
 

april 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 

    



 

1 

JODELA 

 

JAARGANG 2012-2013 

NUMMER 339 

April 

 
DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSJ HEIDEBLOEMPJE ESSEN 
 

VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord 

Vrienden van de KSJ, we zijn er weer met een kersverse jodela! Het is 

een rustige, stille maand geweest op de KSJ. Hoogtepunten waren 

natuurlijk de leidingswisseldag en den TRIANGEL van de deugnieten. 

Buiten de andere schitterende activiteiten op zaterdag was er niet veel 

anders te beleven, maar daar komt spoedig een einde aan. Geloof het of 

niet, maar met april starten we weeral met de 3 laatste maanden met 

gewone activiteiten… Het kamp van juli lijkt nog veraf, maar na de 

Paasvakantie binnenkort zijn we er nog maar een boogscheut van 

verwijderd! Dit vooral omdat er nog zo gigantisch veel op de planning 

staat voor die laatste maanden! Je zal het allemaal wel merken maar we 

zullen niet stilzitten de komende tijd. Vooral 18 mei is een dag om jullie 

agenda te schrijven, dan doen we zoals elk jaar een restaurantdag. Een 

goed moment om eens na de uren een babbeltje te doen met de leiding 

en ondertussen te genieten van een aangename maaltijd! Meer info zal 

langs verschillende kanalen nog wel bij jullie geraken. Daarvoor in de 

maand mei is het eerst nog ons schitterend feestweekend voor de 

oudste broers en zusjes van jullie. Op 13 april gaat het dak er af! We 

hopen in ieder geval dat het dan 

niet meer vriest of sneeuwt want 

dan kan het zonder dak wel eens 

onaangenaam koud worden! Maar dat 

is voor dan. Ik zou zo zeggen, tot 

zaterdag jongelui, de beste 

Paaswensen eerst en dan zie ik jullie 

de volgende keer wel weer! 
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InformatioInformatioInformatioInformatio    
 

KSJ weekend 

Ook dit jaar organiseert de KSJ een 

weekend vol leuke feesjes om zo wat 

centjes bij te verdienen voor het 

kamp en nog andere nuttige dingen. 

Zowel op vrijdag als op zaterdag is 

het groot feest. 

 

Vrijdag 12 april is er het Après-ski 

feesje. Smeer jullie stembanden al 

maar in voor de karaoke! Die avond 

kan je dan aan iedereen je 

zangkunsten eens tonen. 

 

 

Zaterdag 13 april kan je je stem wat laten 

rusten. Dan is het de bedoeling dat er 

dansschoenen uit de kast worden gehaald. 

Hiermee kan je die avond je beste moves 

tonen op de dansvloer. Jawel, jullie horen het 

goed! Die avond vindt RELEASE plaats. We 

maken er een bangelijk feest van! 
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BELANGRIJK: 

In dit KSJ weekend zal er ook een aanpassing gebeuren aan de 

KSJ uren. De activiteiten op zaterdagmiddag zullen voor alle groepen 

doorgaan van 13u tot 16u! 

 

Familiedag 

Ook al duurt het nog even, toch 

willen we al even melden dat 

jullie 18 mei zeker moeten 

vrijhouden in jullie agenda! Dan 

organiseert de KSJ een grote 

familiedag. Die dag is het de 

bedoeling dat je heel je familie 

meebrengt. Zo kan iedereen eens meeproeven van een middagje KSJ! 

Meer info zal nog volgen in de jodela van mei. 

 



 

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

www.ksjessen.net! 
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MoppentrommelMoppentrommelMoppentrommelMoppentrommel    
 

 

 

Waarom laten duikers zich achterwaarts uit de boot vallen? 

 

Omdat als ze zich voorwaarts lieten vallen, ze in de boot zouden 

vallen! 

 

Waarom neemt een dom blondje een mes mee in de auto? 

Om de bochten af te snijden... 
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Weet jij waarom een dom blondje de melk 

in de supermarkt drinkt? 

Omdat er staat: "Hier openen" 

 

Twee zwervers slenteren samen door het stadspark. 

Bij een bankje houden ze halt en gaan zitten. 

