - de bus dan ook helemaal vol zat? 

 - iedereen zeer actief was op de heenrit? 

 - dit al wat minder was met de terugrit? 

 - het aanschuiven niet zo leuk was? 

- de boomstammekes echt megacool waren? 

 - de Rakkers een grote knuffel hebben gevonden? 

 - deze nu dienst doet als hun mascotte? 

 - onze kampfoto’s op facebook staan? 

 - de nieuwe site bijna af is? 

 - de Rakkers hun lokaal hebben gepimpt? 

 - met slingers en krijt? 

 - de Rakker de beste zijn? 

 - er veel knuffels waren bij de Leeuwkes? 

 - de Sint deze maand langs komt? 
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VerslagenVerslagenVerslagenVerslagen    
 

Jawel, oktober was weer een fantastische en onvergetelijke maand. 

Moest je het toch al vergeten zijn, zal ik nu even je geheugen 

opfrissen door even terug te blikken op de leukste momenten van de 

afgelopen maand. De tiende maand van het jaar begon al direct goed. 

We zijn namelijk de eerste zaterdag van de maand al naar een 

pretpark gegaan! Deze uitstap die we elke twee jaar maken, ging dit 

jaar door in het grote Walibi Holland. We waren massaal aanwezig en 

dat vond de leiding natuurlijk heel leuk om te zien. De dag begon vroeg 

toen we met zen alle stonden te wachten op de bus. Toen die eindelijk 

kwam, mochten eerst de piepers, dan de leeuwkes, deugnieten, 

rakkers en als laatste de sjowers instappen. Terwijl de JH’s met hun 

eigen JH-busje reden! Toen we in het park aankwamen, ging elke 

groep zijn eigen kant op. Na een hele leuke dag in het pretpark te 

hebben doorgebracht, was het weer tijd om naar huis te vertrekken. 

De tweede week van afgelope maand was er niets bijzonders te doen. 

Behalve dan de fuif Oktoberfesten die op zaterdag 12 oktober 

plaatsvond. Vrijdag 18 oktober was het geen KSJ, maar wel de dag van 

de jeugdbeweging! Op deze dag mocht iedereen die in een 

jeugdbeweging zit met zijn uniform naar school! Wij hopen dus alvast 

dat jullie dat allemaal gedaan hebben. ;) 

 

Zo dit herinner ik me nog van afgelope maand. Daag, en tot de 

volgende keer!! 
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VerjaardagenVerjaardagenVerjaardagenVerjaardagen    
Net als in oktober, zijn er weer een heleboel jarigen in november. 

Dat worden dus weer heel veel feesjes deze maand! 

Renzo Loomans van de deugnieten mag het startsein geven. Hij wordt 

namelijk op 4 november 9 jaar oud. Een dagje later is het de beurt 

aan Imke Konings. Dit leeuwke mag op 5 november 8 kaarsjes 

uitblazen op haar verjaardagstaart. Het blijft feest bij de leeuwkes, 

want 7 november wordt ook Anouk Peeters 8 jaar oud. Zij is niet de 

enige die die dag verjaart. Ook Lotte Jaspers van de piepers mag die 

dag veel cadeautjes verwachten. Zij wordt dan 6 jaar. Éen dagje 

terug zien we de verjaardag van Bob Vergouwen nog, want deze 

jongeman wordt naar eigen zeggen op 6 november al 18jaar! Of dat 

waar is weet ik niet, dat moet je hem zelf maar eens vragen! 

Op 15 november is het de beurt aan Jurrean De Nys. Deze deugniet 

wordt die dag een echte tiener! Op 21 november zijn er weer twee 

jarigen. Stijn Edixhoven van de leeuwkes mag dan zijn 7de verjaardag 

vieren. Ook pieperleiding Sam mag die eens goed feesten. Hij wordt 

dan namelijk 18 jaar! Ook 24 november zitten we met een verjaar-

duo. Zowel Ine Hertogs van de piepers als Michiel Theunis van de 

sjowers mogen die dag respectievelijk hun 6de en 13de verjaardag 

vieren. 26 november is het eindelijk tijd om een rakker te vieren. 

Nova Arnouts wordt die dag 11 jaar! Hoeze! Het einde is in zicht. 

Maar de volgende maand kan niet starten, vooraleer onze jarige 

tweeling wordt gevierd. Leidsters Alissa en Axelle mogen op 28 

november 17 knijpjes in hun poep verwachten!  

Een dikke proficiat aan alle jarigen! Hoera hoera hoera! 
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TijdroverTijdroverTijdroverTijdrover    
 

Kan jij deze rebus oplossen? Vul dan het antwoord hieronder in. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als je het antwoord weet, vul het dan hier in. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………. 
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Als je de rebus niet zo moeilijk vond, probeer deze dan maar eens! 

Oplossingen te verkrijgen bij leider Sam! 
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MoppentrommelMoppentrommelMoppentrommelMoppentrommel    
 

Jantje: "Meester, zou het een belediging zijn mocht ik u een ezel 

noemen?" 

Meester: "Dat is zeer zeker een belediging!" 

Jantje: "Maar wat als ik 'Meneer' zeg tegen een ezel?" 

Meester: "Dat is geen belediging." 

Jantje: "OK, 'Meneer'!" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zitten 2 spoken in een 

boom. Zegt de een tegen 

de ander: "Je laat je 

zakdoek vallen"! Zegt die 

andere weer: "Nee hoor 

dat is mijn zoon". 
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 Een grote man en een kleine man staan naast elkaar in een urinoir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraagt de grote aan de kleine: 

"Waarom knipper je steeds met je 

ogen, ben je zenuwachtig?" 

