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DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSJ HEIDEBLOEMPJE ESSEN 

 

VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord    

De rapporten zijn uitgedeeld, de Roefel is achter de rug en de Werchtergangers 

hebben hun typische festivalgeur al lang van hun lijf gewassen. De zomervakantie 

is dus definitief begonnen. Oef! Twee volle maanden lang uitblazen en op adem 

komen van de veel te moeilijke examens en toetsen. De komende weken zijn er om 

te spelen met je vriendjes en vriendinnetjes uit de straat, op reis te gaan met 

mama en papa, om lekker te luieren in de zon en vooral om mee met ons op kamp te 

gaan! Je kunt je afvragen of een Jodela in juli en augustus eigenlijk wel nodig is. 

De hoofdreden van ons maandboekje is immers om jullie te laten weten welke 

activiteiten er de komende weken te doen zijn, wat je moet meebrengen en of je 

eventueel ’s vrijdags KSJ hebt. Zoals de doorwinterde KSJ’er ongetwijfeld wel 

weet, zijn er in de zomervakantie helemaal geen activiteiten (buiten het absoluut 

onmisbare kamp). Waarom dan in godsnaam nog dit boekje? Eerst en vooral 

natuurlijk juist om jullie te laten weten dat je nu zaterdag dus niet naar de KSJ 

moet komen. En dat zal duidelijk zijn ook, want op bijna elke bladzijde in deze 

Jodela staan de woorden “kamp” en “geen activiteiten” wel ergens vermeld. Voor 

de rest is het niets meer dan een simpel stukje traditie: de laatste Jodela van 

het jaar is die van juli-augustus, we kunnen gewoon nog geen afscheid van jullie 

nemen in de Jodela van juni. Omdat dit ook meteen het voorwoord van augustus is, 

is het niet meer dan mijn plicht om ook hier iets over te vertellen. Zo hoop ik om 

jullie allemaal te mogen begroeten op de 35e Ronde van Essen, die van 27 augustus 

tot 1 september gehouden wordt. Deze 

sportweek is de ultieme gelegenheid 

om iedereen te laten zien dat KSJ’ers 

de snelsten van Essen zijn. Maar zo ver 

is het nog niet, we hebben nog een hele 

zomer voor ons, en laat mij alvast de 

eerste zijn om jullie in deze vakantie 

een prettig kamp te wensen! 
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InformatioInformatioInformatioInformatio    

Kamp Beverlo van 21 juli tot 31 juli 

Zoals jullie allen (hopelijk) al wel weten, gaan wij van 21 tot 31 juli naar Beverlo op 

kamp. Normaal gezien zouden jullie allemaal je kampboekje al in de brievenbus 

moeten hebben gehad samen met de Jodela van juni. Als dat niet zo is, geef dan 

zeker aan iemand van de leiding een seintje. Dan wordt dat zo snel mogelijk in 

orde gebracht. 

Nu je dit kampboekje aan het lezen bent, is het al een paar dagen grote vakantie. 

En grote vakantie wil namelijk jammer genoeg zeggen dat er geen activiteiten 

zijn. Maaaaaaar er is wel iets anders tijdens de grote vakantie en dat is  

natuurlijk ons kamp waarover we het hierboven al hadden. Maar hierover ga ik 

niet meer uitwijken want al de informatie staat in het kampboekje. Als je toch 

nog vragen hebt dan mag je die natuurlijk altijd stellen aan één van ons. 

Als laatste ga ik nog één keer een “oproep” doen. Op kamp (en eigenlijk heel het 

ksj-jaar door) is het de bedoeling dat alle leden een uniform hebben en uiteraard 

ook mee op kamp nemen. Misschien vraag je je af waarom dit belangrijk is. Er zijn 

wel een paar redenen maar de allerbelangrijkste is eigenlijk de volgende: Als we 

op uitstap gaan, dorpspel spelen, tocht doen, ... vinden we heel gemakkelijk onze 

leden terug omdat ze allemaal een opvallend uniform aan hebben.  Als je nog geen 

uniform hebt, kan je hiervoor terecht bij Pieter of Isaura. 
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In ‘t potjeIn ‘t potjeIn ‘t potjeIn ‘t potje    

Cliché, cliché. Deze maand is de cake aan de beurt. Geleerd van een keukenprinses 

en het is zo simpel als iets. Nodig: 4 eieren, bloem, suiker, vanillesuiker (2 pakjes) 

en boter. Dat is al. 

