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JODELA 

 

JAARGANG 2014-2015 

NUMMER 394 

Juli - augustus 

 
DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSJ HEIDEBLOEMPJE ESSEN 
 

Voorwoord 

Goedendag Elkerlyc, met dit archaïsme probeer ik de laatste moeilijke 

woorden uit mijn geheugen gegriefd te krijgen, zodat ik de examens 

en al de reutemeteut die daar gravitationeel rond hangt, mag verge-

ten. De zomer komt eraan en brengt onder zijn uv-stralen nieuwe da-

gen mee die uiteindelijk niet alleen ons leven verkorten maar ook de 

overige dagen tot aan het kamp. Begin al maar te beslissen wie er een 

brief krijgt en bij wie de postduif niet langs komt, welke factor zon-

necrème je nodig hebt om het kreeftkleurige huidje te vermijden en 

of je nog nood hebt aan een nieuw veldbed zodat de leiding kosten en 

moeite bespaard wordt. Wat er allemaal in de tussentijd nog op de 

planning staat is voor de abominabele leden niet veel, deze luijerikerij 

staat echter recht evenredig met de arbeid geleverd door de leidende 

lijders of lijdende leiders (kies zelf maar). Nu hoor ik jullie al denken, 

heeft deze voorwoord schrijver een psychologische neurotische aan-

doening waardoor hij deze onzin uitkraamt ? Nee hoor , ik probeer in 

mijn creativiteit aan te tonen dat u de staatsschatkist niets voor bij-

na niets bijvult om het compleet werkende schoolsysteem met de 

compleet rationele, sterke jeugd 

hebbende leerkrachten en de mu-

ren waarbinnen ze leven te onder-

steunen. Ik dank u bij dezen, 

vooral de mensen die dit lezen en 

mijn boodschap snappen. Snapt u 

het kom dan naar mij en win een 

auto. (Volkswagen golf) Yu 
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Informatio 
Kamp 

We hoeven enkel nog maar het woord ‘juli’ te zeggen en iedereen 

denkt al meteen aan het spetterende kamp dat er zit aan te komen. 21 

juli is het eindelijk zo ver! Dan trekken we met z’n allen richting Zele. 

De 2 oudste groepen zullen de tocht per fiets afleggen terwijl de 

jongste groepen zich zullen verzamelen op de trein. We willen nog 

even melden dat elk lid op kamp een uniform moet dragen (sjaaltje + 

T-shirt/trui). Heb je dit nog niet? Geen paniek! Tijdens het koffers 

binnenbrengen zal er een uitverkoop worden gehouden van KSJ truien 

en T-shirt aan verminderd tarief. Kom dus zeker eens een kijkje ne-

men. OPGELET!! Koffers binnenbrengen is 18 juli tussen 13-14u. Uw 

kinderen (piepers tem rakkers) afhalen op 31 juli doet u aan het sta-

tion van Essen, NIET aan de heuvelhal. (Dit staat fout in het kamp-

boekje) 

 

Activiteiten juli & augustus 

Zoals velen onder jullie wel weten, worden er geen activiteiten gege-

ven in juli & augustus. Dit omdat ook op onze terreinen heel wat 

jeugdbewegingen op kamp komen. Ter compensatie bieden we jullie na-

tuurlijk een lang, leutig en lollig 10-daagse kamp aan. Olé olé! 

We hopen jullie in september ook allemaal terug te zien op onze 

startdag. Deze zal iets specialers zijn dan andere jaren aangezien we 

een naamsverandering doorvoeren; KSJ wordt KSA. (Meer info vindt u 

verder in dit boekje) 
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Ronde Van Essen 

Naar jaarlijkse traditie wordt in de laatste week van de vakan-

tie een heuse loopwedstrijd georganiseerd. Van maandag tot en met 

zaterdag wordt er gelopen en vinden er verschillende randactiviteiten 

plaats. We hebben ook nog een leuke verrassing in petto: Kom je in je 

KSJ-uniform naar de Ronde van Essen, dan krijg je van de leiding elke 

dag een leuke verrassing! 

 

Tenten huren 

Jullie weten het of niet, maar de KSJ verhuurt ook verschillende ten-

ten. Deze kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Voor 

meer info en vragen kan je altijd terecht bij leidster Amber op het 

nummer: 0479/505662. 
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Info 

Beste leden en ouders 

Bij deze wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om wat te 

vertellen over de toekomst, meerbepaald de toekomst van KSJ 

Heidebloempje Essen. Met spijt moet ik meedelen dat de laatste 

dagen van de KSJ er aan zitten te komen. Wanneer het kamp ten 

einde is, zal jullie KSJ geen KSJ meer zijn.  

Vanaf september 2015 zullen wij, samen met jullie, aanwezig zijn op 

de startdag van de "KSA"! Zoals jullie misschien reeds vernomen 

hebben, zullen alle KSJ's en VKSJ's van heel het land voortaan als 

KSA door het leven gaan. Ik hoor jullie denken “waarom deze 

verandering?” “Waarom moeten we KSA worden?” “Hoe moet dit 

verder volgend jaar?” Wel, lees even verder en dan leg ik jullie alles 

uit! 