Eén van de twee haalt 20 eurocent uit zijn zakken en legt het naast 

hem op de bank. 

Nu en dan kijkt hij er even naar en daarna zit hij met een grote 

glimlach fier om zich heen te kijken. 

De ander merkt het vreemde gedrag op en vraagt: "Waarom doe je 

dat?" 

Hij antwoordt: "Ach, weet je, het is zo'n fijn gevoel te weten dat je 

wat geld op de bank hebt..." 
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OudjesOudjesOudjesOudjes    
 

In de leidingsploeg hebben we niet alleen piepjonge dames en heren, 

er zitten er ook enkele bij die al wat meer op leeftijd zijn. In deze 

‘nieuwe’ rubriek zullen we elke maand een van deze oudjes voorstellen! 

 

 

Jodela: Hallo, oudje! Hoe gaat die? 

Oudje: Ooooooh, heel goed, dankje! Hoe gaat het met jou? 

 

Jodela: Ook prima hoor! Zeg, mag ik je eens wat vragen? 

Oudje: Vraag maar raak! 

 

Jodela: Hoe lang zit je al in deze fijne jeugdbeweging? 

Oudje: Hmmmmmmmmmmm.. Ik denk dat dit mijn 11de jaar is! 

 

Jodela: Ohlala, dat is al een goed begin! Als ik goed reken was je 

eerste kamp dan in Lierneux, de kampplaats waar we dit jaar opnieuw 

naartoe gaan? 

Oudje: Klopt! Wat was me dat een prachtige kampplaats! Zo ruim en 

groen en met een geweldige beek vanachter waar we tijdens de platte 

rusten met zijn allen dammen bouwden! 

 

Jodela: ja, dat kan ik me ook nog herinneren! Dolle pret was dat! 

Oudje: ja, zo is het maar net! 
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Jodela: Nuwe het toch over op kamp gaan hebben, wat is al 

jarenlang jouw favoriete kampkostje? 

Oudje: Ooooh, ik hou heel veel van de stoofvlees met gebakken 

patatjes! Een lepel mayonaise erop, groentjes erbij en dan goed alles 

door elkaar roeren dat het een dikke brij wordt, héééérlijk!! Of de 

rijst met currysaus, satés en ananas!  

 

Jodela: Ja dat zijn inderdaad twee klassiekers! Het water loopt me in 

de mond! Zeg, nog een vraagje! Wat is volgens jou hét item dat ej dit 

jaar zeker mee op kamp moet nemen? 

Oudje: Oh! Aangezien die beek er is, raad ik het iedereen aan van die 

waterschoenen te kopen! Zo kan je dammen bouwen zoveel je wilt 

zonder dat je per ongeluk op een scherp steentje of iets dergelijks 

gaat staan!  

 

Jodela: Dat is inderdaad een goede tip, die ga ik onthouden! Zeg 

oudje, bedankt voor het interview! Aangezien we geen plaats meer 

hebben denk ik dat onze wegen hier scheiden! Bedankt he! 

Oudje: Dat is heel graag gedaan! Tot ziens! 

Jodela: Dahaaaaaag!!! 

 

 

Weet jij wie het oudje van de maand april is? Vul dan het strookje in 

en geef het af aan je leiding! Je maakt kans op een mooie prijs! 

 

 

Je naam:…………… ………………………………………………………………………………………………… 

Je groep: ……………………………………………………………………………………………………………. 

Wie denk jij dat het is? …………………………………………………………………………………. 
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VerjaardagenVerjaardagenVerjaardagenVerjaardagen    
 