"Helemaal niet," zegt die kleine, 

"maar dat komt omdat jij zo staat 

te spetteren." 
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KiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekje    
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InInInIn    ‘t Potje‘t Potje‘t Potje‘t Potje    
Regenboogtaart 

 

Benodigdheden:  

 

Voor de chocoladecake 

• 175g zelfrijzende bloem 

• 15g ongezoet cacaopoeder 

• 6g natriumbicarbonaat (zuiveringszout) 

• 150g kristalsuiker 

• 2 eieren, licht los geklopt 

• 150ml zonnebloemolie 

• 150ml melk 

• 2 eetlepels gele siroop (of 

honing) 

 

Voor de ganache 

• 200g room 

• 200g pure chocolade 

 

Voor de slagroomvulling 

• 90ml room 

• suiker (of zoetstof) naar smaak 

 

Voor de regenboog 

• +/- 500g smarties of m&m's (3 zakjes) 
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Werkwijze: 

1. Verwarm de oven voor op 180°C. Vet twee bakvormen van 18cm 

diameter in met boter of olie en bestuif met wat bloem. Zet opzij. 

2. Zeef de bloem, het cacaopoeder, het zuiveringszout en de suiker in een 

grote kom. Meng dit droog onder elkaar. 

3. Voeg de eieren, de zonnebloemolie, de melk en de siroop toe. Meng tot een 

homogeen beslag. 

4. Verdeel het beslag gelijk over de twee bakvormen en bak de cakes 25 à 30 

minuten in de oven. 

5. Laat de cakes in de bakvorm afkoelen op een rooster. Maak ondertussen de 

ganache. 

6. Breng de room op een zacht vuurtje aan de kook. Hak de chocolade in fijne 

stukjes en voeg dit toe aan de room. Meng tot een gladde saus en laat tot 

op kamertemperatuur afkoelen. 

7. Haal de cakes uit hun bakvorm. Om alles mooi egaal te maken, kan je de 

'hoedjes' met een groot mes eraf snijden. 

8. Klop de room met de suiker mooi luchtig. Verdeel de slagroom gelijk over 

één cake en zet de andere cake erop. Druk overal goed aan en zorg ervoor 

dat de slagroom tot de buitenkant zichtbaar is, anders krijg je straks 

gaten als je de ganache aanbrengt. 

9. Zet de cake op een rooster en spatel de inmiddels afgekoelde ganache 

gelijkmatig over de cake. Laat de cake gedurende een halfuurtje opstijven 

in de koelkast. 

10. Sorteer de m&m's of smarties per kleur en kleef ze zorgvuldig op een 

rijtje naast elkaar. Je kan ze ook in spiraalvorm of willekeurig kleven. Doe 

je ding! 

11. Zet de regenboogtaart nog een twintigtal minuten in de koelkast om de 

snoepjes helemaal vast te laten kleven.  
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ActiviteitenActiviteitenActiviteitenActiviteiten    

Piepers 

2/11: De leiding gaat bladeren vegen in het bladerloze bomen bos  

(zie informatio) 

9/11: Hoe meer zielen, hoe meer vreugd (zie informatio) 

16/11: Wij verstoppen de schat niet bij het kruis 

23/11: Al wie van fristi houdt mag komen  

30/11: Hopelijk heeft de sint witte M&M’s want die zijn het lekkerst  

 

Leeuwkes 

2/11: Seg?.. de leeuwkesleiding is weg!  

(zie informatio) 

9/11: Ik wil ook zo'n broek met al die 

zakken aan men zij 

 (zie informatio) 

16/11: Strak in het trainingspak 

(meebrengen: turnschoenen +fiets) 

23/11: Wij zijn bij de brandweer  

30/11: Sinterklaasje bollen, bollen, bollen 

 (een tekening voor de sint meebrengen) 

 

Deugnieten 

2/11: Oe, waar is de leiding nu naartoe? (zie informatio) 

9/11: De ridders van Quetzalcoatl (zie informatio) 

16/11: De goedgebekte kraanvogels fladderen erop los 

23/11: La vache qui rit (brief volgt nog) 

30/11: De grave pieten doen gek 
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Rakkers 

2/11: Wat een pech, de leiding is weg!  

(zie informatio) 

9/11: Bij de KSJ kan je ze nog vinden, echte 

vrienden (zie informatio) 

16/11: Dips hips 

23/11: Als 't vriest in november, sneeuwt 't in december 

30/11: Wie zoekt, die Sint 

 

Sjowers 

2/11: De leiding gaat ook eens op 

weekend (zie informatio)  

9/11: Als we gaan we met zen alle. 

(zie informatio) 

16/11: Lang leve de Sjowers 

23/11: Als gekke kippen in het 

kippen hok 

30/11: Zie ginds komt de Sjowerboot al aan  

 

Jonghernieuwers 

2/11: Hopelijk breekt er niemand zijn pols! (zie informatio) 

9/11: De beste vrienden staan aan wal (zie informatio) 

16/11: Ik ben een vleeskroket! Een vleeskroket zeg ik u! 

23/11: Zie den Hertog Jan van Vlaanderen 

30/11: WE SMELTEN DE PAASHAAS 

 

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

Jordy, Hans, Thomas,  Michiel, Sylvie, Kjell, Alissa, Axelle, 

Jasper 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


