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JODELA 

 

JAARGANG 2015-2016 

NUMMER 397 

November 

 
DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSA HEIDEBLOEMPJE ESSEN 
 

Voorwoord 

Hallowkes everybodie, laten we met een artistiek project beginnen, 

namelijk heel dit voorwoord schrijven in een vlotte soepele beweging. 

Of dit haalbaar is zullen we natuurlijk toch nooit kunnen controleren 

denken jullie, maar jawel hoor naast mij staan er twee hoogopgeleide 

deurwaarders van het Guinness Wereldrecordenboek, geloof je mij 

niet dan beloof ik het bij deze of deze belofte verbroken werd dat 

lees je in het volgend woordvoor, toeme toch voor moet eigenlijk voor 

woord. Ik wil nogmaals een oproep doen aan alle leden ouder dan 10 

(dus leeftijd rakker) om allemaal een of meerdere vriendjes of 

vriendinnetjes mee te nemen naar het evenement: The Drop (de drop 

in het Nederlands en nee niet het gelijknamig snoepje poepje loepje). 

Dit feestelijke maar voornamelijk spannend evenement vindt plaats op 

20 november op een vrijdag, voor meer informatie zie facebook, 

voorwoord, informatio en activiteiten. Heb ik al gezegd dat het een 

spannende en leuke bedoeling wordt waar iedereen naar toe kan komen 

met al zijn maten, makkers en maesen zodat die als ze willen (en dat 

willen ze zeker in de KSA blijven). Ik dank jullie nu al van harte. De 

persoon die bij de weg het 

meeste nieuwe mensjes meeneemt 

krijgt de publieksprijs. Ik ben 

bijna uitgetypt want het bloed 

begint in mijn toetsenbord te 

lopen dat noodgedwongen uit mijn 

vingers stroomt. Gegroet je 

pompoen uitsnijdend puistje.  
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Informatio 
Vriendjes-en vriendinnetjesdag 

Hoera, Hoera!! Op zaterdag 14 november is het weer zover! Dan 

mogen jullie al jullie vriendjes en vriendinnetjes weer meenemen om 

hen eens een dagje te laten proeven van alle leuke spelletjes, leiding 

en leden die samen de KSA vormen!! Hoe meer zielen, hoe meer 

vreugd! 

 

WEDO-activiteit: The Drop 

Beste Rakkers en Sjowers: heb je zin in een reuze tof spel? Ben je 

niet bang in het donker? Heb je veel vrienden of vriendinnen die deze 

kwaliteiten met jou delen? Dan is deze activiteit zeker iets voor jullie! 

Deze leuke bedoeling zal doorgaan op vrijdag 20 november jullie zijn 

allemaal welkom vanaf 19.00u welkom aan de lokalen. Verdere info zal 

nog volgen op facebook. Tot dan! 

 

Mosseldag KERN 

Op zondag 22 november organiseert de KERN naar jaarlijkse 

gewoonte weer hun mosseldag. De KERN zijn de beheerders van onze 

lokalen en organiseren deze dag om de mensen die niet weten wie of 

wat een mossel is ermee kennis te maken. Als u geen mossels lust is 

dat natuurlijk ook geen probleem want daarvoor voorzien zij ook 

stoofvlees en kindermenu’s! Meer info staat achteraan deze jodela. 
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Wist-je-datjes 
 

Wist je dat... 

- We met z’n allen naar Bobbejaanland zijn geweest? 

- Het heel leuk was? 

- De Rakkers heel nat waren? 

- De Rakkerleiding zich amuseerde met waterspuiten? 

- Sommige leden en leiding niet overkop durven te gaan? 

- Dit watjes zijn? 

- Den Bobbejaan goeie hotdogs verkoopt? 

- Den Bobbejaan zijn duivenkot ‘geire’ ziet? 

- We deze niet hebben gevonden? 

- De Rakkers wijn hebben verkocht? 

- Arjen, Joachim en Leider Thomas zijn gewonnen met hockey? 

- Leider Bart niet tegen zijn verlies kan? 

- Ik net pindakaas heb gegeten? 

- Binnenkort de Sint en de Zwarte Pieten weer in het land zijn? 

- Jullie dus extra braaf moeten zijn tijdens de KSA? 
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In ‘t Potje 
BARBECUE PIZZA KIEKEN 
 

Recept voor 2 personen of meer als je niet zo een grote honger 

hebt. 

 

Benodigdheden: 

• zelfgemaakt of kant-en-klaar pizzadeeg (bijv. van Danerolles) 

• 200 gram kiekenfilet 

• halve paprika 

• half bolletje mozzarella 

• 4 eetlepels barbeque saus 

• 1 theelepel kipkruiden of een halve theelepel paprikapoeder, 

snufje chilipoeder en 1/4 theelepel komijn. 