Een nieuwe maand breekt aan en aangezien er veel jarigen zijn vlieg 

ik er direct in! De eerste is pieper Mathias Boden, hij wordt op 1 

april 6 jaar! De tweede jarige van de maand is Rolf Van Der Burgt, hij 

wordt op 4 april 13 jaar! Na Rolf is op 7 april Jasper Vroegrijk jarig, 

hij wordt dan 17 jaar! Op 9 april is Jimmy Konings van de leeuwkes 

jarig. Hij wordt dan 11 jaar oud! De volgende feestdag is 15 april. Op 

die dag zijn er niet 1, niet 2 maar maar liefst 3 jarigen! Op deze dag 

feliciteren we Kaat Godrie, Kenny Edixhoven én Damian Van Den 

Bogaart van de leeuwkes alle drie met hun 8ste verjaardag! Groot 

feest bij de leeuwkes! Dan is het wachten tot 19 april maar dan is het 

weer dubbel en dik feest met de verjaardag van sjower Kalkman én 

zijn leider Michiel Van Looveren! Zij worden respectievelijk 14 en 20 

jaar! En tegen dat we bekomen zijn van deze verjaardagen is het er 

alweer boenk op met de verjaardag van Noah Verdijck van de 

leeuwkes! Deze jongeman wordt op 22 april ook 8 jaar! Een dag later 

zitten we alweer met een dubbele verjaardag en dit keer is het de 

beurt van Lore Van Tichelen van de leeuwkes en Wout Michiels van de 

deugnieten om kaarsjes uit te blazen! Lore viert haar 8ste lente en 

Wout zijn 11de! Op 28 april vieren we pieper Nils Willemsen zijn 7de 

verjaardag! Op 29 april is het nogmaals feest bij de sjowers en de 

jonghernieuwers want Manitas Celis en Karen Koumans worden beide 

16 jaar! de laatste jarige van de maand is leeuwke Anieck Mies: haar 

8ste verjaardag vieren we op 30 april! PROFICIAT!!!!!!!!!!!!!!! 



 

 

11 

VerslagenVerslagenVerslagenVerslagen    
Leidingswisseldag 

Zaterdagmiddag 23 maart was toch wel een speciale zaterdag. Elke 

groep kreeg namelijk voor één dag andere leiding. Dat was toch wel 

een beetje spannend! 

 

De piepers zijn die dag een schat gaan opsporen.  

We begonnen in het speeltuintje op de KSJ. Daar moesten we eerst 

een stukje van de schatkaart zien te vinden om zo op pad te gaan. En 

ja hoor, als snel vond een piepertje het stukje kaart. Daar stonden 

dan tips op om bij het volgende stukje te geraken.  

De kou hield ons niet tegen. Alle piepers stapten goed mee en zo 

kwamen we al snel aan bij de verstopplaats van het volgende 

kaartstukje. Ondertussen deden we ook nog wat leuke 

speeltuinspelletjes. 

 

Na een stevige speurtocht en zes verstopplaatsen later, vonden we 

eindelijk het laatste stukje, met een rood kruis op weliswaar. 

Wat bleek? De schat lag gewoon verstopt op het terrein. 

Om wat extra kracht op te doen, dronken we eerst ons drankje op. 

Daarna gingen we allemaal op zoek naar de schat. Deze werd 

uitzonderlijk snel gevonden door onze piepers. Zo een goede 

speurders verdienden wel een beloning. En dat kregen ze ook! De 

schat was namelijk een grote zak met snoep. Dat was smullen! Zo was 

onze activiteit al gauw weer voorbij en ging iedereen moe maar 

voldaan naar huis. 
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WistWistWistWist----jejejeje----datjesdatjesdatjesdatjes    
Wist je dat… 

- er veel nieuwe kindjes waren met de winterwedo? 

- we het grote spel tot een goed einde hebben gebracht? 

- er nu vrede is tussen de Cowboys en Indianen? 

- Pakje Handtasch en Johny Ponie daar heel blij mee zijn? 

- ons terrein op het echte far west leek, met een wigwam                    

en saloon? 

- de Leeuwkes mooie indianentooien hebben gemaakt? 

- de Rakkers druk bezig waren met paintball? 

- niet alle Rakkers even goed tegen hun verlies kunnen? 

- de leidingswissel ook een succes was? 

- het voor sommige wel even wennen was? 

- de Leeuwkes een bom onschadelijk hebben gemaakt? 

- de Deugnieten de dag daarna op Triangel gingen? 

- samen met ongeveer 400 leeftijdsgenoten uit Antwerpen en 

Brabant? 

- ze daar een hele leuke dag hebben beleefd? 

- de Jodela in 2014 dertig kaarsjes mag uitblazen? 

