
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

juli-augustus februari 



 

 

 

    

 

 

 

 

 



 

1 

JODELA 

 

JAARGANG 2011-2012 

NUMMER 357 

Februari 

 
DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSJ HEIDEBLOEMPJE ESSEN 
 

VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord    

Het is weer zover! Een nieuwe maand! Dit is altijd een mooi moment 

om terug te blikken op de afgelopen maand en eens te dromen over de 

komende maand. Januari was weer een ongelooflijke topmaand voor de 

ksj! Ten eerste was er het nieuwe jaar dat begon en goed is ingezet. 

Nogmaals een gelukkig nieuwjaar voor iedereen trouwens! Na het 

vieren van het begin van het nieuwe jaar kwamen er natuurlijk weer 

een aantal ongelooflijk leuke ksj-namiddagen en vrijdagavonden. 

Enkele leiders en leidsters hadden in januari ook examens en dat was 

natuurlijk een beetje minder leuk maar toch moest deze maand niet 

onder doen voor een andere! 

Na het overlopen van de voorbije maand kunnen we beginnen aan het 

dromen over de volgende mooie maand! Dat is de prachtige maand 

genaamd februari waarin zoals gewoonlijk weer een aantal leuke 

zaterdagen te beleven zijn op de ksj. Maar deze keer wordt het wel 

extra speciaal! Op 11 februari staat er een ongelooflijk leuke 

activiteit op het programma die je zeker niet mag missen en een week 

later staat er nog zo een ongelooflijke dag gepland! Op 18 februari 

vieren we met alle leden samen 

carnaval! Het belooft een 

geweldige namiddag te worden 

dus zorg er maar voor dat jullie 

massaal aanwezig zijn!  

 

Tot zaterdag!! 



 

InformatioInformatioInformatioInformatio
Wedo-dag! 

Op zaterdag 11 februari is het weer 

tijd voor een Wedo-activiteit. Wat 

houdt dit precies in? Wel, het is al 

duidelijk dat dit zeker geen normale 

activiteit zal zijn. Zoals jullie reeds 

hebben kunnen lezen in een folder of 

ergens in Essen op borden hebben 

zien staan gaan we die dag met heel 

de KSJ op drakenjacht!

een kopie hiernaast) Het is dan ook de bedoeling dat we die dag met 

zoveel mogelijk zijn. Neem daarom zo veel mogelijk vriendjes en 

vriendinnetjes mee! Dan kan iedereen net zoals jullie genieten van een 

geweldige namiddag vol spel en plezier!

 

Carnaval 

Op 18 februari is het carnaval op de KSJ! Natuurlijk doen wij daar 

met de KSJ ook aan mee.

helemaal verkleed te komen, want dit 

is toch wel de bedoeling op carnaval 

zeker? Ook zijn er voor he

die dag een hele hoop

voorzien. Zo zal iedereen kunnen 

genieten van deze geweldige tijd van 

het jaar! ALAAF!! 

InformatioInformatioInformatioInformatio    

Op zaterdag 11 februari is het weer 

activiteit. Wat 

dit precies in? Wel, het is al 

duidelijk dat dit zeker geen normale 

activiteit zal zijn. Zoals jullie reeds 

hebben kunnen lezen in een folder of 

ergens in Essen op borden hebben 

zien staan gaan we die dag met heel 

de KSJ op drakenjacht! (kijk voor 

Het is dan ook de bedoeling dat we die dag met 

zoveel mogelijk zijn. Neem daarom zo veel mogelijk vriendjes en 

vriendinnetjes mee! Dan kan iedereen net zoals jullie genieten van een 

geweldige namiddag vol spel en plezier! 

ruari is het carnaval op de KSJ! Natuurlijk doen wij daar 

met de KSJ ook aan mee. Daarom is het uiteraard niet abnormaal om 

helemaal verkleed te komen, want dit 

is toch wel de bedoeling op carnaval 

er voor heel de KSJ 

die dag een hele hoop verrassingen 

. Zo zal iedereen kunnen 

genieten van deze geweldige tijd van 

2 

    

