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Voorwoord 

Gegroet beste vrienden,  

Welkom bij de laatste jodela van het jaar. De dubbeldikke editie van 

Augustus en Juli. Hij is meetkundig gezien niet dubbel zo dik maar 

plezierisch gezien wel. We tellen ongeduldig af naar het kamp. Kijk voor 

de nodige informatie dus zeker bij de informatio. In het kampboekje 

staat ook alles tot in de kleinste details uitgelegd. Het voorwoord 

bracht jullie dit jaar amusement in een educatief jasje maar zal er dus 

tot en met september niet meer zijn. We nemen een kleine pauze in 

augustus, dan laten we de ganzenveren even in het inktpotje rusten. Ik 

zag daarnet iemand in een roze broek voorbij het raam fietsen op een 

fiets (want je kan bijvoorbeeld ook fietsen op een eenwieler of is het 

dan eenwieleren?) maakt niet uit. Je begrijpt wel dat ik nu van de hak 

op de tak spring want duizenden woorden en tienduizenden letters 

hebben de revue gepasseerd en het doet deugd om aan een stuk door 

te blijven typen. Een pre-wist-je-datje is dat Word 2016 het woord 

eenwieler niet kent. Ik ga jullie laten en wens jullie nog het allerbeste 

ik zie jullie over enkele dagen want dan gaan we spelshen in spelsh in 

het wondermooie käsefiel 

Nederland. Het gaat jullie goed en 

onthoudt goed: beter lucht in je 

longen dan een appel in de 

bananendoos.  

 

Doei, je tutoyeren tudorke den 

tweede.  

JODELA 

 

JAARGANG 2016-2017 

NUMMER 414 

Juli-Augustus 

 
DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSA HEIDEBLOEMPJE ESSEN 
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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 

Staden. De 2 oudste groepen zullen de tocht per fiets afleggen en al 

een dagje eerder vertrekken terwijl de jongste groepen gebracht 

zullen worden. 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 uniform 

gekocht kunnen worden. Kom dus zeker eens een kijkje nemen. 

OPGELET!! Koffers binnenbrengen is 19 juli tussen 18u-19.30u. Uw 

kinderen (piepers tem rakkers) afhalen op 31 juli doet u aan de lokalen 

in Staden (meer info in het kampboekje). 

 

Activiteiten in juli en augustus 

Tijdens de zomervakantie valt er 

enorm veel te beleven, mensen gaan 

op reis, op kamp, bezoeken dat ene 

familielid dat je verplicht eenmaal 

op een jaar moet bezoeken,… er zijn dus teveel leuke dingen te 

beleven om dan ook nog eens elke zaterdag activiteit te hebben. 

Daarom zijn er in de maanden juli en augustus geen activiteiten. Geen 

zorgen, je kan je volop uitleven op kamp! 
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Ronde van Essen 

Elk jaar tegen het einde van de grote vakantie strijden 

kinderen, jongeren en volwassenen van Essen om maar één ding: 

de beruchte gele trui! 

Als jij die ook wil bemachtigen kan je je dit jaar inschrijven voor de 

Ronde van Essen. Dit sportevenement wordt elke laatste volledige 

week van augustus georganiseerd, dit jaar dus van maandag 21 

augustus tot en met zaterdag 26 augustus. Het is de bedoeling dat je 

elke dag in een ander gehucht van Essen als eerste over de meet 

komt, maar er zijn obstakels. Zo moet je bijvoorbeeld een 

hindernissen parkoers afleggen, zaklopen, zigzaggen,… als dit allemaal 

lukt mag jij je als koning/koningin van dat gehucht bekronen en 

verdien jij de gele trui! Voor de minder sportieve mensjes onder ons 

valt er nog vanalle randanimaties te beleven! 

TIP: kom in uniform en wie weet krijg jij van de leiding wel een 

topcadeau! 

 

’T Park zomert 

Op zaterdag 8 juli organiseert de gemeente Essen een heus 

kinderdorp met verschillende toffe activiteiten. Zo kan je in een 

echte brandweerauto meerijden, achterop de moto, sneeuwballen 

maken, badges maken, op het springkasteel springen, noem maar op! 

