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DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSA HEIDEBLOEMPJE ESSEN 
 

Voorwoord 
Goedendag mijn besten, welkom bij het allerlaatste voorwoord van dit 
werkjaar. En werken hebben we gedaan, maar we zijn er nog niet. Het 
kamp komt eraan. Het wordt naar eigen zeggen een knoeperd van een 
kampplaats, een bazenkampplaats waar iedereen baas is en niemand 
werknemer. Of dat goed komt zullen we snel genoeg achter komen. Ik 
stel voor ter voorbereiding dat je vanaf het moment dat je dit 
voorwoord onder je neus krijgt, een tent pakt en alvast buiten gaat 
slapen. Vanaf nu alles uit een gamel eet en om 8 uur opstaat om een 
kamp te gaan sjorren. Vergeet je ook niet buiten te wassen met 
ijskoud water. Als het goed is zitten de rode duivels nu ergens hun 
afvalstoffen uit te zweten voor de laatste overwinningen voor ze 
Europees kampioen worden. Ik zal mijn bedenkingen achterwegen 
laten over de kapot geadverteerde duivels die hun ziel aan het 
gelijknamige mannetje hebben verkocht. Ten slotte al een exclusief 
vooruitzicht naar het voorwoord van 2016-2017 zonder concreet te 
worden. Er zullen letters, woorden en zinnen in staan die gemiddeld 
een A-4 blad zullen vullen. Gelogen heb ik want nu komt er pas het 

laatste item. De inspirerende 
woorden die brilsmurf zei: “Want 
Grote Smurf zegt altijd...” En dat 
laatste mag je invullen met iets 
dat je gelukkig maakt en flink laat 
lachen. Ik geef je nu de tijd om 
te lachen en ik doe d’er uit.  
Auwdoe !  
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Informatio 
Kamp  
Hoera de maand juli is aangebroken! Dit betekent niet alleen dat de 
examens en school voorbij zijn, maar ook dat het zomer is!! En nu vergeet ik 
nog bijna ons kamp dat er aan zit te komen tussen 21 en 31 juli. Dit jaar 
trekken we met zen allen naar Geel om daar de boel op stelten te zetten en 
misschien een verdwaalde Chinese wolhandkrab te vangen. Ook dit jaar gaan 
de sjowers met de fiets naar de toplocatie waar we 10 daagjes gaan 
verblijven. Zij worden op 21 juli om 08u00 verwacht aan de bakkersmolen 
op de wildert. De leeuwkes, deugnieten en rakkers worden op 21 juli 
verwacht om 14u00 aan het station van Essen. De piepers worden op 25 juli 
om 13u15 verwacht aan het station van Essen. 
 

Kampboekje  
Zoals de leiding vast al heeft gezegd staan er een paar foutjes in het 
kampboekje. Op pagina 2 bij het puntje “Data en uren” staat er bij 
leeuwkes, deugnieten en rakkers dat ze 31 juli aankomen om 14u00 aan de 
heuvelhal. Dit moet verandert worden naar het station van Essen. 
De volgende fout is te vinden op 5 bij het puntje “Extra” staat er dat de 
rakkers niets moeten meenemen. Uiteraard moeten ook zij een paar dingen 
extra mee op kamp nemen. Deze dingen zijn: wit T-shirt, kapotte 
elektronica, waterpistool, camouflagekleren (als je die hebt) 
Onze laatste, en misschien wel de belangrijkste, fout is dat we zijn 
vergeten om onze rekeningnummer en het bedrag in dit boekje te zetten. 
Het bedrag voor 10 dagen kamp is €95. Omdat de piepers een aantal dagen 
minder kampplezier hebben moeten zij €75 betalen. Ook gaat er €5 af per 
kind dat extra meegaat. 
 



 

3 
 

 
Activiteiten in juli en augustus 
Omdat er in de maanden juli en augustus heel veel mensen op reis gaan 
en er ook kampen van andere jeugdbewegingen op ons terrein zijn, 
kunnen we tijdens deze zomermaanden jammer genoeg geen activiteit 
geven. maar weest u niet getreurd want we halen deze verloren tijd 
ruimschoots in op ons prachtige kamp! Ook kan het aftellen naar de 
start van ons tweede jaar als KSA alvast beginnen. De start van dit 
nieuwe jaar begint op zaterdag 3 september. 
 