KSJ Heidebloempje Essen is tot op heden lid van de koepel "KSJ-

KSA-VKSJ". Hier zit al de eerste verwarring. Velen onder jullie 

hebben nog nooit gehoord van de KSA of VKSJ, maar eigenlijk zijn dit 

dezelfde verenigingen als ons, alleen met een andere naam. Deze 

verschillende namen zijn vroeger ontstaan toen er nog een duidelijk 

onderscheid was tussen de samenstelling van de groep. Zo waren KSA-

groepen voor jongens, VKSJ-groepen voor de meisjes en KSJ-groepen 

voor gemengde groepen. Dit was ook voor Heidebloempje Essen het 

geval. Voor wij KSJ werden in de jaren 80, waren ook wij een KSA! 

Echter is er de dag van vandaag weinig verschil in deze groepen. Zo 

heb je KSJ's met enkel meisjes of jongens, gemengde KSA's en ga zo 

maar verder. Een andere reden dan hierboven beschreven is 
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naambekendheid. Velen onder jullie hadden voor deze 

aankondiging nog nooit van de KSA of VKSJ gehoord, laat 

staan dat jullie wisten dat dit eigenlijk dezelfde bewegingen 

waren. Er is tot op heden weinig duidelijkheid. De keuze om de naam 

te veranderen naar KSA was een moeilijke maar uiteindelijk logische 

beslissing. We gaan niet in detail treden over hoe ze tot deze 

beslissing zijn gekomen, maar ik kan jullie gerust stellen, het is niet 

over 1 nacht gegaan.  

Een ander aspect van de veranderingen is het uniform. Donkerblauw 

zal de nieuwe kleur hemden worden, de lichtblauwe zullen verdwijnen 

uit het straatbeeld. Ook bij ons. 

 Zonder twijfel zitten jullie met enkele vragen. Daarom wil ik graag al 

even dingen verduidelijken. 

Eerst en vooral, wij blijven dezelfde beweging dan we voor de 

veranderingen waren! Wat ons voorvoegsel ook is, Heidebloempje 

Essen is en blijft dezelfde beweging! Verder wil ik even duidelijk zijn 

over het uniform. Alle uniformen die jullie hebben, blijven uniformen. 

Er moeten dus absoluut geen nieuwe KSA trui of T-shirt gekocht 

worden. In tegendeel, een KSJ uniform zal iedereen steeds doen 

terug denken aan de fijne dagen en kan met trots blijven gedragen 

worden! We moedigen zelfs iedereen die een nieuw uniform nodig 

heeft aan om een KSJ uniform te kopen. (aan verminderd tarief) Dit 

is voornamelijk om de beweging te helpen aangezien we nog met een 

aanzienlijke stock zitten, waar we eerst graag vanaf willen zijn, 

aangezien hier anders veel centen aan verloren zouden gaan. 

Heb je nog vragen hierover? Aarzel niet om contact op te nemen met 

mij! 

Jullie trotse hoofdleider, 

Thijs Peeters 



 

Kiekjesrubriekje 
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Moppentrommel 
Jantje komt thuis van school en vertelt trots: "Ik heb vandaag 

mijn eerste Engelse les gehad. Nu kan ik ook "dank je wel" 

zeggen in het Engels." Zijn moeder antwoordt: "Dat is goed, 

want tot nu toe kon je dat nog niet eens in het Nederlands." 

 

 

 

'Kris, kun jij een voorbeeld geven van het spreekwoord "Eerlijk 

duurt het langst"?' vraagt de juf. 'Als ik mijn sommen overschrijf 

van Erik, dan duurt het kort. Maar als ik ze eerlijk zelf maak, 

dan duurt het lang.' 

 

 

 



 

8 
 

 

 

 

Een aap geeft een cadeau aan een ijsbeer. Dus die ijsbeer 

maakt het pak open en er springt een kikker uit. Vraagt die aap: 

"Ben je geschrokken?" "Hoe weet je dat?" vraagt die ijsbeer, 

waarop de aap zegt: "je ziet wat wit!" 

 

Een gek komt bij de dokter en zegt: "Dokter, ik ben half doof." 

De dokter fronst de wenkbrauwen, en zegt: "We zullen eens een 

kleine test doen, ik zal iets zeggen en jij zegt na wat je gehoord 

hebt." 

"88" zegt de dokter. 

Waarop de gek antwoordt: "44" 

 

 

 

Een meisje loopt met haar hond over straat. Roept een vrouw 

opeens: "Weg met die hond! 

Weg! Ik voel zo een vlo over mijn been kruipen!" Het meisje 

trekt aan de riem van haar hond en zegt geschrokken: "Snel... 

