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JODELA 

 

JAARGANG 2009-2010 

NUMMER [339] 

[Juli - Augustus] 

 
DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSJ HEIDEBLOEMPJE ESSEN 
 

VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord    

Wat gaat de tijd toch weer snel. Even knipperen met de ogen en het 

jaar is weeral om. Ik denk dat we een geslaagd KSJ-jaar achter de 

rug hebben, alles is zijn gang kunnen gaan en iedereen heeft zich goed 

geamuseerd. Het is leuk om met dit achter ons een kijkje te nemen 

naar wat er ons in de toekomst verder nog te wachten staat. Ons 

kamp te Edingen is dan het eerste wat er aan de horizon verschijnt, 

en het belooft de moeite te worden! Na het kamp en onze welverdien-

de “rustmaand” augustus kan september wat mij betreft niet snel 

genoeg komen: nieuw bloed bij de leiding! Ik mag jullie eigenlijk nog 

niets vertellen daarover, maar ik zal toch al een tipje van de sluier op-

lichten. Enkele jongerhernieuwers hebben zich bereid gevonden om 

volgend jaar leiding te worden! Wie of wat houd ik nog voor de jodela 

van september… Nu zijn ze in ieder geval nog gewoon lid op kamp. 

Scheepjes komen en gaan dus ik mag jullie ook al verklappen dat we 

afscheid gaan moeten nemen van maar liefst 5! leiders en leiderinnen. 

Wie dat zijn zullen jullie wel zien bij het kampvuur. Het zal een gemis 

zijn voor ons allen! Laten we eerst maar eens genieten van deze mooie 

weken tussen de examens en het 

kamp. Dit allemaal gezegd zijnde 

wens ik jullie bij deze een leuke 

welverdiende vakantie toe! Hou 

zeker het kampboekje in de ga-

ten, en ik ben er zeker van dat ik 

jullie allemaal ga terugzien 21juli! 

TOT DAN!    
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InformatioInformatioInformatioInformatio    
Kamp Edingen 

Natuurlijk weten jullie het allemaal al wel, maar ik herhaal het nog 

eens graag: tussen 21 en 31 juli gaan we op kamp naar Edingen. 

Jullie hebben ondertussen ook allemaal een kampboekje gekregen, als 

dit niet zo is, zullen jullie eens een seintje moeten geven, en dan zit 

hij binnen een paar dagen in de bus van de brieven! 

In augustus zijn er natuurlijk geen activiteiten voorzien want we 

geven al onze energie aan het kamp! Alle info hierover vind je in het 

kampboekje, dus ik hoef er niet veel meer over te schrijven. 

Ik wil wel nog eens benadrukken dat het de bedoeling is dat onze 

leden tijdens het gewone jaar en het kamp hun uniform aanhebben. 

Dit is vooral nodig voor wanneer we van het terrein afgaan, zodat 

iedereen goed herkenbaar is. Voor de uniformen kan je terecht bij 

Hans of Charis. Vanaf dit jaar is er ook iets speciaals op kamp… 
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Het kamp vanuit je luie zetel 

Dit jaar is er iets nieuw tijdens het KSJ Kamp. 

We gaan proberen de thuisblijvers op de hoogte te 

houden vanuit Edingen.  

Hoe? 

Door elke avond rond de klok van 22 uur iets op internet 

te laten verschijnen. 

Op de Social-network-site facebook is er een groep “KSJ 

Heidebloempje Essen”  

(ga naar www.facebook.com en typ “KSJ Heidebloempje Essen” in als 

zoekopdracht) 

Hier gaan foto's en programma's op verschijnen zodat de 

thuisblijvers ook een beetje kamp hebben. 

Word dus snel lid van de groep op facebook! 

Heb je nog geen login? 

Dan kan je altijd het login van de ouders van KSJ Essen gebruiken. 

Surf dan naar www.facebook.com en vul de gegevens rechts boven aan 

in. 

De gegevens zijn: 

E-mail adress: KSJ_Heidebloempje_Essen@live.be 

Wachtwoord: jaak in nesten  

Heb je nog vragen? Stel ze gerust aan de leiding.  
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    Kleintjes...Kleintjes...Kleintjes...Kleintjes...    

                        Worden Groot!Worden Groot!Worden Groot!Worden Groot!    