Ronde van Essen 
Zoals al vermeld in de vorige jodela, vindt de Ronde van Essen weer 
plaats in de laatste week van augustus. Van maandag tot en met 
zaterdag kan er gelopen worden en er zullen nog vele andere 
randactiviteiten te doen zijn. Kom dus zeker langs. En als jullie dan 
komen in jullie KSA-uniform, krijgen jullie van de leiding vast een 
leuke verrassing!  
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Horoscoop 
RAM: 21/03 - 20/04 - Een grappig sms'je of e-mailtje kan je vandaag 
aan het lachen maken. De eerste voortekenen zijn niet zo bemoedigend, 
maar dat wil nog niet zeggen dat alles gaat mislukken. Volg de 
ontwikkelingen op de voet. Je komt vandaag eindelijk weer eens toe aan 
dingen die zijn blijven liggen en dat ruimt lekker op. Zowel letterlijk als 
figuurlijk. Je krijgt weer ruimte voor nieuwe spullen en ideeën. Wordt 
alleen niet te royaal bij het shoppen. 

STIER: 21/04 – 20/05 - Deze maand loopt helemaal op rolletjes. Vooral 
dromen en financiën zijn helemaal in evenwicht. Doordat je gevoelens op 
één lijn zitten met je carrièreplannen, kun je precies datgene nastreven 

wat je vindt dat je verdient. Alles dat maar een beetje anders is dan 
anders trekt de laatste tijd jouw aandacht. Je doet het liefste alleen maar 

'andere' dingen. Toch hebben ook de 'gewone' dingen hun aandacht nodig. 
Dat mag je ook niet vergeten. 

TWEELING: 21/05 – 21/06 - Venus (planeet van liefde & romantiek) 
verplaatst vandaag van de Stier naar de Tweelingen (sterrenbeeld van 
communicatie). Dat zorgt de komende weken voor soepel contact met de 
mensen van wie je houdt. Bovendien komt de huiselijke zone van je 
horoscoop in de spotlights te staan. Omring je met. 
KREEFT: 22/06 – 22/07 - Als je tegen die blind date opziet, kun je maar 

beter vlug zin maken. Je date zou je aangenaam kunnen verrassen. Geluk 
kan zich vandaag in elke vorm presenteren, bijvoorbeeld als kunstobject of 
vacature. Jij wilt je zin doordrijven en daar krijg je vandaag goede kansen 

voor. Wees echter voorzichtig en doe het niet te opvallend. Als anderen 
doorkrijgen dat je jouw zin doordrijft gaan ze je tegenwerken en dan 

gebeurt er nog maar weinig. 
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LEEUW: 23/07 – 23/08 -  Venus (jouw belangrijkste planeet) bereikt 
vandaag het deel van je horoscoop dat over geld & inkomsten gaat. Dat 
helpt je de komende weken om je bankrekening te vullen, Stier. 
Tegelijkertijd heb je zin om veel uit te geven. Probeer een goede balans te 
vinden tussen die twee. 
 

MAAGD: 24/08 – 23/09 - Er zijn vandaag wat communicatieproblemen 
tussen jou en andere mensen. Geef niet op totdat het één en ander is 

opgehelderd. Anders blijven er misverstanden ontstaan. Je energielevel kan 
vandaag wat aan de lage kant zijn. Het tempo van gebeurtenissen kan 

vandaag flink oplopen; er lijkt sprake van veel discussies en gesprekken. Je 
zult nieuwe mensen ontmoeten, misschien zelfs wel op reis gaan, of meer 

contact hebben met familie en buren. 
 

WEEGSCHAAL: 24/09 – 23/10 -  Venus (planeet van liefde, schoonheid 
en romantiek) bereikt vandaag de dromenzone van je horoscoop. Dat doet 
je de komende weken terugverlangen naar geliefden uit het verleden, 
Kreeft. Mocht een ex plotseling weer van zich laten horen: geniet ervan, 
maar zonder verdere verwachtingen. 
 