Het is dan ook de bedoeling dat we die dag met 

zoveel mogelijk zijn. Neem daarom zo veel mogelijk vriendjes en 

vriendinnetjes mee! Dan kan iedereen net zoals jullie genieten van een 

ruari is het carnaval op de KSJ! Natuurlijk doen wij daar 

Daarom is het uiteraard niet abnormaal om 



Naast het KSJ-lokaal staat er het kasteel ‘Essedresse’ van prinses Fiona. Maar nog 
niet zo lang geleden kwam daar een gemene ridder langs die jaloers was op het kas-
teel met zijn gracht en gronden! Daarom besloot hij het kasteel van prinses Fiona te 
stelen en haar in het kasteel op te sluiten! En om er zeker van te zijn dat ze niet 
vrij kwam, liet hij een boze draak de deur van het kasteel bewaken... 

Gelukkig is er nog Roderick de Goede die de prinses wilt bevrijden, alleen zoekt hij 
hierbij nog veel hulp. Wil jij Roderick komen helpen met dit gevaarlijke karwei? 

Kom dan zeker langs, op zaterdag 11 februari  tussen 14u en 17u voor een namiddag 
vol plezier en avontuur. Deze namiddag vol pret is helemaal gratis en vindt plaats bij 
de KSJ lokalen aan de Oude Pastorij, Essendonk 3. 

Alle kindjes vanaf 5 jaar zijn welkom, 

 

Beste jongens, meisjes  en ouders!

KSJ
heidebloempje

essen

Als er nog vragen zijn, kan je ons altijd mailen: ksjheidebloempjeessen@gmail.com

het   grote

14u-17u

zat 11 feb
oudepastorij essen
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VerjaardagenVerjaardagenVerjaardagenVerjaardagen    
Als er een nieuwe maand begint, zijn er altijd weer leden die jarig 

zijn en dat is natuurlijk in februari niet anders! En ook al is februari 

maar een korte maand, toch zijn er  enorm veel leden die dit jaar een 

grote taart, een hele grote berg cadeautjes en een paar knijpen in 

hun poep verdienen! 

De eerste jarige van deze maand is Ninke Takx! Deze deugniet werd 

geboren op 5 februari 2002, wat wilt zeggen dat zij in 2012 10 jaar 

oud wordt! Lang moeten we niet wachten op een nieuwe reden om te 

feesten want op 6 februari is er weer een ksj’er jarig. En niet zomaar 

eentje! De jarige waar ik het over heb is Jasper Van Landeghem en 

deze rakkerleider werd geboren op 6 februari 1989, wat wilt zeggen 

dat we hem stilletjes aan zullen moeten beginnen aanspreken met 

meneer want hij wordt 23 jaar oud. Na deze jarige is het weer een 

paar dagen wachten maar op 10 februari is het zo ver! Anne van 

Bragt van de rakkers wordt op die vrijdag maar liefst 13 jaar! Dat is 

al dubbel feest bij de rakkers maar het houdt niet op! 7 dagen later 

is er alweer een jarige bij hen! Op 17 februari 2000 werd Karst 

Knappers geboren, en dat heeft als logisch gevolg dat hij op vrijdag 

17 februari 2012 jarig is en dan 12 jaar oud wordt! Driedubbel feest 

bij de rakkers deze maand dus. EN HET HOUDT NIET OP!!! Want 

twee dagen later is er weer een lid jarig en dat is niemand minder 

dan de broer van rakker Karst! Driedubbel feest voor de rakkers en 

nog een tweedubbel feest voor de familie Knappers! Op zondag 19 

februari is er daar namelijk weer eentje jarig! Deze keer is het 

Skout! De deugniet wordt op die dag 12 jaar oud! Dat is niet niks!  
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Na 5 jarigen zijn we er nog niet klaar mee! 

