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JAARGANG 2012-2013 
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DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSJ HEIDEBLOEMPJE ESSEN 
 

VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord 

Aan alle mooie liedjes komt een einde, en dus wordt het ook tijd dat 

we een einde breien aan dit prachtige KSJ-jaar. Het was een jaar met 

hoogtepunten en andere hoogtepunten. Eigenlijk zijn we er dit 

werkjaar alleen maar weer op vooruit gegaan! Het ledenaantal is weer 

een stevig stuk gestegen door de succesvolle WEDO-activiteiten, en 

ook het financiële plaatje kleurde na enkele intensieve momenten 

zoals de Restaurantdag, het tentenverhuur en het Feestweekend weer 

mooi groen. Uiteraard is het in de jodela van juli en augustus ook de 

gewoonte om even stil te staan bij de mensen die ons na jarenlange 

dienst gaan verlaten. Wie dat precies zijn zullen we jullie ongetwijfeld 

bij het kampvuur op de laatste dag van het kamp officieel laten weten. 

Wel kan ik al zeggen dat het er 4 leiding eervol afscheid gaan nemen 

van onze vereniging, 3 meisjes en 1 jongen. Natuurlijk kunnen we dit 

verlies niet zo laten, de oudste groep gaat opnieuw weer proberen 

deze leemtes in de leidingsploeg op te vullen. Of we van die mannen en 

vrouw deftige leiding kunnen maken is nog maar zeer de vraag, maar ik 

heb er alvast wel een goed oog op! De blikken van de leiding zijn in 

ieder geval nu nog maar gericht 

op één ding: het Kamp. We zijn 

reeds gestart met de laatste 

voorbereidingen, weldra is er 

geen weg meer terug! De 

eindspurt is ingezet en we zien 

jullie binnen enkele weken aldaar 

terug! 

Hoera Hoera Hoera! 
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InformatioInformatioInformatioInformatio    
Fout in kampboekje 

Wij zouden graag even een foutje in het kampboekje rechtzetten. 

Daarin staat dat piepers en leeuwkes suikerklontjes moeten inleveren 

bij het binnenbrengen van de koffers. Dit is FOUT! 

Zowel aan de piepers als aan de leeuwkes wordt gevraagd om CHOCO 

mee te nemen ipv suikerklontjes. (wij vrezen dat we anders overspoeld 

gaan worden met suikerklontjes) Onze excuses, en alvast bedankt! 

 

Kamp in Lierneux 

Binnen enkele weken is het eindelijk zo ver, dan vertrekken we met z’n 

allen op kamp! Woohoo!! Dit jaar gaan we van 21 tot 31 juli op kamp 

naar Lierneux. 

Wat zeker ook niet mag vergeten worden, is dat wij aan alle leden 

vragen om op kamp voorzien te zijn van een VOLLEDIG UNIFORM. 

Mocht dit niet het geval zijn, kunnen jullie wanneer de koffers worden 

binnengebracht, je altijd wenden tot leidster Jolien VDB. 
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Activiteiten in juli en augustus 

Helaas moeten wij jullie melden dat er in de grote vakantie 

geen activiteiten worden gegeven. Dit wordt natuurlijk 

gecompenseerd op ons fantastisch kamp. Natuurlijk hopen we jullie 

allemaal terug te zien op de startdag! Dan hopen wij jullie allemaal 

weer terug te zien. Deze startdag zal waarschijnlijk plaatsvinden op 

zaterdag 7 september. Stip deze datum alvast maar aan in jullie 

agenda! 

Moest deze datum toch veranderen, kunnen jullie dat zeker lezen in 

de jodela van september! 

 

Tenten huren van de KSJ 

Jullie weten het of niet, maar de KSJ verhuurt ook tenten. Die kunnen 

zeker eens van pas komen voor een of ander zomerfeest! (er zijn 

verschillende soorten en maten beschikbaar) Zo kunnen mensen 

gezellig buiten zitten bij goed weer, maar zijn ze ook beschut tegen 

de regen. In België weet je maar nooit met het weer. 

Voor meer info, vragen,… kan je terecht bij leider Bert op het 

nummer 0498/59.70.02. 