- we deze verjaardag niet zomaar voorbij laten gaan? 

- dit nog even wachten is? 
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TijdroverTijdroverTijdroverTijdrover    
 

 

 

 

 

 

Woordraadsels: 

1.Wie spreekt alle talen perfect? 

2. Welk dier eet graag geld? 

3. Welk huis heeft geen ramen? 

4. Wat valt door het raam zonder dat het breekt? 

5. Het is blauw en niet zwaar? 

 

Verbind de punten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. De echo  

2. Een spaarvarken 

3. Een slakkenhuis  

4. Het licht  

5. Lichtblauw 
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InInInIn    ‘t Potje‘t Potje‘t Potje‘t Potje    
Chocoladefondue 

Pas geleden liep ik met mijn medeleiding door de winkel op zoek naar het 

juiste materiaal voor alweer een topactiviteit. 

Daar, in die winkel viel mijn oog op een mooi boek vol lekkere dessertjes. Ik 

weet dat we in het verleden al heel wat zoete gerechtjes hebben 

klaargemaakt, maar dit kon ik jullie toch niet onthouden. En stiekem is het 

toch ook nog een klein beetje gezond ☺ 

Veel succes, en smakelijk alvast! 

Ingrediënten :  

125 g Chocolade  

1 dl slagroom  

fruit  

fondueprikkers of satéstokjes 

 

Bereiding : 

Smelt de chocolade au bain-marie met de room. Dit wil zeggen dat je een 

pannetje met water laat koken en daarin een schaaltje zet met de 

chocolade en de room. 

Giet de chocolade in een fonduepot. Als het mengsel te dik is, kun je er een 

lepel lauw water aan toevoegen 

Leg naar smaak aardbeien, schijfjes banaan, stukjes appel, marshmallows… 

op een schotel.  

Nu kun je het fruit aan de satéprikker prikken en in de chocolade doppen, 

net als marshmellows bij een kampvuur. 

TIP: Om de chocolade warm te houden kun je hem in een stenen schaaltje 

gieten dat je boven een theelichtje zet. Dat maakt het ook nog extra 

gezellig. 



 

 

15 

ActiviteitenActiviteitenActiviteitenActiviteiten    

Piepers 

06/04: Bling Bling Dollar Dollar 

13/04 van 13u tot 16u : Als een leeuw in een kooi 

19/04-21/04: Heheheheheide! Pieperweekend! 

(Brief volgt) 

26/04: In mei legt elke vogel een ei. Maar het is 

nog geen mei dus we wachten nog efkes! 

 

                                           Leeuwkes 

06/04: Met Heidi in Tirol 

13/04 van 13u tot 16u : Er zit een aap in ons huis 

21/04: Vrolijke vrienden 

26/04: Wij zijn bij de brandweer! 

 

 

Deugnieten 

06/04: Tobias en de gevaarlijke salamander 

13/04 van 13u tot 16u : Tijd om wat geld te maken! 

19/04-21/04: Heheheheheide! Deugnietenweekend! 

(Brief volgt) 

26/04: De mysterieuze mannen maken melkchocoladetaarten  
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Rakkers 

06/04: We all love saturdays 

13/04 van 13u tot 16u : Wat zit er in de 

zwarte doos 

21/04: De queeste naar de heilige graal 

26/04-28/04: Opgepast, dangerzone!! 

(Brief volgt nog) 

 

 

 

 

 

Sjowers 

06/04: We doen nog eens zot 

13/04 van 13u tot 16u : Zo zot als een achterdeur 

21/04: Al een geluk doet zot zijn geen zeer 

26/04-28/04: Weekend 

(Brief volgt nog)  

 

Jonghernieuwers 

Vrijdag 05/04 20u30-22u30: Lachen, gieren, brullen 

10/04–13/04: Country roads, take me home 

(Joepie en Release, info te verkrijgen bij leiding) 

21/04: Astrafabri 

26/04: I follow rivers 

(meenemen: Reservekledij) 

 

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

Jolien, Dries, Hilde, Thomas, Mathias, Michiel, Sylvie, Hans, Kjell 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