SCHORPIOEN: 24/10 – 22/11 - Zorg dat je fit bent en klaarstaat voor 

een nieuwe uitdaging. Begin de dag met wat beweging. Durf je mond open te 
doen over een belangrijk onderwerp; je bent verbaal vandaag goed op dreef 

en humor zal de rest doen. Je bent al zolang met iets bezig, dat het 
overduidelijk is dat niemand er meer vanaf weet dan jij. Dringt dat bij 

jezelf wel helemaal door? Je bent zo onderhand onmisbaar aan het worden. 
Een beetje zelfvertrouwen is dus wel op zijn plaats. 
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BOOGSCHUTTER: 23/11 – 21/12 –Na alle intensiteit van de 
afgelopen weken wordt alles nu lichter & lieflijker. Komt doordat Venus een 
volgend deel van je horoscoop bereikt. De komende weken staan in het 
teken van carrière & ambities. Je mag rekenen op alle aandacht en 
erkenning die je verdient. 
 

STEENBOK: 22/12 – 20/01 –Je bent vandaag best snel geïrriteerd. 
Zeker wanneer je onder collega's of familie bent. Kijk eens wat je 

werkelijk dwarszit en pak dat aan. Dan hoef je het niet meer op anderen af 
te reageren. Let verder wat beter op je uitgaven. De limiet is bereikt. Het 

is leuk dat jij zo ontzettend hard kunt werken, maar niemand is erbij 
gebaat als je teveel hooi op je vork neemt. Met een knetterende vaart ga je 

door het leven, en jijzelf hebt er veel lol in. 
 

WATERMAN: 21/01 – 19/02 –Met uw gezondheid gaat het weer de goede 
kant op. Verdeel uw krachten een beetje. U zal binnenkort weer zo in 
evenwicht zijn dat u weer wat meer van uw krachten mag vergen. 
 
VISSEN: 20/02 – 20/03 –Vandaag klopt een vriend bij je aan. Let goed op 
want hij of zij zal niet om hulp vragen, maar die wel nodig hebben. Met jouw 

innerlijke harmonie kun je jouw vriend helpen zijn of haar weg weer te 
vinden. Maak je vandaag niet al te veel zorgen over belangrijke besluiten. 

Niets is precies wat het lijkt en je zult op deze dag uiteindelijk meer met 
fictie te maken krijgen dan met feiten. Ga af op je intuïtie en niet op je 

verstand, die leid je om de tuin. 
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Wist-je-datjes 
 