U weegt de eieren af (bijvoorbeeld 200 gram). Dan wast u de handen omdat op de 

eieren misschien salmonella zit. Dan weegt u dezelfde hoeveelheid boter af (200 

hier). Die zet u even in de microgolf om te laten smelten. Dan weegt u de suiker 

(zelfde hoeveelheid, 200 hier) af en die kapt u bij de boter. Voeg er de 

vanillesuiker aan toe. Het geel in de eieren doe je er ook bij en het wit klop je in 

een ander potje tot het stijf is. Neem 

de mixer in plaats van de vork om een 

tenniselleboog te voorkomen. Nu doet u 

het stijve mengsel bij de rest en klopt 

u alles door elkaar. U doet dit in een 

bakvorm en klaar is kees. Noten, fruit 

of zo mag u er altijd bijdoen, zie wel 

dat het niet bovenop ligt want het 

verbrandt in de oven. Laten bakken tot 

u er in kan met de breipriem van oma en als er dan geen deeg aanhangt is de cake 

klaar. Lukt het nog niet, dan mag u een bezoekje aan een winkel brengen. 
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KiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekje    
 

 

Normaal gezien hadden hieronder de foto’s van de proefopname van ATV met 

onze deugnieten gestaan, maar dankzij de wonderen der technologie is er maar 

één foto goed doorgekomen… Als aanvuller hebben we er dan maar enkele foto’s 

van de afgelopen Parkroefel bijgezet, die onze ex-ex-ex-bondsleider Tom Bevers 

heeft gemaakt. Meerdere foto’s hiervan vind je op de volgende URL: 

http://www.2910essen.net/parkroefel. 
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VerjaardagenVerjaardagenVerjaardagenVerjaardagen    

Twee maanden vol jarigen, zeven elke maand, dat zijn veertien namen die hier in 

de erelijst vermeld mogen worden… Let’s get started! 

 

De allereerste is Saskia Schenk van de Sjowers, die op 4 juli 15 jaar wordt. 

Enkele dagen later is er een speciale dag, want op 8 juli zijn er maar liefst 3 

jarigen in de KSJ! En ze krijgen dan nog een tamelijk speciale leeftijd ook. De 

eerste, Deugniet Gejo Ossenblok, breekt met de ééncijferige leeftijden en wordt 

10 jaar. Rakker Jolien Van Der Burgt wordt op dezelfde dag 13, laat ons hopen 

dat ze geen ongeluksjaar tegemoet gaat! De laatste die op 8 juli kaarsjes mag 

uitblazen is onze eigen lieflijke, bevallige, bekoorlijke en charmante 

Leeuwkesleidster Charis Vandersteen, die dan 18 wordt. 

Pieper Bob Hereijgers is twee dagen later aan de beurt om het grote feestvarken 

uit te hangen. Hij komt voortaan niet meer met één hand toe om te laten zien 

hoeveel jaar hij is, want hij wordt dan zes jaar. Leeuwke Cecilia Peeters verjaart 

terwijl we op kamp zijn. Ze wordt op 22 juli 8 jaar. Ook de laatste jarige van de 

maand verjaart op kamp. Naar goede gewoonte zullen we knappe 

Deugnietenleidster Ellen Arnouts op 26 juli volop mogen nijpen in haar poep. Dit 

jaar mag in Beverlo zelfs 19 keer! 

Sjower Thomas Vroegrijk zet de verjaardagslijst van augustus in door al gelijk op 

de eerste dag van deze maand 15 jaar te worden. Dan is het anderhalf weekje stil 

in verjaardagsland, tot de volgende Sjower, Thijs Peeters, 14 wordt. Je mag hem 

op 10 augustus overladen met kussen en cadeautjes. 

Eén groep lager, bij de Rakkers, is het op 13 augustus dubbel feest. Lindsay Cools 

en Marc Le Loux zullen echter nooit even oud zijn, want Lindsay wordt op die dag 

12 terwijl Marc al 13 wordt. 

Voor de volgende jarigen moeten we nog een groep zakken: Deugniet Lies 

Antonissen is op 17 augustus de eerste die deze maand bij de club van 11-jarigen 

komt. Zes dagen later, op 23 augustus, wordt mede-Deugniet Jordy Haers ook 

ineens een mede-11-jarige. Robin Vroegrijk (u weet wel, de onfortuinlijke 

Pieperleider met het gebroken been), mag deze maand afsluiten met een feestje 

voor zijn KSJ-vrienden, want hij wordt op 27 augustus 22 jaar. We wensen ieder-

een die in juli of augustus verjaart natuurlijk een GELUKKIGE VERJAARDAG! 
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Tijdrover 

Het kamp komt dichterbij. Om je al helemaal in de stemming te brengen hebben 

we hier enkele verborgen boodschappen neergeschreven. Kan jij ze ontcijferen? 
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Arendsoog en het vliegende konijn 

Arendsoog heeft een scherpe blik. 

Hij ziet minstens even goed als 

de arend. 

Maar nu gelooft hij zijn ogen niet. 

Ziet hij daar echt een vliegend 

konijn? 

Vermind de puntjes van 1 tot 146! 
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ActiviteitenActiviteitenActiviteitenActiviteiten    

 

 

 

 

 