Bello! Weg! Die dame zit onder de vlooien!” 
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Verjaardagen 
Een nieuwe jodela, weer anderen die verjaren en deze keer zijn het 2 

maanden, juli én augustus. Dit betekent natuurlijk ook dat er dubbel 

zoveel jarigen zijn en ik twee pagina’s mag vol schrijven! De eerste die 

in de maand juli jarig is, is sjower Brinte Raeymaekers. Zij is meteen 

ook ons oudste lid dat deze maand verjaart! Ze wordt 14 jaar. De vol-

gende dag is er nog een sjower jarig. Nu is het de beurt aan Julie 

Rombouts, die ook 14 jaar wordt. Op 10 juli zijn er zowel een pieper 

als een leeuwke jarig. Pieper Seppe Maes wordt 6 jaar en leeuwke Julie 

Van Hooydonck wordt er 8. Tijdens het kamp (van 21 tot 31 juli) mogen 

we ook een verjaardag vieren namelijk die van rakker Wout Jaspers 

die op 23 juli al 12 jaar wordt. Hij mag veel kusjes verwachten! Op 

diezelfde dag is er nog iemand jarig maar aangezien deze jongedame 

nog maar een piepertje is, is zij nog niet mee op kamp en mag ze haar 

7de verjaardag thuis vieren. We hebben het hier natuurlijk over pieper 

Gidi Van Der Mast! Dit waren alle jarigen van de maand juli. Maar aan-

gezien we nog een maand te vullen hebben ga ik geen inkt meer verspil-

len aan het typen van onnodige tekst zoals dit. De eerste twee mensen 

die in augustus jarig zijn, zijn leeuwke Julie De Moor die op 1 augustus 

8 jaar wordt en haar leiding Thomas Vroegrijk die er 23 wordt! Zooooo 

oud al? Ja ja, jullie horen het goed! Een paar dagen later, op 3 augus-

tus, wordt er nog een leeuwke een jaartje ouder. Lenneke Van Ginderen 

mag dan ook al 8 kaarsjes uitblazen! Op 5 augustus verjaart een sjower 

die luistert naar de naam Julien Van Dorst. Deze jonge knul mag dan al 

14 natte kussen verwachten van tantes, nonkels, vrienden en andere 
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familie! De volgende dag, op 6 augustus van 

het jaar 2015 volgens de gregoriaanse kalen-

der, wordt er een piepertje ouder. Kaat Van 

Raemdonck wordt dan al 7 jaar en gaat dus veel ca-

deautjes mogen uitpakken. Op 10 augustus is er een 

leiding jarig. Onze hoofdleider, Thijs Peeters, wordt dan 22 jaar. Dat 

verdient 22 kletsjes op zijn poepje. Op 13 augustus wordt leeuwke 

Emma Beyers 9 jaar en mag ze misschien een grote verjaardagstaart 

verwachten! Op 16 augustus is onze enige deugniet van de maand jarig. 

Namelijk Eloïse Van Dorst. Deze jonge dame loopt/kruipt dan al 11 

jaartjes rond op onze wereldbol. Op 19 augustus is het laatste leeuwke 

dat deze maand verjaart jarig. We spreken hier over de jongeman 

Jitse Konings. Hij wordt die dag welliefst 9 jaar. Wie ook op dezelfde 

dag (19 augustus 2015) verjaart, is rakker Marco Kerstens. Hij wordt 

dan 12 jaar! Op 23 augustus is er weer een leiding jarig. Deze keer 

gaat het om een pieperleiding. Deze knul is 19 jaar geleden de naam 

Jordy Haers meegegeven en mag op die dag zijn naamdag vieren! De 

twee laatste jarigen van deze maand (en dit KSJ jaar wat ook ineens 

het laatste KSJ jaar is omdat we vanaf september KSA Heidebloempje 

Essen heten) zijn een pieper en een rakker. De pieper die door het 

leven gaat als Lars Van Bever wordt op 30 augustus 6 jaar en de rakker 

Jules Luyckx die ook op 30 augustus jarig is wordt 12 jaar!!  

Een dikke proficiat aan alle jarigen! 
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Wist-je-datjes 
 

Wist je dat... 
 

- Dit de laatste KSJ-Jodela is? 

- Deze Jodela dus niet mag ontbreken in je KSJ/KSA-verzameling?! 

- We in september, na meer als 30 jaar, terug een KSA zijn? 

- De leiding dan afscheid moeten nemen van hun lichtblauw hemd? 

- Ze daarvoor een donkerblauw hemd in de plaats krijgen? 

- De KSJ-truien met KORTING verkocht zullen worden? 

- We binnenkort op kamp vertrekken? 

- Dit het laatste KSJ-Kamp zal zijn? 

- Dit nogal vreemd klinkt? 

- Het een sprookjesachtig leuk kamp wordt? 

- We weer met heel veel kindjes op kamp gaan? 

- Je het kamp een beetje kan volgen via onze facebook-groep? 

- Kookouder Marc regelmatig foto’s zal posten? 

- Je de andere foto’s kan bekijken op onze Foto-avond? 

- De wist-je-datjes-schrijver zich verveeld als het geen KSJ is? 

- We iedereen een prettige vakantie wensen? 

 

 



 

 

 



 

  