 

Ronde van Essen 

Ook dit jaar wordt de Ronde van Essen 

georganiseerd. Dit sportevenement gaat door in de 

laatste week van augustus. (van maandag 26 

augustus t/m zaterdag 31 augustus) Elke dag 

wordt er in een ander gehucht een loopwedstrijd 

gehouden. Daarna zijn er ook nog een hoop andere 

dingen te beleven. Ook jullie leiding zal daar aanwezig zijn om een 

handje toe te steken.  
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MoppentrommelMoppentrommelMoppentrommelMoppentrommel    
 

Twee waarzegsters komen elkaar tegen. Zegt de ene waarzegster 

tegen de andere: "Je ziet er vandaag beter uit dan volgende week" 

 

Een man zit met ne papegaai in een vliegtuig en wil wat drinken. Hij 

vraagt aan de stewardess: "mag ik een koffie?" De stewardess 

reageert niet. Dan roept de papegaai: "hé, een koffie en rap een 

beetje!" en meteen komt de stewardess met koffie aanlopen.  

Na een kwartier denkt de man: "ik heb nog wel goesting in ne koffie," 

en vraagt weer aan de stewardess: "mag ik nog een koffie van u?" De 

stewardess reageert weer niet. De man denkt dus: "wat die papegaai 

kan, kan ik ook en roept: "hé, ne koffie en rap!" Dan komt de piloot en 

gooit ze alle twee uit het vliegtuig.  

Zegt de papegaai tegen de man: "gij hebt ne ferme groten teut voor 

iemand die ni kan vliegen!". 
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Een man vroeg aan de bediende van een 

benzinestation: "Hoeveel kost een druppel 

benzine?" "Niets!" antwoordt de bediende. 

"Goed, druppel mijn benzinetank dan maar vol!" 

 

 

Wat is blauw en zit in de boom? Tarzan in de winter! 

 

Hoe heet een aardbei die veel lacht? Antwoord: een aardblij! 

 

 

Welk dier is het meest ijdele dier ter wereld? Een haan want hij 

heeft altijd een kam bij zich! 

 

Wat heeft heel veel tanden maar heeft nooit honger? Een zaag! 
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 KiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekje    

Voor meer foto’s kan je terecht op onze site www.ksjessen.net of op 

onze Facebookpagina! 
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OudjesOudjesOudjesOudjes    
Nu we kennis hebben gemaakt met de nieuwste leiders en leidsters, 

nemen we rustig de tijd om met de oudjes een babbeltje te slaan. 

Deze maand kletsen we met leidster Xanthe van de piepers. 

 

Jodela: Een goedemiddag, oudje! Hoe gaat het er allemaal mee? 

Oudje: Oh, goedendag Jodela! Alles gaat rozengeur en manenschijn, 

dank u! En met jezelf? 

 

Jodela: Vriendelijk dat je het vraagt! Met mij is ook alles tip top, 

oudje! Zeg, mag ik je eens wat vragen? 

Oudje: Natuurlijk! Vraag maar raak! 

Jodela: Nu het grote vakantie is, heb je natuurlijk een heerlijke zee 

van tijd waarin kampvoorbereiding prioriteit is, he? 

Oudje: Dat is inderdaad zo! We hebben onze kampopstelling voor de 

piepers al gemaakt en kijken er al ongelooflijk hard naar uit! Het is 

nog aftellen tot de 25ste maar dan kunnen we ons er helemaal 

insmijten, samen met onze geweldige leden! 

 

Oudje: Wat hebben die piepers toch ongelooflijk veel geluk met zo 

een fijne leiding als jullie, he! Zeg, kan je al een tipje van de sluier 

oplichten voor de piepers in verband met het kamp? 

Oudje: Goh, veel kunnen we natuurlijk nog niet verklappen maar de 

leden mogen alvast weten dat het ONGELOOFLIJK leuk gaat worden, 

en daar zit het kampterrein zelf ook voor iets tussen! 
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Jodela: Het gerucht doet de ronde dat het kampterrein 

inderdaad een heerlijke plek is om te vertoeven! Kan je daar 

wat meer over vertellen? 

Oudje: Ook daarvoor zullen we nog wel eventjes moeten wachten maar 

wat ik wel al kan zeggen, is dat we hopen dat we veel waterratten bij 

zullen hebben aangezien de streek vol kleine beekjes en waterlopen 

ligt waar heel leuk in gestapt kan worden! Vergeet daarom zeker je 

waterschoentjes niet want anders zou het wel eens pijn kunnen doen! 

 

Jodela: Oh la la, waterschoenen! Dat klinkt goed. Ik houd alvast héél 

veel van zwemmen en in het water zijn dus hopelijk zit dat ook zo bij 

de leden! 

Oudje: Ja, dat is zo! Ik hoop het ook. Bij dezen wil ik wel graag de 

mensen aansporen te duimen en te hopen voor ons zodat we van 21 tot 

en met 31 juli zéker lekker weer hebben zodat we de beekjes kunnen 

benutten als bron van verfrissing! 