• halve ui of ajuin 

50 gram geraspte kaas 

 

Bereidingswijze: 

Je kunt voor dit recept 

gebruik maken zelfgemaakt 

pizzadeeg (veel te veel werk) 

of van kant-en-klaar pizzadeeg 

van bijvoorbeeld Danerolles. 

Je rolt namelijk het pizzadeeg 

uit, het ligt al op bakpapier, 

legt het pizzadeeg op een bakplaat en vervolgens lekker beleggen 

en ongeveer 15-20 minuten in de oven en smullen maar. 
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Begin met het koken van de kip. Ik heb de kipfilet eerst 

in stukjes gesneden zodat de kip sneller gaar is. 

Vervolgens heb ik de kip in circa 5-6 minuten gaar 

gekookt. Als de kip gaar is, giet je deze af en breng je de kip op 

smaak met bijvoorbeeld de kipkruiden. 

Prik wat gaatjes met een vork in het pizzadeeg en besmeer het 

deeg met de barbecue saus. Snijd het uitje, de mozzarella en de 

paprika in stukjes en strooi deze over het deeg. Leg ook de 

kipstukjes op de pizza en als laatste maak je het af met wat 

geraspte kaas. 

Zet de pizza voor circa 15 tot 20 minuten in de oven totdat de 

randjes mooi bruin zijn geworden.  

 
Sofie en Jorrit – 24 & 25 jaar – 

houden van lekkere en simpele 

gerechten en zijn hier dagelijks mee 

bezig. Ze houden buiten barbeque 

pizza kieken ook van hun hond Woefke 

Samson, het enige nadeel is volgens 

Jorrit dat hij iedere avond naar 

gewoonte het tapijt vol schijt (zeker 

als hij de restjes van de barbeque 

pizza kieken krijgt). 

 

CHINESE RIJSTTAFEL:  
verdien geld 

ga naar justeat.be  

volg de instructies  

betaal (als je dit niet wil ga dan naar 4b.) 

4B.   kijk het nog steeds niet oudbollige New kids on the block 

4C.   vraag of de meeneem-chinees een Willy kan trekken of hij                     

simpelweg geen geld krijgt.  

eet en geniet  
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Moppentrommel 
 

Jantjes vader hoort zijn zoontje tegen zijn konijn praten: "Hoeveel is 

vijf plus vijf?" "Waar ben je nu weer mee bezig?" vraagt vader 

stomverbaasd. Jantje antwoordt: "Meester zegt dat konijnen heel 

snel kunnen vermenigvuldigen, maar dit stomme beest kan niet eens 

optellen!" 

 

Het is groen en het zit vooraan op de autoruit? 

Een spruitenwisser! 

 

Man: "Dokter, hoe lang heb ik nog te leven?"  

Dokter: "Een halve dag, meneer."  

Man: "Maar dan kan ik niet eens uw rekening op tijd betalen."  

Dokter: "Oh, dan krijgt u er nog een dagje bij." 
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Snikkend zegt het domme blondje tegen haar vriendin: "Ik weet me 

geen raad, ik ben mijn hond verloren." "Zet dan een advertentie," 

adviseert de vriendin. Het domme blondje haalt moedeloos haar 

schouders op en zegt zuchtend: "Wat schiet ik daarmee op, hij kan 

toch niet lezen." 

 

Jantje vraagt op een gegeven moment aan zijn leraar: "Meester, wat 

is het verschil tussen gratis en voor niks?" "Nou, dat is in jouw geval 

erg simpel: Je mag gratis naar school, maar voor jouw is dat voor 

niks." 
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Verjaardagen 
Joepiedepoepie er is weer een nieuwe feestmaand aangebroken. 

Nee, nee we zijn nog geen december maar wel de topmaand 

november. Even rijmen en dichten zonder mijn gat op te lichten! 

De eerste jarige van deze maand is deugniet Imke Konings. Zij mag 

op 5 november al 10 kaarsjes uitblazen. Een dagje later is het aan 

onze leeuwkesleiding Bob Vergouwen. Deze man kan 

zijn rijbewijs gaan halen want hij wordt 6 november 

18 jaar. En dan weer een dagje later is het weeral 

feest bij de deugnieten want dan wordt Anouk 

Peeters ook 10 jaar. Hierna wachten we even met 

zingen maar 21 november is een heel speciale dag 

want dan verjaren er maar liefst 2 leden en 1 leiding in de KSA 

namelijk: deugniet Stijn Edixhoven die 9 kaarsjes mag uitblazen, 

Iben Hendrikx van de rakkers die 12 kussen mag verwachten en 

deugnietenleiding Sam Claessens die al 2 decennia leeft op die dag. 