-Dit de laatste wist-je-datjes zijn van het jaar 2015-2016?  
-Je niet getreurd moet zijn?  
-Want het schooljaar er ook op zit?  
-Als je een strever bent je dit hoogstwaarschijnlijk wel erg vindt?  
-Je niets moet aantrekken van de wist-je-datjes?  
-De deugnieten, leeuwkes en piepers naar het vrouwenhof geweest 
zijn?  
-Dit een speeltuin is?  
-Stijn en Mathijs een snellere manier hadden om van de glijbaan te 
gaan?  
-Dit door veel zand mee naar boven te dragen en voor het glijden naar 
beneden te gooien?  
-Dit eigenlijk niet mocht?  
-Maar de leiding uit jeugdsentiment niets zij?  
-Tiebe en Lander helemaal tot bovenin het spinnenweb geklommen 
zijn?  
-Nelles, Bas en Marijn heel de speeltuin hebben heraangelegd?  
-Dit om een nest te maken voor de jaguar?  
-Deze is komen overlopen van de chiro?  
-Het arme dier daar jaren in gevangenschap heeft moeten vertoeven?  
-Het nest klaar was toen we net door moesten?  
-Het ook bewonderd werd door een aantal cliché Nederlanders?  
-Deze Nederlanders het overschot van het zand mochten hebben?  
-Er weer een dode eend in het water lag?  
-In de water?  
-Zo is natuur?  
-We de eend uit het water hebben gevist?  
-Er niet veel vis aan was?  
-De voormalige eend enorm stonk?  
-En terug in de vest werd gegooid?  
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-We geen minuut stilte hebben gehouden?  
-De eend dat niet wou?  
-We ook zijn gaan zwemmen?  
-Brian dit goed kan?  
-Hij samen met de leiders in het diepe is geweest?  
-Nelles, Jasper en Stijn van de Deugnieten goed salto’s kunnen?  
-Leider Manitas en Jef niet?  
-Deze wel heel goed kunnen springen?  
-Leider Manitas sneller kon zwemmen?  
-Hij wel vals speelde volgens leider Jef?  
-Er een mooie badmeesteres was?  
-Ze jammer genoeg werd vervangen door een iets mindere mannelijke 
variant?  
-Deze een echte Bergenaar was?  
-Of een echte Opzoomer?  
-Je moet weten dat de schelp in Bergen Op Zoom ligt om de vorige 
twee wist-je-datjes te snappen?  
-Leider Thomas niet meezwom omdat hij zich niet zo lekker voelde?  
-Dit kwam doordat hij met de auto meerdere rotondes tegenkwam?  
-Hij wel mooie blauwe schoenovertreksels had gekregen van Leider 
Jelle?  
-Deze 25 cent kosten?  
-Ze gulden niet meer accepteren?  
-Het buitenbad dicht was?  
-De Rakkers en Sjowers op weekend zijn geweest?  
-Ze dicht bij huis bleven en naar Heide gingen?  
-Leider Jordy en Michiel anders te veel heimwee hebben?  
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-Leider Bart en Thomas hier dan weer geen last van hadden?  
-Leider Jordy veel selfies neemt?  
-Hij dit doet omdat hij zichzelf heel graag ziet?  
-Het zelfs een beetje eng wordt?  
-Leider Bart naast vliegen ook een vliegtuig uit de lucht kan schieten?  
-Hij dit doet met een anti-luchtafweer kanon?  
-De leeuwkes en piepers interban hadden?  
-Ze flesje vul speelde?  
-Er veel speeksel bij vrijkwam?  
-Dit een tactische zet was die beide teams toepaste?  
-Leider Bob een te kleine jas had?  
-Dit kwam doordat hij gegroeid was?  
-Of de jas gekrompen?  
-Het hem in ieder geval beeldig stond?  
-Kamp eraan komt?  
-Pokémon weer het thema gaat worden? 
-Dit niet waar is?  
-Of toch niet het hoofdthema?  
-Er nu een stukje poëzie komt?  
-Hier leit Vondel zonder rouw. Hy is gestorven van de kouw?  
-Joost Van de Vondel dit geschreven heeft?  
-We naar een andere culturele uithoek gaan?  
-Deze van de voetballerij?  
-De Rode duivels naar de kwart finale doorstoten? 
-Ze het Ek wel moeten winnen?  
-Anders toch een beetje de losers zijn van het EK?  
-Maar iedereen er alle vertrouwen in heeft?  
-Buiten de Duitsers?  
-We 21 juli op kamp vertrekken?  
-Iedereen enorm enthousiast is?  
-Ik het nog eens zal herhalen we dus 21 juli op kamp gaan?  
-We dus 21 juli op kamp gaan?  
-Het laatste wist-je-datje een stom wist-je-datje is?  
-Dat klopt?  
-Het dus waar is?  
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In ‘t Potje 
Deze Spaanse klassieker behoeft geen introductie. De traditionele Valenciaanse paella wordt bereid 
met onder andere konijn. Dat gebruikt Jeroen niet. Hij doet er een beetje zijn eigen ding mee, 
zonder aan smaak in te boeten. Paella kan je in’t klein en in’t groot bereiden. Lekker om met het 
gezin te genieten van een zomerse avond én ook ideaal voor een uitbundig buurtfeest. Op de 
grootte van een paellapan staat geen maat... 

extra materiaal: 
• een (hele) grote bakpan 
• een houten spatel 
• een fijne rasp 

ingrediënten 
voorbereiding 

• 1 1⁄2 l kippenbouillon 
• 2 grote uien 
• 2 tenen look 
• 3 rode paprika's 
• 150 g chorizo (stuk, ongesneden) 
• 1⁄2 kg mosselen 
• 250 g inktvis (schoongemaakt, witte tubes) 
• 8 rauwe gamba's (bv maat 16/20 of groter) 

