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JODELA 

 

JAARGANG 2011-2012 

NUMMER 361 

Juli-Augustus 

 
DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSJ HEIDEBLOEMPJE ESSEN 
 

VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord    

Beste vrienden van de KSJ. Momenteel heb je de laatste jodela van 

dit werkjaar vast, wat mij de mogelijkheid geeft om eens terug te 

blikken op dat afgelopen werkjaar. Ik durf te stellen dat dit jaar één 

feit niemand is ontgaan: we hebben veel nieuwe gezichten mogen ver-

welkomen. Zowel de zomer- als de winterWEDO (Word Een Der Onzen 

weetjewel) waren een groot succes en bij alle groepen zijn er wel 

nieuwe kindjes bijgekomen! Binnen enkele weken gaan we op kamp, wat 

zoals jullie weten het hoogtepunt van het jaar is. Ik heb al stiekem in 

de wandelgangen vernomen dat we dit jaar met veel kindjes en kinde-

rinnetjes naar Mol kunnen trekken, het is zelfs al enige jaren geleden 

dat we met zoveel waren! Alleen maar goed nieuws dus. Maar, wat een 

eerste kamp betekent voor de ene, betekent een laatste kamp voor de 

andere. Ook dit jaar moeten we weer afscheid nemen van enkele (ou-

dere) leiding. Welliswaar moeten we niet veel leiding vaarwel zwaaien, 

maar hun werk en aanwezigheid zal zeker gemist worden! Elk nadeel 

heeft ook een voordeel want we mogen in de plaats wel een hoop nieu-

we leiders en leidsters verwelkomen! Wie precies weggaat en erbij 

komt is nog een verrassing en zal 

op de laatste dag van het kamp 

aan het kampvuur medegedeeld 

worden! Spannend! Dan wens ik 

jullie verder nog een goei verlof, 

en tot op kamp of in september!  

 

Hoera Hoera Hoera! 



 

InformatioInformatioInformatioInformatio
Kamp in Mol! 

Jaja, het is eindelijk bijna zo ver, we gaan bijna op kamp. Ik hoop dat

jullie allemaal jullie aftelkalender al gemaakt hebben want dan kan je

zien dat het kamp niet

zijn allen van 21 tot 31 

juli op kamp naar Mol. 

Ofwel is de leiding 

ondertussen al langs 

geweest ofwel zullen ze 

één van de dagen wel 

langskomen voor het 

kamp. Graag willen we 

ook nog even melden dat 

het de bedoeling is dat 

iedereen op kamp een 

volledig uniform heeft

Mochten jullie dit nog niet hebben dan kan je, wanneer

komt brengen, je tot leidster Jolien

 

Activiteiten in juli en augustus

Spijtig genoeg zijn er geen activiteiten tijdens de grote vakantie. We 

hopen jullie natuurlijk wel allemaal terug te zien op de startdag! 

startdag zal zeer waarschijnlijk zijn op zaterdag 8 september, noteer 

deze dag al vast in jullie agenda! Moest de

jaar toch op een andere dag plaatsvinden, zullen jullie dat zeker 

kunnen lezen in de jodela van september. Dan zien we jullie graag 

allemaal vrolijk terug!

InformatioInformatioInformatioInformatio    

, het is eindelijk bijna zo ver, we gaan bijna op kamp. Ik hoop dat

jullie allemaal jullie aftelkalender al gemaakt hebben want dan kan je

zien dat het kamp niet ver weg meer is. Dit jaar gaan we met

zijn allen van 21 tot 31 

. 

geweest ofwel zullen ze 

 

Graag willen we 

dat 

is dat 

op kamp een 

heeft. 

jullie dit nog niet hebben dan kan je, wanneer

komt brengen, je tot leidster Jolien wenden! 