De voorlaatste jarige die ik een gelukkige 

verjaardag mag wensen deze maand is een 

leeuwke! Dit leeuwke draagt de naam Jarne Beyers 

en werd geboren op 21 februari 2003. Ook dit heeft weer als logisch 

gevolg dat hij dit jaar opnieuw op 21 februari jarig is! Deze jongeman 

wordt op die dag 9 jaar! Dat is een reden om een feestje te bouwen 

denk ik dan! Na de voorlaatste jarige komen we dan aan de laatste 

jarige en deze jongedame mag een enorm groot feest verwachten! 

Niet alleen een taart en cadeautjes maar ook een 

heeeeeeeeeeeeeeeeeeeele grote hoop knijpen in de poep! De jarige 

waar ik over spreek is niemand minder dan jonghernieuwer Amber 

Simon! Deze jongedame werd zo’n 16 jaar geleden geboren op 23 

februari en viert dus deze 23ste haar 16de verjaardag! Dat is 

natuurlijk een prachtige reden om eens uit je dak te gaan want 16 

wordt je maar 1 keer! 

 

AAN ALLE JARIGE LEDEN EN LEIDERS VAN DEZE MAAND WENS 

IK EEN ONGELOOFLIJK  LEUKE VERJAARDAG!  
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MoppentrommelMoppentrommelMoppentrommelMoppentrommel    
 

Twee boeren zijn tegen elkaar aan het opscheppen. Zegt de ene boer 

tegen de andere boer: "Als ik met mijn tractor om mijn akker heen 

moet rijden dan ben ik twee dagen aan het rijden." Zegt de andere 

boer: "Ja, zo'n tractor heb ik ook gehad." 

 

 

Een paar renpaarden staan tegen elkaar op te scheppen. "Van mijn 

laatste 15 wedstrijden, heb ik er 8 gewonnen!", zegt het ene. Een 

ander paard zegt: "Maar ik won 28 van de 36 wedstrijden!" 

Komt er een hazewindhond binnen: "Ik wil niet opscheppen maar ik heb 

van mijn laatste 90 races er 89 gewonnen!" 

Doodse stilte in de stal. 

"Horen jullie dat?", zegt een van die paarden, "die hond kan praten!" 
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Wat is het toppunt van gemengde gevoelens? 

Uw schoonmoeder die met je gloednieuwe BMW het ravijn inrijdt. 
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OudjesOudjesOudjesOudjes    
Vorige maanden hebben we kennis gemaakt met de nieuwste leiders 

en leidsters. Nu zijn de meer ervaren leiders aan de beurt! In deze 

rubriek zullen we elke maand iemand anders interviewen om jou zo 

een blik te gunnen in het ziel van de leiding! 

 

Jodela: Een goedenavond, beste Oudje! Hoe oud bent u? 

Oudje: Ik ben nu 20 jaar. 

 

Jodela: En hoeveel van die jaren zit je al in de ksj? 

Oudtje: Vanaf de piepers, dus als ik goed kan tellen al 14 jaar. 

 

Jodela: Wauw, dat is al een hele tijd! En welke is de leukste 

activiteit die je in al die jaren ksjervaring al hebt meegemaakt? 

Oudje: Dat zijn er heel veel maar als ik toch zou moeten kiezen zijn 

het vooral de leuke activiteiten op kamp zoals elke leuke bondsdag of 

dagtocht. Hierbij doe je een speciale activiteit met je eigen groep en 

ga je bijvoorbeeld zwemmen of naar een pretpark en nog zo van die 

leuke dingen. 

 

Jodela: Is er een activiteit waaraan je terug denkt als de minst leuke 

activiteit in je ksj-carrière? 

Oudje: Er zijn geen mindere activiteiten op de ksj, plezier maken doe 

je zelf, en omdat ik dat heel graag doe heb ik geen mindere 

ervaringen. 
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Jodela: Oh wauw! Heb je tenslotte nog een 

verhaaltje dat je graag wilt vertellen?  