de paella bereiden 
• 500 g Spaanse rijst voor paella (bv arroz bomba) 
• 8 drumsticks (onderste deel van een kippenbout) 
• 250 g venusschelpen of tapijtschelpjes 
• 200 g erwten (diepvries) 
• 1⁄2 citroen (onbehandeld) 
• 1 koffielepel (gerookt) paprikapoeder 
• 1 g saffraanpoeder 
• een flinke snuif kippenkruiden 
• busseltje platte peterselie 
• 2 dl witte wijn 
• enkele flinke scheuten olijfolie 
• peper 
• zout 

bereiding 
voorbereiding 

Bereid een keteltje verse kippenbouillon, of ontdooi een portie. 
 Pel de uien en snipper ze grof. Je mag de stukjes ui best herkennen in het eindresultaat. 
 Pel de tenen look en plet ze tot pulp 
 Snij de paprika’s overlangs in twee en gebruik een dunschiller om de moeilijk verteerbare schil 
weg te halen. Pluk ook het steeltje weg en verwijder de zaadlijsten en eventuele bleke vliesjes. 
Snij de stukken paprika vervolgens in grove stukken: verdeel elke halve vrucht in vier. 
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 Snij het stuk chorizo eerst in dikke schijven van ongeveer anderhalve centimeter 
breed. Tover die nadien om in kubusjes. (Denk maar aan een ‘portie gemengd’ als 
je op café gaat.) 
 Spoel de mosselen.  
Snij de witte ‘inktvistubes’ met een scherp mes in ringen van een kleine centimeter 
breed. 
 Verwijder het pantser en het staartstukje van de gamba’s. Laat de kop eraan zitten. Het oogt 
decoratief, maar daarin zit ook bijzonder veel smaak. Maak een ondiepe insnijding langs de rug 
van de dikke garnalen. Snij van de kop tot bij de staart en verwijder het darmkanaaltje dat je 
daar aantreft. 
  

de paella bereiden 
Verhit een hele grote pan op een stevig vuur. Schenk er een flinke lik olijfolie in en bak de 
gamba’s kort. Draai ze na een minuut al om en vis ze kort nadien uit de olie. Binnenin zullen ze 
nog niet doorbakken zijn. Hou de kortgebakken gamba’s opzij, tot wanneer je de paella 
afwerkt. 
 Strooi een flinke snuif kippenkruiden over de kippenboutjes. Leg ze meteen in het braadvet. 
Zet indien nodig het vuur een beetje zachter. Bak de boutjes gedurende ongeveer 10 minuten 
Draai ze tussendoor af en toe even om, tot de kip een egaal goudbruin kleurtje heeft. 
 Schuif de boutjes opzij (als je met een traditionele paellapan werkt) of neem de boutjes even 
uit de pan. 
 Doe de blokjes chorizo in de pan en bak ze in een paar minuten goudbruin. Schuif ze nadien 
ook naar de kant van de paellapan of zet ze even opzij. 
 Nu is de inktvis aan de beurt, die je bakt in de olie die intussen het aroma heeft gekregen van 
de chorizo. 
 Bak de bleke ringen calamares tot ze een krokant randje krijgen. Schuif ze nadien opzij of 
schep ze uit de pan. 
 Schenk indien nodig wat extra olie in de pan. Doe er de stukken ui in en stoof ze glazig. 
 Strooi (gerookt) paprikapoeder op de uien, gevolgd door saffraanpoeder. Roer en voeg de 
stukken paprika toe. 
 Laat het feest nu beginnen en meng (bijna) alle ingrediënten samen: de boutjes, de stukjes 
chorizo, de calamaresringen, de ui en de paprika. 
 Strooi de paellarijst in de pan en roer. Stoof de rijst gedurende een paar minuten. Nu is de rijst 
klaar om vocht op te slorpen. 
 Giet de witte wijn in de pan en roer. Nu stopt het ‘bakken’ en met een spatel kan je alle 
smakelijke aanbaksels losroeren. 
 Kort nadien giet je het grootste deel van de bouillon in de pan. Laat de rijst ongeveer 20 
minuten sudderen. Roer regelmatig even met een (houten) spatel. De rijst op de bodem van de 
pan mag gerust een beetje karameliseren. 
Het type rijst dat je gebruikt bepaalt hoeveel bouiilon/vocht je nodig hebt. ‘Arroz Bomba’ 
absobeert erg veel vocht. Andere soorten rijst doen dat in mindere mate. Voeg indien nodig wat 
extra bouillon toe. Beslis ook zelf of je houdt van rijst die nog wat ‘beet’ heeft, of rijst die een 
stuk zachter gegaard is. 
 Strooi de erwtjes in de pan en verdeel de mosselen bovenop de rijstschotel. Doe hetzelfde met 
de tapijtschelpjes. Leg er ook de voorgebakken gamba’s bij. 
 Laat de schelp- en schaaldieren garen en roer de paella af en toe voorzichtig om. 
 Rasp een beetje zeste van citroen over de bereiding. Hou het bescheiden, want je wil enkel een 
smaakaccent. 
 Controleer of de mosselen en de schelpjes gaar zijn. Proef de paella en kruid de bereiding met 
wat peper van de molen. (Voeg enkel zout toe als je gewerkt hebt met ongezouten bouillon.) 
 Snipper een flinke hoeveelheid platte peterselie en strooi het kruid over de Spaanse schotel. 
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Moppentrommel 
Twee cowboys zitten in een saloon. Zegt de ene tegen de andere:  
‘Zie je die cowboy daar aan de bar?’ 
‘Welke? Er staan daar tien cowboys.’ 
‘Die met zijn hoed op.’ 
‘Maar ze hebben alle tien een hoed op.’ 
‘Die met zijn zwarte laarzen aan.’ 
‘Maar ze hebben alle tien laarzen aan.’ 
‘Die met zijn revolver.’ 
‘Maar ze hebben alle tien een revolver.’ 
‘Oké dan,’ zegt de ene, waarop hij zijn revolver vastneemt en negen 
cowboys neerknalt. Dan vraagt hij:  
‘Zie je die cowboy daar aan de bar?’ 
‘Ja, ik zie die cowboy.’ 
‘Wel, die kan ik niet rieken of zien.’ 