Activiteiten in juli en augustus 

Spijtig genoeg zijn er geen activiteiten tijdens de grote vakantie. We 

hopen jullie natuurlijk wel allemaal terug te zien op de startdag! 

startdag zal zeer waarschijnlijk zijn op zaterdag 8 september, noteer 

deze dag al vast in jullie agenda! Moest de start van ons nieuwe KSJ

jaar toch op een andere dag plaatsvinden, zullen jullie dat zeker 

kunnen lezen in de jodela van september. Dan zien we jullie graag 

allemaal vrolijk terug! 

2 

    

, het is eindelijk bijna zo ver, we gaan bijna op kamp. Ik hoop dat 

jullie allemaal jullie aftelkalender al gemaakt hebben want dan kan je 

. Dit jaar gaan we met 

jullie dit nog niet hebben dan kan je, wanneer je de koffers 

Spijtig genoeg zijn er geen activiteiten tijdens de grote vakantie. We 

hopen jullie natuurlijk wel allemaal terug te zien op de startdag! Deze 

startdag zal zeer waarschijnlijk zijn op zaterdag 8 september, noteer 

start van ons nieuwe KSJ-

jaar toch op een andere dag plaatsvinden, zullen jullie dat zeker 

kunnen lezen in de jodela van september. Dan zien we jullie graag 



 

 

 

 

 

Tenten huren van de KSJ

Sommigen onder jullie weten het misschien al,

een boel tenten ter beschikking die het kan verhuren aan iedereen die

ze nodig heeft. Zeker tijdens de zomer kan 

BBQ, tuinfeest of wat dan ook om enerzijds lekker buiten te zitten en

anderzijds toch 

beschut te zijn tegen 

een eventueel Belgisch 

buitje. Je kan 

vrijblijvend voor alle 

inlichtingen terecht bij 

leider Bert op het 

nummer 

0498/59.70.02! 

 

 

 

Ronde van Essen 

Tenten huren van de KSJ 

Sommigen onder jullie weten het misschien al, maar de KSJ heeft ook

een boel tenten ter beschikking die het kan verhuren aan iedereen die

. Zeker tijdens de zomer kan dat handig zijn voor een

BBQ, tuinfeest of wat dan ook om enerzijds lekker buiten te zitten en

e zijn tegen 

een eventueel Belgisch 

inlichtingen terecht bij 

Zoals elk jaar organiseren ze ook dit jaar 

de Ronde van Essen. Dit sportevenement 

gaat door de laatste week van augustus

(vanaf maandagavond 27 augustus tot en 

met zaterdagnamiddag 1 september)

dag zal er loopwedstrijd gehouden 

worden, telkens in een ander gehucht van 

onze gemeente. Ook jullie leiding zal elke 

dag  aanwezig zijn om een handje 

steken!  
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om een handje toe te 
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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! 

Deze maand maken we er een speciale kamp-editie van met 

leeuwkesleiding Hans Boden aan het woord! 

 

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

 

Oudje: Ik ben sinds vandaag net 21 zomers jong! 

Dus oud zou ik het nog niet noemen! 

 

Jodela: Ah proficiat daarmee, oudje! En hoeveel van die jaren zit je 

al in de ksj? 

 

Oudtje: Dat is even tellen, 12 jaar als lid en 4 jaar als leiding als ik 

het goed voorheb. Dat maakt al 16 jaar in totaal. 

 

Jodela: Wauw, dat is al een hele tijd! Dan heb je vast al heel wat 

ervaring met kampen! Wat zijn activiteiten die volgens jou niet 

kunnen missen op een ongelooflijk kamp? 
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Oudje: Ik ben altijd fan geweest van een 

goeie echte beekdaltocht. Natuurlijk 

vetzakken, waterspellekes en bosspelen zijn 

ook altijd toppers! 

 

Jodela: Dat zijn inderdaad stuk voor stuk ongelooflijke activiteiten. 

En wat is je lievelingskampkost? 

 

Oudje: Alles, als het maar veel is! 

 

Jodela: Haha, in die uitspraak kan ik me wel terugvinden! Wat is de 

mooiste kampherinnering die jij in je ksj-carrière al hebt 

opgebouwd? 