De laatste jodela van het KSJ-jaar, ook meteen de laatste oude foto. 

Deze maand is het weer een leidster. En ze houdt duidelijk wel van 

sjaaltjes! Zie jij wie het is?  

 

Jouw naam en groep: ............................................ 

Wie staat er volgens jou op deze foto? ....................................... 
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MoppentrommelMoppentrommelMoppentrommelMoppentrommel    

Een Vlaamse Held in stripwereld! 
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VerslagenVerslagenVerslagenVerslagen    
In mei waren er zoveel communiefeesten, dat de piepers bijna altijd 

maar met 3 waren. We zijn daarom een keer gaan picknicken, en we 

hebben ook een keer een taart gemaakt. Deze was zo lekker dat we 

hieronder het recept zetten, dan kunnen jullie ook eens proeven: 

 

Benodigdheden:  

� Petit-beurre koekjes 

� Boter 

� Suiker 

� Chocomelk 

� Hagelslag 

 

Meng de boter met de suiker en 

smeer daarvan een beetje op een 

bord, zo groot als je de taart wilt 

maken. Dop dan de koekjes in de 

chocomelk en leg ze op de boter. Als 

je overal een koekje hebt, smeer je 

een nieuwe laag boter waarop je dan 

weer koekjes legt. Zo blijf je 

doorgaan tot je taart hoog genoeg 

is. De laatste keer moet je er geen 

boter op smeren. Dan leg je een 

bord ondersteboven op je taart en draai je hem om. Het bovenste 

bord haal je er dan weer af, zodat er nu wel boter langs de 

bovenkant zit. Smeer ook boter langs de zijkanten en strooi er dan 

hagelslag overheen. Dan moet je hem nog even in de koelkast zetten, 

en klaar is je taart! 
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WistWistWistWist----jejejeje----datjesdatjesdatjesdatjes    
Wist je dat… 

… de piepers deze maand met water gespeeld hadden? 

… Julie en Kuna eerst niet nat wilden worden? 

… ze het eigenlijk toch wel leuk vonden? 

… de waterballonnen het leukst waren? 

… deze dus ook snel allemaal kapot waren? 

... deze maand het WK is begonnen? 

… de piepers en de leeuwkes allebei een WK-spel gespeeld hebben? 

… de leeuwkes toen allemaal een T-shirt van hun land hebben 

gemaakt? 

… de piepers de kleuren van hun land op hun gezicht hebben 

geschilderd? 

… de kleur van België geel was? 

… dit kwam omdat de kleur van Spanje al rood was? 

… Spanje die dag heeft gewonnen? 

… dit kwam omdat Arjen heel goed kan voetballen? 

… de rakkers allemaal een hanenkam hadden? 

… de jonghernieuwers Awards hebben uitgereikt? 

… bosbad dit jaar niet is doorgegaan? 

… we dit allemaal heel jammer vinden? 

… de zomer nu wel echt is begonnen? 

… dat betekent dat we bijna op kamp gaan? 

… dit dus de laatste jodela van het jaar is? 

… dit daarom het laatste wist-je-datje van dit jaar is? 



    

TijdroverTijdroverTijdroverTijdrover    
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KiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekje    
 

Ons grote, supergeweldige KSJ-Kamp staat weer voor de deur. En om 

al helemaal terug in de sfeer te komen zien jullie hier wat foto's van 

het kamp van vorig jaar. Tot de 21ste!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

                                                                     

                                                                      

                                                                                                                           

Meer foto's op:   www.ksjessen.net 
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VerjaardagenVerjaardagenVerjaardagenVerjaardagen    
Hoera! Hoera! Hoera! De volgende 2 maanden zal er heel wat te 

feesten zijn, er zijn weer een heleboel jarigen! 

 

 De piepers laten het spijtig genoeg               

eens een maandje afweten, geen jarige daar. 

Ze wilden vast ook een maandje rust! 

 

Bij de Leeuwkes starten ze daarentegen de maand juli goed, ze 

beginnen namelijk met 2 feestkapoenen! Brinte Raeymaekers mag op 

4 juli vieren dat ze al voor de 9de keer kaarsjes mag uitblazen, 

proficiat! Nog maar één dag later kunnen we de feesthoedjes weer 

opzetten want dan wordt Leeuwke Julie Rombouts ook 9 jaar, 

gefeliciteerd! 