Ook voor de allerkleinsten zijn toffe dingen te doen. Achteraf wordt 

er nog een optreden gegeven door Laura Tesoro en Sioen! 

Kortom: het is de beste manier om de tijd te doden tot het kamp! 
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Wist-je-datjes 
Ram: 21/03 - 20/04: 

Er is kans dat je ziek wordt deze maand, maar de sterren zijn het 

hierover nog oneens. Het staat wel vast dat je gespaard zult blijven 

van de dolle koeienziekte. Heb je onlangs een verre reis gemaakt, let 

dan op voor tropische ziektes zoals de Mexicaanse griep. Raadpleeg je 

huisarts indien nodig.  

 

Stier: 21/04 – 20/05: 

Afgelopen maand was al bachtig genoeg maar deze maand word de 

beste juli van 2017. Deze mop heb ik vorige maand ook gemaakt maar 

niemand leest dit toch echt dus ik dacht ik doe jong en hip en ik 

recycle me ouwe moppie. Maar serieus jou maand word helemaal top! 

 

Tweelingen: 21/05 – 21/06: 

Met volgende objecten mag deze maand zeker geen direct fysiek 

contact gemaakt worden: Bob Vergouwen. Pas zeer goed op anders 

krijg je zijn haarkleur over. Ook zeker oppassen voor zijn dromerige 

ogen. Het is een ekte casanova. 

 

Kreeft: 22/06 – 22/07: 

Als je tegen nu nog steeds niet rijk en beroemd bent is het mogelijks 

niet voor jou weggelegd. Of toch wel?! Geloof in jezelf en blijf elke 

dag oefenen op je triangel. Nee laat toch maar. Of ja zie maar gewoon 

wat je doet. Mercurius laat van zich horen en doet de groeten aan je 

tante Sonja. 
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Leeuw: 23/07 – 23/08: 

De prijskamp van vorige maand gewonnen door niemand 

minder dan Tupac de vogel. Proficiat jij wint een romantisch 

etentje bij kaarslicht met Wietske Knappers. Wil jij de laatste 

(geweldige) prijs winnen? Stuur dan het antwoord op volgende vraag 

op een gele briefkaart naar Bart Goris. Zoek “x”. Denk jij het 

antwoord te weten? Dan ben je een nerd. 

 

Maagd: 24/08 – 23/09: 

Ik kan jou deze maand geen goed nieuws bezorgen dus vertel ik een 

mop in de plaats. Ik ga ook geen mop vertellen anders voelt de 

moppentrommelaar zich geïntimideerd door het enorme 

klassenverschil tussen onze literatuur en humor. Dan heb ik jammer 

genoeg niks maar dat maakt niet zo heel veel uit want ik heb nu toch al 

een paar zinnen bij elkaar getoverd hoe doet ie het toch.  

  

Weegschaal: 24/09 – 23/10: 

Als deze hitte en droogte blijft aanhouden nomineer ik jou als we 

offers nodig hebben om de goden tevreden te stellen. Hebben we 

recentelijk nog neerslag gehad? Dan is jouw hachje gered tot de 

volgende hittegolf. Maar juich maar niet te hard anders krijg je 

slechte karma, en dat smaakt niet zo goed. 

 

Schorpioen: 24/10 – 22/11: 

Otters zijn de dieren van de toekomst. Je hebt de keuze tussen het 

verwelkomen van je toekomstige oppermachtige heersers of een 

futiele poging de opmars van de glorieuze otters te stoppen. Allebei 

vrij slechte keuzes maar je moet kiezen dus ik stel voor dat je er een 

nachtje over slaapt. 
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Boogschutter: 23/11 – 21/12: 

De ligging van Mars is gunstig en dit kan resulteren in een 

Tinderdate. Indien dit niet het geval is, wees dan zeker op je 

hoede voor je verraderlijke linkervoet. Schrijf deze maand ook een 

brief aan je hond, je trouwe viervoeter heeft het verdiend.  

 

Steenbok: 22/12 – 20/01: 

Je krijgt deze maand te maken met het leven en menselijk contact. 