 

Oudje: Een moeilijke, dammen bouwen in Lierneux of 's avonds in bed 

als lid eindeloos praten en grappen maken over vanalles en nog wat.  

En natuurlijk is het jaarlijks kampvuur op kamp ook iets om niet gauw 

te vergeten. 

 

 

Jodela: Dat zijn inderdaad mooie momenten om aan terug te denken 

en zeker ook nooit te vergeten. Heb je ten slotte nog een kleine 

anekdote die je graag zou kwijt willen ? 

 

Oudje: Tot op kamp allemaal! 

 

Jodela: Ja dat is een zeer wijze uitspraak. Tot op kamp, oudje!! 
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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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Uit de oude doosUit de oude doosUit de oude doosUit de oude doos    

In deze rubriek vinden jullie elke maand een foto uit de oude doos! 

Elke keer zal er op de foto een leider of leidster te zien zijn in zijn of 

haarjonge jaren als lid bij de ksj! Als jij weet over wie het gaat op de 

foto, vul dan zeker het strookje onderaan deze bladzijde in en geef 

het af op de volgende activiteit! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weet jij wie de leidster in het midden is? Vul dan het strookje in en geef het af 

aan je leiding! Je maakt kans op een mooie prijs! 

 

Je naam:……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Je groep: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Wie denk jij dat het is? ……………………………………………………………………………………………………… 
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MoppentrommelMoppentrommelMoppentrommelMoppentrommel    
Er zaten een keer twee koeien in bad en de ene vraagt : "Geef eens de 

zeep ; ik krijg mijn vlekken er niet af !” 

 

 

 

Een man zit aan de bar met een lekker pintje voor zich. Hij moet 

echter naar de WC en wil niet het risico lopen dat zijn pintje weg is 

als hij terugkomt. Hij pakt een bierviltje en schrijft daarop "Ik heb in 

dit bier gespuugd!" en zet het tegen zijn glas aan. "Daar blijven ze 

vanaf", denkt hij en loopt lachend naar de WC. Als hij terugkomt bij 

zijn kruk, ziet hij echter dat iemand iets op het bierviltje heeft 

bijgeschreven. Onder zijn tekst staat: "Ik ook". 
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De drie directeurs van Maes, Heineken en 

Duvel nemen elke morgen om 10 over 7 samen de 

trein naar het werk. Op zekere morgen is er een 

serieuze vertraging en ze besluiten daarom iets te gaan drinken. Ze 

stappen een café binnen waar ze meer dan 120 verschillende 

biersoorten hebben. De directeur van Maes roept : 'Patron, drie 

Maeskes alstublieft.' Nadat hun glas leeg is, roept de directeur van 

Heineken : Hallo, barman, kan jij ons nog effe drie Heinekens 

serveren asjeblief !' Nadat deze uit zijn, is het de beurt aan de 

directeur van Duvel : 'Patron, breng jij nog eens 't zelfde als 't kan !' 

De directeurs van Maes en Heineken schrikken en kijken elkaar 

verwonderd aan. Plots zegt die van Heineken: 'Man, hoe kan dat nou, 

jij bent directeur van Duvel en jij bestelt drie Heinekens ? 'Wel, ja,' 

zegt de directeur van Duvel, op zijn uurwerk kijkend, 't Is nog wat 

vroeg om bier te drinken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie hoort er niet in het rijtje : 

Mozart, Beethoven of Schumann? 

Antwoord: Beethoven, want hij was doof 
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WistWistWistWist----jejejeje----datjesdatjesdatjesdatjes    
Weet je nog dat… 

… Dit de laatste Jodela van het jaar is? 

… Deze wist-je-datjes lijst dus zal bestaan uit een verzameling van de 

leukste wist-je-datjes van dit jaar? 

… We de eerste activiteit van dit jaar allemaal samen op zoek zijn 

gegaan naar de schat? 

… We toen de piraten hebben verslagen met rookbommetjes? 

… De boomstammekes in Plopsaland echt megacool waren? 