 
Wat is groen en voert alle 
herstellingen uit? 
Kermit de fixer. 
 
Hoe kan je een ei tegen een 
muur gooien zonder dat het 
breekt? 
Met kieken en al! 
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Ferre en Berten wandelen wat af. Slechts één probleem: telkens 
wanneer Ferre een kip ziet, kruipt hij ijlings in een boom. Ferre is er 
namelijk van overtuigd dat hij een worm is. Wanneer hij op hun 
zoveelste wandeldag opnieuw een boom in klautert, is Berten het beu. 
Hij schrijft hem in voor een zelfhulpgroep. Met resultaat: enkele 
sessies later weet Ferre zeker dat hij geen worm is. Berten is 
tevreden. Wanneer ze weer samen op pad gaan, komen ze opnieuw een 
kip tegen. En daar zit Ferre alweer in een boom. ‘Allee, Ferre, wat doe 
je nu?’ roept 
Berten verbaasd. ‘Je weet toch dat je geen worm bent?’  
‘Jawel,’ antwoordt Ferre, ‘maar weet die kip dat ook?’ 
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Tijdrover 
Hoera, zomer! IJsjes! 
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Kleuren maar! Misschien win je wel een prijs als je je tekening aan 
leider Thomas brengt. 
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Verslagen 
 