Laat je hierdoor niet van je stuk brengen, je bent wie je bent en zult 

zijn wie je zijn zult. De stand van Jupiter verraadt dat je uit de buurt 

moet blijven van je spirituele antagonist die wel erg dichtbij het 

aetherische lichaam van je aura komt. Dit staat de helende werking 

van je ego transplantatie in de weg, hetgeen je asscentie bemoeilijkt. 

En je bent nog een dikkerdje ook.  

 

Waterman: 21/01 – 19/02: 

Investeer tijd en moeite in een witloofplantage en je zal de komende 

winter zonder problemen overleven. Delen mag maar niet met je 

buren. Ontleen bij de bibliotheek een boek over ruilhandel. Vindt ook 

iets praktisch uit dat de mensheid kan beneficiëren zoals eetbare 

legoblokjes of een hond dat ook een paraplu is, weet ik veel verzin 

gewoon iets.  

 

Vissen: 20/02 – 20/03: 

Deze maand is de kans dat je gratis schaatslessen wint klein door de 

onvoorspelbaarheid van Uranus. Had je hierop gehoopt dan raden wij 

aan je pijlen te richten op andere wintersporten zoals curling of 

petanquen op het ijs met gekke schijven en bezems. 
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Wist-je-datjes 
Wist je dat?  

- Bosbad heel leuk was?  

- We er toch van uit gaan?  

- Het tropisch warm is?  

- Het weer gaat afkoelen? 

- Stijn en Nelles van de Deugnieten goed kunnen kubben? 

- Arjen van de sjowers een blauw bolletje ijs at?  

- Je tegenwoordig alle smaken ijs hebt?  

- Een aantal voorbeelden zijn bloemkool-, turf- en mestsmaak.  

- Het bijna kamp is?  

- Iedereen er ongetwijfeld veel zin in heeft?  

- Het kamp 31 juli al gedaan is?  

- Dat een droevig wist-je-datje was?  

- Het jammer genoeg wel waar is?  

- Ook al zou ik mijn klomp ervoor willen breken ik het niet langer kan maken?  

- Ella van de deugnieten het enige meisje was tegen 10 jongens?  

- Ze wel haar mannetje kan staan? 

- Ze nog beter haar vrouwtje kan staan?  

- Vrouwen uiteraard beter zijn dan mannen?  

- Je dit ter bevestiging altijd aan een vrouw kan vragen?  

- Mijn moeder er om moest glimlachen over het vorige wist-je-datje?  

- Wist-je-datjes wist je dat is met een letter minder? 

- Leider Sam goed kan tennisballen?  

- Dit baseballen is met tennisballen?  

- Sjower Noor het snelst naar de vlaggenmast kon lopen?  

- Ze dit alleen kon als Leider Jef haar liet winnen?  

- Jonghernieuwster Jullie goed kan dobbelen?  

- Jonghernieuwster Brinte iets minder goed is in emmers als hoofdeksels 

dragen?  
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- De sjowers niet beter zijn dan hun leiding?  

- Sjower Iben goed is in origami?  

- Hij 1 tiende Japanner blijkt te zijn?  

- Pieper Siebe goed kan springen?  

- Hij dit altijd met twee handen in de lucht doet?  

- Het kamp nu nog sneller gaat komen?  

- Dit de laatste jodela is van het jaar?  

- Het de laatste week van de grote vakantie de ronde van Essen is?  

- We er in september weer zullen zijn?  

- Je dus vol ongeduld op de start van school kan wachten?  

- Omdat daarna weg te dromen al denkend aan de KSA?  

- Joke Schauvliege een plaats verdiende in deze wist-je-datjes?  

- Ik hierbij Joke wil danken voor haar guitige verschijningen op het nieuws?  

- IJsberen linkspotig zijn?  

- Aldi van de familie Albrecht is?  

- Er op het kamp iemand iets gaat breken?  

- Dit door Madam Fortuna is voorspeld?  

- Zij de iets minder aantrekkelijke zus is van Nostradamus?  

- Dat die man is met de strakke groene broek?  

- Ik jullie ga missen in augustus?  

- Goede vriendschap bestaat uit loslaten en beetnemen?  