… De deugnieten heel graaf zijn omdat ze bijna overal in durfden? 

… De rakkers pitasaus hebben gebruikt als boter bij het koken? 

… Jef van de jonghernieuwers hééél bang is van horrorfilms? 

… Marijn van de piepers een pannenkoek een babysexy noemt? 

… Jelle van de jonghernieuwers graag cameramannen ontslaat? 

… Leider Jasper zijn voet was gebroken tijdens de 24-minuten race? 

… Hij dit toch een supertoffe activiteit vond? 

… We van de winter op de vest konden schaatsen? 

… We in februari de prinses hebben gered van de draak en van de 

slechte ridder? 

… We in diezelfde maand een goochelaar vogels uit zijn hoed hebben 

zien toveren? 

… De jonghernieuwers op kroegentocht 2 keer de affiches voor hun 

feestje hadden laten liggen in het vorige café? 

… Release een goei feestje was? 

… De sjowers knuffel-gotcha hebben gewonnen op Crazy Tour? 

… De piepers denken dat leeuwkesleider Bert 10 broers heeft? 
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TijdroverTijdroverTijdroverTijdrover    
 

Droedels 

          

 

 

Kleurprent 

 



 

14 

VerjaardagenVerjaardagenVerjaardagenVerjaardagen    
HOERA!!!!!!! Het is een nieuwe maand, en wat voor één! Dubbel feest 

want dit boek gaat niet enkel over juli maar ook over augustus, wat 

dubbel zoveel jarigen betekent!! 

We zullen beginnen met de jarigen van juli: de eerste jarige deze 

grote vakantie is pieper Gioia Van Veldhoven! Deze jongedame mag op 

1 juli 6 kaarsen uitblazen. Het tweede feestneus van deze maand is 

Brinte Raeymakers van de deugnieten! Zij wordt op 4 juli 11 zomers! 

Na Brinte is het de beurt van een andere deugniet om een jaartje 

ouder te worden: op 5 juli mag Julie een grote taart verwachten want 

dan wordt zij ook 11 jaar! En het feest houdt niet op want drie dagen 

later is het alweer feest want dan is leeuwkesleidster Jolien Van Der 

Burgt jarig, zij wordt dan 18 jaar oud dus zet je feestmuts maar al 

op! Tien dagen later zullen we vast allemaal al genoeg redenen hebben 

om gelukkig te zijn want 3 kleine dagen later zullen we al met zijn 

allen gezellig op kamp zijn! Maar een andere reden voor een feestje 

kan er altijd nog wel bij dus op 18 juli vieren we ook nog pieper 

Ceyson’s 6de verjaardag! Op het kamp zelf vallen er geen 

verjaardagen te maar vanaf 1 augustus kunnen we terug beginnen 

kaarsen uitblazen want op die dag wordt rakker-leider Thomas 

Vroegrijk 20 jaar! 10 dagen later is het alweer feest want dan vieren 

we de verjaardag van sjowerleider Thijs Peeters die dan ook al 19 

jaren oud wordt. Op 13 augustus is deugniet Ian Mattheusen jarig en 

10 dagen later eten we het laatste gigantische stuk taart van de 

maand ter gelegenheid van de 16de verjaardag van sjower Jordy!  
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    ActiviteitenActiviteitenActiviteitenActiviteiten    

 

Zoals jullie weten, geen wekelijkse activiteiten in de grote vakantie...  

 

Zoals jullie ook weten, gaan we wel op kamp! Hieronder de groepsfoto 

van vorig jaar, zie dat je er dit jaar ook of ook weer opstaat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Boris, Marc, Sylvie, Jasper, Thomas, Kjell, Boris, Marc, Sylvie, Jasper, Thomas, Kjell, Boris, Marc, Sylvie, Jasper, Thomas, Kjell, Boris, Marc, Sylvie, Jasper, Thomas, Kjell, 

Thijs, HildeThijs, HildeThijs, HildeThijs, Hilde    enenenen    MathiasMathiasMathiasMathias!!!!    
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