 

Jodela: Goed weer is voor ons geen vereiste om plezier te maken 

maar toch zou het inderdaad prettig zijn mochten de zonnestralen ons 

vergezellen op die superleuke ksj-10daagse! Nog 2 weken en dan is het 

eindelijk zo ver! 

Oudje: Na een jaar wachten is het eindelijk bijna tijd om te beginnen 

met het inpakken van de valiezen! Joepie! 

 

Jodela: Eindelijk, ja! Zeg oudje, bedankt voor het gesprek en veel 

succes met dat inpakken he! 

Oudje: Dat gesprek is zeer graag gedaan, en jou wens ik graag 

hetzelfde! Toedeloe! 

Jodela: Dag dag! 
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TijdroverTijdroverTijdroverTijdrover    
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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 

haar jonge 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 deze schattige blondine is? Vul dan het strookje in en 

geef het af aan je leiding! Je maakt kans op een mooie prijs! 

 

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

Je groep: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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VerslagenVerslagenVerslagenVerslagen    
De Schelp 

De maand juni is alweer voorbij en ook deze maand hebben we weer 

geweldig leuke dingen gedaan met onze heerlijke jeugdbeweging. Om 

het werkjaar af te sluiten, waren we naar jaarlijkse gewoonte van plan 

een bezoek te brengen aan Splash. De weergoden waren ons niet 

gunstig gezind dus dit werd afgeblazen maar gelukkig konden we 

terecht in zwembad de Schelp. Om 13 uur verzamelden we aan de 

Heuvelhal. Van daaruit vertrokken de piepers, leeuwkes en deugnieten 

met de auto naar de Schelp. De drie oudste groepen waren erg dapper 

en trotseerden het slechte weer op hun stalen ros. De drie jongste 

groepen kwamen al snel aan in het zwembad en zo snel mogelijk 

plonsden we vrolijk het water in. Er werd gezwommen, van glijbanen 

gegleden en in bubbelbaden gezeten. Tegen een uur of half3 voegden 

de drie oudste groepen zich dan uiteindelijk bij de rest. Na een dik 

uur te hebben gefietst, waren ze blij even te mogen uitrusten in het 

heerlijke warme water. Helaas was dit mooie liedje slechts van korte 

duur want al tegen half4 moesten de rakkers, sjowers en 

jonghernieuwers zich uit de heerlijke baden hijsen en opnieuw plaats 

nemen op hun fiets. Met een beetje tegenzin begonnen ze terug te 

fietsen richting Essen. Ondertussen werd het ook al tijd voor de 

andere groepen om het zwembad te verlaten en terug huiswaarts te 

keren. Met tegenzin kleedden we ons terug aan en stapten we in de 

auto. De triestige regen deed ons op de weg terug een beetje 

weemoedig worden want hoewel het een geweldige dag was, het deed 

toch een beetje pijn te weten dat we alweer tot september moeten 

wachten voor er weer een heerlijk traditionele ksj-namiddag aankomt.  



Laten we Essen 

saboteren!!

Goed 

plan!

Laten we beginnen 

met de 

burgemeester te 

vermoorden.

De KSJ luistert het plan van de scouts af

Ze willen de 

burgemeester 

vermoorden met een 

geheim wapen!

We moeten ze 

tegenhouden!

Zo meteen pakken we 

ze!! Ze zullen nogal 

eens opkijken!



Voilà se, tijd om ons 

geheim wapen te 

voorschrijn te halen!

Niet zo snel jullie!!

Er ontstaat een spannend gevecht tussen de 

scouts en de KSJ, maar natuurlijk halen de 

superrakkers de overhand.

Lopen! Snel! Ze zijn te 

sterk voor ons!!

Laten we de kerk 

omduwen!! Haha!! Dat lukt ze nooit!



Haha! 

Sukkels! Je 

kunt de 

kerk niet  

omduwen

!!

Komaan!! 

Harder duwen!

Wachten jullie 

maar af! Een 

beetje met ons 

lachen!

HAHAHAHAHA!!

HAHAHA!!

We kunnen maar beter een 

beetje voorzichtig zijn. Ze 

zullen wel snel met een 

nieuw idee komen.

Wat doen we nu? We 

moeten wraak nemen op 

de KSJ!

“Fezel Fezel” Ja, ik vond dat je 

het moest weten. 

Ik wil niet dat het 

zo ver gaat.



We moeten 

iets doen om 

ze te stoppen!

Wat doen zij nu weer 

hier??

Ja, op het 

jeugdheem ja. 

Oke, bedankt!

De politie was al 

snel ter plaatse 

dankzij zijn 

gloednieuwe 

racefiets…
… en rekende de scouts in

En zo werd Essen gelukkig 

nog op tijd gered van de 

kwaadaardige scouts ☺



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