Oudje: Dat is ook al zo een moeilijke vraag, ik 

heb zoveel verhalen maar wat ik jullie graag zou 

vertellen is een verhaal dat ik tijdens het kamp heb meegemaakt. 

Toen ik in een van mijn laatste jaren als lid zat gingen we tijdens 

twee daagse naar een soort van avonturen park waar je hoogte 

parcours kon doen en in een speleobox kon. Omdat ik niet zo groot 

was (nu nog steeds niet) koos ik toch voor de speleobox. Dit ging zeer 

goed en had deze dus al een paar keer gedaan. (voor de mensen die 

niet weten wat een speleobox is zal ik dit kort even uitleggen: het is 

een grote houten kist met allemaal gangen in waar je door moet 

kruipen. In deze box is het redelijk donker en is dit dus niet zo 

makkelijk) Ineens was iemand van mijn groep zijn portemonnee 

verloren, hij zei dat die in de box lag. Omdat ik de kleinste was 

moest of mocht ik de portemonnee gaan zoeken na heel de box rond 

te gaan bleek dat de portemonnee in het ballen bad in het midden van 

de box lag. Ik heb deze dan gevonden en ben verder gekropen op mijn 

knieën. Al bij al was het een zeer leuke activiteit en hebben we nog 

goed kunnen lachen. 

 

Jodela: Dat was inderdaad een zeer mooi verhaal, Oudje. Jammer 

genoeg zit ons gesprek er op, ik vond het zeer aangenaam. Bedankt 

he! 

Oudje: Dat is heel graag gedaan en als ik nog iets klein zou mogen 

zeggen wens ik al de leden van de ksj zo een leuke, spannende, 

grappige, super coole ksj carrière toe. Daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaag!!! 

 

Jodela: Doei doei. 



 

 

WistWistWistWist
Wist je dat… 

…De piepers deze maand geknutseld hebben

…Ze mooie dingen gemaakt hebben met klei

…Vooral leider Michiel een prachtig mooi KSJ teken gemaakt heeft

…Xanthe een eiland gemaakt had

…Brent dit ook wou doen? 

…Zijn eiland tegen het einde van de activiteit vol stond met allerlei stukjes klei die hij 

van anderne had gekregen? 

…20 kilogram klei echt héél zwaar is

…Leidster Jolien haar armen dit hebben mogen onderv

…We ook bekertjes gevuld hebben met gekleurd zout

…Ook de tafels tegen het einde vol lagen met gekleurd zout

…De bekertjes er wel mooi uit zagen

…Al de piepers hun geknutselde spulletjes mee naar huis genomen hebben

…Februari een maand wordt om 

…Er in deze maand allerlei leuke activiteiten plaatsvinden

…De leiding de fuif tanky wanky geeft

…De week er na is er een speciale verrassingsactiviteit

…Je hierover vast meer info kan vinden in de informatio

…We hopen dat jullie massaal jullie vriendjes en vriendinnetjes meenemen om de draak te 

verslaan? 

…Het een week later CARNAVAL is

…Je er dus echt  niet meer over moet twijfelen dat februari een leuke ksj

worden? 

…leider Jasper een ongelukje heeft gehad met zijn 

…dit tijdens een fantastische race is gebeurd? 

…De rakkers nu leider Jasper wel wat missen?

…Jelle en Jef van de JH’s een manier van viking cube spelen?

…Amber graag jungle speed speel

…de JH’s moeite hebben met UNO te spelen?

…Dries van de JH’s goed is in Jenga?

…Jef een snelle meneer is en daardoor goed opdrachtjes kan vervullen binnen de minuut?

…Michiel goed dobbelstenen kan stapelen?

WistWistWistWist----jejejeje----datjesdatjesdatjesdatjes

…De piepers deze maand geknutseld hebben? 

…Ze mooie dingen gemaakt hebben met klei? 