Familiedag en activiteit leeuwkes 14/5 
 
Eindelijk was het zover de dag waar iedereen naar uit heeft gekeken 
namelijk familie dag. Vandaag mochten de ouders is proeven van een  leuke, 
echte KSA activiteit en ’s middags en ’s avonds konden ze nog genieten van 
overheerlijk eten. 
Vandaag gingen de leeuwkes en hun ouders gehandicapte spelen doen. 
Hierbij moesten de leeuwkes af en toe samen met de ouders spelen, maar 
ook tegen de ouders. Er werden verschillende leuke spelletjes gespeeld 
zoals voetballen zonder handen. Hierbij werden zowel bij de ouders, leden 
als leiding hun handen op de rug gebonden en moesten ze zo proberen te 
voetballen. Het volgende spel dat we speelden was vlaggenroof waarbij de 
ouders en leden tegen elkaar moesten spelen en iedereen hun voeten bij 
elkaar werd gebonden en wanneer hun nummertje werd geroepen dus naar 
de vlag moesten springen. zo waren er nog veel verschillende spelen maar 
deze ga ik niet meer allemaal opsommen want anders past het sebiet niet 
meer op mijn blad. Na de activiteit werden de ouders dus uitgenodigd voor 
nog een hapje te komen eten waar ze konden genieten van de beste soep die 
er is en als hoofdgerecht was er keuze tussen een frisse koudeschotel, 
stoofvlees en voor de kinderen of volwassen die de rest niet graag eten 
waren er ook nog curryworsten. Als nagerecht hadden ze de keuze tussen 
overheerlijke tiramisu (wat trouwens in het Italiaans trek me op betekend) 
of ijs met slagroom. Nu ga ik mijn tekst hier afronden want ik kan nog 
zoveel dingen vertellen maar dan zijn jullie tegen het einde van mijn verhaal 
al in slaap gevallen.  
Tot op kamp! 
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Verjaardagen 
De laatste KSA-maanden van het jaar zijn weeral aangebroken, maar 
wij vergeten natuurlijk niet om onze jarigen van juli en augustus nog 
eventjes in de kijker te zetten! De eerste jarige kunnen we vinden 
bij de sjowers, namelijk Roanna Smeulders. Zij wordt op 1 juli al 14 
jaar. De volgende vinden we ook bij de sjowers, want op 4 juli wordt 
Brinte Raymaekers al 15 jaar en een dagje later is het aan sjower 
Julie Rombouts die ook 15 jaar wordt. Hierna is het wachten tot 10 
juli en dan zitten we met 2 jarigen. Piepertje Seppe Maes en leeuwke 
Julie Van Hooydonck. Seppe wordt 7 jaar en Julie 8 jaar. 23 juli 
hebben we dan weer 2 jarigen en dit keer een rakker en leeuwke. Bij 
de leeuwkes mag Gidi Van Der Mast 8 kaarsjes uitblazen en Wout 
Jaspers van de rakkers wordt al 13 jaar. Op 25 juli verjaart leeuwke 
Kilian Jaspers en wordt 9 jaar. Deze 3 hebben geluk want zij kunnen 
hun verjaardag vieren op ons mega fantastisch super kamp! En als we 
dan moe en voldaan terug zijn verjaart onze oudste leider in de KSA 
namelijk Thomas Vroegrijk , hij wordt 1 augustus al 24 jaar. Op 3 
augustus is het dan weer tijd voor de leeuwkes want dan verjaart 
Lenneke Van Ginderen en zij wordt 9 jaar. We blijven feesten bij de 
leeuwkes, want op 6 augustus verjaart Kaat Van Raemdonck en zij 
wordt 8 jaar.  Op 19 augustus is het dan aan de enige deugniet van de 
maand en dat is Jitse Konings en wordt die dag 10 jaar. Op 23 
augustus mogen de sjowers zingen voor hun leider Jordy Haers die 
20 jaar wordt. Als laatste van de maand gaan we feesten bij de 
rakkers, want dan wordt Jules Luyckx 13 jaar. 



 

Kiekjesrubriekje 
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Elke leider / leidster is verantwoordelijk voor het ronddragen van zijn of haar Jodela’s. 
Moest het gebeuren dat u uw Jodela niet voor de eerste zaterdag van de maand in uw 

brievenbus vindt, mag u zeker contact opnemen met iemand van de leiding 

contact gegevens:
Pieper leiding:

Leeuwkes leiding:

Deugnieten leiding:

Rakker leiding:

Sjower leiding:

Anne Van Bracht Nieuwhoef 7 0473/209979
Jasper Vroegrijk Donkweg 1 0471/332963
Jef Goris Nolsebaan 20 0478/697730

Alissa Hendrix Vogelkerslaan 50 0492/702308
Bob Vergouwen Achterstraat 6 0489/446495
Jelle De Bie Schelpheuvelstraat 73 0493/642056

Manitas Celis Veldweg 65 0498/785299
Sam Claessens Nolsebaan 36 0493/784630
Wietske Knappers Dorpsstraat 25 (Nispen) 0497/178736

Bart Goris Nolsebaan 20 0470/228249
Thomas Vroegrijk Donkweg 1 0479/726821

Jordy Haers Epicealaan 36 0472/059963
Michiel Vandersteen Hey-endlaan 9 0498/418926



 

  