Op 24 november is het dan weer feest bij de sjowers want dan wordt 

de jongeman Michiel Theunis 15 jaar. 2 daagjes later mogen we 

zingen bij de piepers en sjowers want dan mag Immanuel 

Anthonnissen al 5 kaarsjes op misschien een voetbaltaart uitblazen 

en Nova Aernouts 13 kussen van knappe gasten verwachten. Als 

laatste van deze herfstige maand verjaart er nog een 

leeuwkesleiding. Namelijk leidster Alissa Hendrikx, zij mag op 28 

november het huis op zijn kop zetten en trakteren voor haar 19de 

verjaardag! Wij wensen alle jarigen heel veel plezier en cadeautjes!  
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Verslagen 
Een dagje ’t Plezantste land met de deugnieten 

Op zaterdag 10 oktober was het eindelijk zo ver: dé dag waar ik 

persoonlijk al heel het jaar naar uitkeek. Ik heb het hier natuurlijk 

over de 2 jaarlijkse uitstap die we met de KSA maken! En dit jaar was 

deze uitstap naar het plezantste land! Dit land (dat trouwens geen 

echt land is) staat ook beter bekend als Bobbejaanland! Na een leuke 

trein- en busrit kwamen we eindelijk bij het park aan. Toen we binnen 

waren stond natuurlijk elke deugniet en elke deugnieten leiding te 

springen omdat ze perse op de foto wilden met een cowboy voor een 

prachtige groepsfoto. Daarna zijn we aan onze tocht vol plezier door 

het park begonnen. De eerste attractie die we tegenkwamen was al 

meteen een klassieker: de schommelstoeltjes. Na al eens goed wakker 

geschud te zijn was onze volgende attractie aan de beurt. Dit was al 

ineens de achtbaan waar iedereen het meest naar uitkeek namelijk de 

typhoon. Omdat sommigen niet durfden, of simpelweg nog te klein 

waren, besloot ik maar om met hen naar een andere, al dan niet minder 

leuke, attractie te gaan. Tijdens deze dag vol pret en blije gezichten 

was het natuurlijk ook tijd voor een wedstrijd. En welke attractie is 

nu beter voor een wedstrijd dan de alom bekende boomstammetjes? 

De wedstrijd was simpel: wie het leukst op de foto staat wint. Maar 

dat was makkelijker gezegd dan gedaan omdat iedereen er geweldig 

opstond! Daarom hebben we maar unaniem gekozen dat we op een 

gelijkspel geëindigd zijn. Na deze wedstrijd hebben we onze dag 

verder gezet en zowat alle attracties gedaan. Zo dit was ongeveer 

onze dag vol plezier in Bobbejaanland, tot de volgende!!!!!!!! 



 

Kiekjesrubriekje 
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TVV jeugdlokalen Essen Centrum 

 

 

MOSSELEN / STOOFVLEES (ook kindermenu’s) 
Reserveren mag 

+32 (0)478 55 55 27 of info@bivakhuisdekenverstraelen.be
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Activiteiten 

Piepers 

7/11: Sneeuw is Qt3.14 en niet 0474497787. 

           (meebrengen: rekensom of afkorting) 

14/11: Thomas post! Thomas post! Met zijn poes verdiend de kost. 

            (meebrengen: driewieler of jouw postbode) 

21/11: de tenende kameel bleek een dromedaris te zijn. 

             (meebrengen: je naam en schaduw) 

28/11: wendyteefjes met of zonder suiker? 

             (meebrengen: 1 van de ingrediënten voor wentelteefjes                                                                        

ps: wij zorgen voor wendy) 

 

 

 

 

Leeuwkes  

Zaterdag 7/11 19u00 tot 21u00: 

De banaan valt niet ver van de tros. 

14/11: wie een kuil graaft voor een ander zit nooit zonder werk. 

21/11: Als de leeuwkes van huis zijn, 

dansen de ouders op tafel. 

(speciale activiteit, brief volgt nog) 

28/11: beter 1 zaterdag op de KSA 

dan 10 op de chiro 
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deugnieten 

7/11: Tuna malabares tequila corazon. 

14/11: Los visons est muertos. 

21/11: Samos’ verjaardags fiesta. (meenemen: feesthoed) 

27-28-29/11: taco taco buritto buritto. (weekend zie brief) 

 

 

 

 

Rakkers 

7/11: Een konijn wit gesneden alstublieft. 

13-14/11: My name is bond, boerenbond.  

(speciale activiteit, brief volgt nog) 

  vrijdag 20/11 om 19u00:  

The Drop (zie informatio) 

21/11: Allo, een kieken op ne velo. 

28/11: moesjemaramaramaramara. 
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Sjowers 

7/11:  C’mon you reds. 

14/11: peppie en cockie. 

vrijdag 20/11 om 19u00: 

The Drop (zie informatio) 

21/11: Zo gaat die goed, 

zo gaat die lekker. 

28/11: afgelikte boterham. 

(meebrengen: boterham) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bart, Jef, Michiel, Sam, Jelle, Manitas, Wietske, 

Jordy, Thomas, Bob, Alissa, Jasper, Anne 



















   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   

   
   



 

  