…Vooral leider Michiel een prachtig mooi KSJ teken gemaakt heeft? 

een eiland gemaakt had? 

…Zijn eiland tegen het einde van de activiteit vol stond met allerlei stukjes klei die hij 

 

…20 kilogram klei echt héél zwaar is? 

…Leidster Jolien haar armen dit hebben mogen ondervinden? 

…We ook bekertjes gevuld hebben met gekleurd zout? 

…Ook de tafels tegen het einde vol lagen met gekleurd zout? 

…De bekertjes er wel mooi uit zagen? 

…Al de piepers hun geknutselde spulletjes mee naar huis genomen hebben

…Februari een maand wordt om naar uit te kijken? 

…Er in deze maand allerlei leuke activiteiten plaatsvinden? 

…De leiding de fuif tanky wanky geeft? 

…De week er na is er een speciale verrassingsactiviteit? 

…Je hierover vast meer info kan vinden in de informatio? 

ssaal jullie vriendjes en vriendinnetjes meenemen om de draak te 

…Het een week later CARNAVAL is? 

…Je er dus echt  niet meer over moet twijfelen dat februari een leuke ksj

…leider Jasper een ongelukje heeft gehad met zijn voet? 

…dit tijdens een fantastische race is gebeurd?  

…De rakkers nu leider Jasper wel wat missen? 

…Jelle en Jef van de JH’s een manier van viking cube spelen? 

…Amber graag jungle speed speelt? 

…de JH’s moeite hebben met UNO te spelen? 

oed is in Jenga? 

…Jef een snelle meneer is en daardoor goed opdrachtjes kan vervullen binnen de minuut?

…Michiel goed dobbelstenen kan stapelen? 
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datjesdatjesdatjesdatjes    

 

…Zijn eiland tegen het einde van de activiteit vol stond met allerlei stukjes klei die hij 

…Al de piepers hun geknutselde spulletjes mee naar huis genomen hebben? 

ssaal jullie vriendjes en vriendinnetjes meenemen om de draak te 

…Je er dus echt  niet meer over moet twijfelen dat februari een leuke ksj-maand gaat    

…Jef een snelle meneer is en daardoor goed opdrachtjes kan vervullen binnen de minuut? 



 

 11 Uit de oude Uit de oude Uit de oude Uit de oude doosdoosdoosdoos    

 

 

Beste ksj’ers! In deze spiksplinternieuwe rubriek zal je vanaf nu 

maandelijks een foto te zien krijgen uit de oude doos. Als jij kan 

raden over welke leider of leidster het gaat in deze foto, moet je 

vooral niet aarzelen en het strookje onderaan de bladzijde invullen en 

afgeven aan iemand van de leiding. Op die manier maak je kans op een 

leuke verrassing! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

Als jij weet welke leidster er op deze foto staat in haar jonge jaren, 

vul dan dit strookje in en geef het tijdens de volgende activiteit af 

aan je leiding en maak kans op een mooie prijs! 

Jouw naam en groep:………………………………………………………………………………………… 

Leider of leidster:…………………………………………………………………………………………… 
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KiekjesrubriekKiekjesrubriekKiekjesrubriekKiekjesrubriek    
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Nog veel meer foto’s vind je op facebook en 

op www.ksjessen.net! 
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VerslagenVerslagenVerslagenVerslagen    
Rakkers: Batman sleutelt aan de batmobiel. 

Het was een hoogdag van het raceseizoen want de 24 minuten van 

Essen werd gereden! Het circuit werd vakkundig opgebouwd tot een 

spannend parcours met vele hindernissen en gevaarlijke bochten. Er 

waren vier categorieën: de mooiste wagen, de snelste rondetijd, de 

grootste pechvogel en dé hoofdprijs: de meeste ronden in 24 minuten. 

De wagen van team Nicks werd door de jury van pieperleiding en 

gastjurylid Rudy verkozen tot de mooiste. Hierna was de tijd 

aangebroken om te zien welk team het snelste de twee ronden kon 

afleggen. Hier liet team Nicks naast de mooiste ook de snelste waren 

met op de tweede plaats team Anti-scouts en team Top-gear derdes. 