 

Ook de deugnieten zijn weer van de partij, zo  

zal er heftig gefeest worden op 29 juli, want  

dan wordt Tijmen Jacobs 10 jaar! Bij de Rakkers 

 zullen ze ook weten wat hun te doen staat deze maand, zo wordt 

Sarah Manah op 1 juli alweer 13 jaar en een paar dagen later op 7 juli 

mogen de rakkers hun stembanden alweer smeren, want dan wordt 

Mirangelo Van Overveld 12 jaar! Jawadde! 

Op 3 augustus zal Henjo Van Der Tuin een feestje bouwen, ook hij is 

dan alweer 12 zomers oud! 
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Bij de sjowers is er één lid en 2 leiding die 

hun feestneus mogen opzetten, zo wordt 

leidster Charis Vandersteen op 8 juli alweer 21 

jaar! Dat wordt trakteren! Op 23 augustus zal 

Jordy Haers dan weer met veel lawaai zijn verjaardag vieren, hij 

stapt dan namelijk zijn 14de levensjaar tegenmoet! Nog wat later op 

de maand, op 28 augustus mag leider Robin weer een feest van 

jewelste gaan geven, hij wordt dan maar liefst 25 jaar! 

 

En dan zijn we bij de jonghernieuwers aanbeland, de kleinste groep 

met de meeste jarigen! Zo zal op 7 juli Jolien Van Der Burgt zich aan 

een serieuze verjaardagstaart mogen verwachten! Zij wordt dan 16  

jaar oud! In augustus mag Thomas Vroegrijk de bloemetjes eens gaan  

buitenzetten. Hij bereikt namelijk eindelijk de magische drempel van 

de 18 volle lichtjaren, de hele jonghernieuwersgroep en de leiding 

natuurlijk verwachten dan ook een traktatie! Een paar dagen later is 

het weer de beurt aan Thijs Peeters, soms zou je het toch niet  

denken, maar jawel hij is alweer aan 17de verjaardag toe, proficiat!  

Dan nog eens 3 dagen later mag Marc Le Loux zijn feestvreugde 

laten gaan. Hij wordt namelijk op 13 augustus 16 jaren oud!  

 

Zozo dat was weer een hele lijst met jarigen! Nog eens allemaal nen 

dikke proficiat en veel taarteetplezier! 
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ActiviteitenActiviteitenActiviteitenActiviteiten    

 

 

Onze enige activiteit van deze maand, is een gezamenlijke 

activiteit en duurt maar liefst 10 dagen. WE GAAN OP KAMP!! 

 

Meer info over het kamp kan je vinden in de kampbundel. 

 

 

 



Contactgegevens leiding 
 
 

Antonissen Boris Spurrieveld 23 03/667.53.98 

Arnouts Jeroen Struisven 43 03/677.23.57 

Boden Hans Steenovenstraat 84 03/667.24.00 

Hermus Rudy Kloosterstraat 4 bus 2 0485/95.77.49 

Kalkman Femke Essensteenweg 5 bus 3 0479/85.44.98 

Konings Joris Hemelrijklaan 20 03/297.27.71 

Peeters Bert Antwerpsesteenweg 61 0498/59.70.02 

Schrauwen Jonas Kraaienberg 13 03/667.58.83 

Van Den Bossche Kjell Steenovenstraat 118 03/677.25.62 

Van der Burgt Hilde Maatjesstraat 43, 2920 Kalmthout 03/677.05.12 

Van Gool Jolien Huybergsebaan 68 03/677.23.72 

Van Hoydonck Sylvie Antwerpsesteenweg 34 03/677.01.48 

Van Landeghem Jasper Velodreef 184 0474/76.97.58 

Vandersteen Charis Hey-endlaan 9 03/677.19.62 

Vandersteen Mathias Hey-endlaan 9 03/677.19.62 

Vroegrijk Robin Heikantstraat 67 0474/39.12.06 

Wouters Babette Heikantstraat 67 0498/34.64.60 

 

 

 

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. 

 

 

Alle activiteiten en nog veel meer informatie over KSJ Heidebloempje Essen vindt u ook 

op www.ksjessen.net. Bovendien kunt u hier ook alle Jodela’s downloaden! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