Nu was het tijd voor de belangrijkste categorie: De 24 minuten. Hier 

is behalve snelheid ook het uithoudingsvermogen belangrijk. De start 

was goed genomen en na enkele ronden stond team Nicks aan de 

leiding maar team Anti-scouts zat ze op de hielen. Maar toen sloeg 

het noodlot toe: leider Jasper van team Nicks viel door zijn eigen 

ontworpen hindernis op de grond en brak zijn voet. Maar de race ging 

genadeloos verder en Jasper werd vervangen door leider Thomas. Na 

24 minuten was de uitslag bekend: team Nick was, ondanks een crash, 

gewonnen, team Anti-scouts werd met veel materiaalpech tweedes en 

team Top-gear met nog veel meer pech derdes en gelijk benoemd tot 

grootste pechvogel.  

 

De rakkers wensen leider Jasper nog veel beterschap en hopen dat hij 

snel terug naar de KSJ kan komen. 
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ActiviteitenActiviteitenActiviteitenActiviteiten    

Piepers 

4/02: De teletubbies op bezoek bij Shrek 

11/02: Donkey redt Fiona 

(meebrengen: vriendjes en vriendinnetjes)  

18/02: De gelaarsde kat doet eens gek 

(aandoen: verkleedkleren) 

25/02: De peperkoekenman laat zichzelf opeten 

 

Leeuwkes 

4/02: Het jaar van de aap 

11/02: Alle hens aan dek! 

(meebrengen: vriendjes en vriendinnetjes)  

18/02: Duizend bommen en granaten! 

(aandoen: verkleedkleren) 

25/02: Leonard en het gezonken spookschip 

 

Deugnieten  

4/02: Fietsen doede op nen vélo  

(meebrengen: fiets)  

11/02: Hoe tem je een draak? 

(meebrengen: vriendjes en vriendinnetjes) 

18/02: Alle dagen carnaval 

(aandoen: verkleedkleren, meebrengen: goed humeur) 

25/02: Amai, is de vakantie nu al gedaan? Al chance blijft de ksj 

bestaan! 

 



 

16 Rakkers 

4/02: Jasper viert feest 

11/02: Het grote confettispel  

18/02: Crazy Carnaval Tour 

(aandoen: verkleedkleren) 

25/02: Carnaval, Joepie! 

 

Sjowers 

4/02: Blub, ik ben een vis 

(meebrengen: zwemgerief) 

11/02 10.00-17.00: Alle dagen carnaval!  

18/02: Waar is je feestmuts?! 

(aandoen: verkleedkleren) 

25/02: Schrik je niet! Blauwe vissen inc. 

 

Jonghernieuwers 

3/02-4/02: Tanky Wanky wordt een feestje! 

11/02 10.00-17.00: Ej, kunde gij vuurspuwen? Wa voor ne draak 

zijde gij dan! 

18/02: Kheb menne sjaal laten liggen  

(aandoen: verkleedkleren) 

25/02: De vrolijke Viking houdt van paarse 

pluisjes 

 

 

Jolien, Michiel, Xanthe, Bert, Hans, Jolien, Michiel, Xanthe, Bert, Hans, Jolien, Michiel, Xanthe, Bert, Hans, Jolien, Michiel, Xanthe, Bert, Hans, 

Jolien, Boris, Marc, Sylvie, Jasper, Jolien, Boris, Marc, Sylvie, Jasper, Jolien, Boris, Marc, Sylvie, Jasper, Jolien, Boris, Marc, Sylvie, Jasper, 

Thomas, Kjell, Thijs, Mathias, HildeThomas, Kjell, Thijs, Mathias, HildeThomas, Kjell, Thijs, Mathias, HildeThomas, Kjell, Thijs, Mathias, Hilde    



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