- Dat verzonnen is door een KSA’er?  

- Leider Thomas zijn pols gebroken had?  

- De dokters er niet helemaal van overtuigd waren en dachten dat het ook 

huilbabierietis kon zijn?  

- Dat het laatste wist-je-datje was? 
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In ‘t Potje 
Fruitsalade  

Ingrediënten: 

1. Appels (2 stuks) (groene, 

gele, rode, zure of zoete, 

welke maar de voorkeur 

geniet) 

2. Peren (1 peer) (Rijpe zoete 

peren!) 

3. Bananen (1 banaan) 

4. Blikje perzik (1 blikje 

perzik)(Afhankelijk van het 

seizoen, kiezen voor verse rijpe perziken!) 

5. Blikje ananas (1 blikje ananas) 

 

Extra toevoegingen: 

1. Olijfolie, om over de fruitsalade te sprenkelen. 

2. Citroensap van een verse citroen 

3. Suiker of poedersuiker, een of twee schepjes is meer dan 

genoeg! (Tip: gebruik honing ipv suiker!) 

4. Kaneel, poederkaneel 
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Bereiding:  

1. Pers in eerste instantie een citroen uit.  

2. Schil de appels en peren en snijd ze in hapbare stukjes, 

dwz in blokjes van ongeveer 1 cm bij 1 cm.  

3. Tegen bruine verkleuring van het fruit, besprenkelen met vers 

uitgeperste citroensap.  

4. Bananen ontdoen van de schil en in plakjes snijden.  

5. Fruit wat uit blik komt (perzik en de ananas), laten uitlekken en 

in stukjes snijden. 

 

Afhankelijk van het seizoen kan er extra fruit worden toegevoegd: 

Te denken valt aan bv: 

1. Aardbeien(een handjevol aardbeien staat geweldig kleurrijk in 

een fruitsalade!) 

2. Kiwi (1 stuk rijpe kiwi) 

3. Druiven ( een handvol gewassen pitloze witte of blauwe druiven) 

4. Bessen (een handvol gewassen bessen staan bijzonder leuk in een 

fruitsalade. Het is nog gezond ook!) 

5. Watermeloen (niet iedereen houdt van de pitten in 

watermeloen…) 

 

Te veel fruitsalade gemaakt? Mixen! Fruitshake! 

Het kan gebeuren dat de fruitsalade niet opraakt. Zeker tijdens te 

hete zomerse dagen, kan men niet voorzichtig genoeg zijn met fruit 

dat kan bederven. Maak er een fruitshake van! Stop het restant 

van de fruitsalade in een mixer, voeg er een scheut melk, een schep 

(vanille) roomijs en een scheutje slagroom toe en even flink laten 

mixen. De fruitshake in de ijskast wegzetten tijdens hete zomerse 

dagen, geeft later op de dag een frisse dronk. 
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Moppentrommel 
‘Pim, nu heb je je gezicht alweer niet gewassen’, zegt de juf. ‘Ik kan 

zien wat je vanmorgen hebt gegeten.’ 

‘Wat dan, juffrouw?’ vraagt Pim. 

‘Een ei!’ 

‘Mis juffrouw’, zegt Pim triomfantelijk, ‘dat was gisteren.’ 

 

Een heer op het strand maakt zich erg boos en vraagt aan een dame 

die twee meter verder zit: 

‘Is dat uw zoontje dat zand in mijn hoed heeft geschept?’ 

‘Nee, meneer dat is mijn neefje. Mijn zoontje is dat jongetje dat 

water in uw schoenen aan het gieten is!’ 

 

 

 

Klant: ‘schoenen zijn toch verschrikkelijk duur, hè. 

Kent u soms een manier om ze langer te dragen?’ 

Verkoopster: ‘Zeker, meneer, neem grotere stappen.’ 
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Moeder vraagt aan Jantje: ‘Waarom kom je met zulke vuile handen aan 

tafel?’ 

Waarop Jantje antwoordt: 

‘Ik heb toch geen andere…’ 

 

De voetbal wedstrijd is geëindigd. Plots klimt een jongeman over de 

omheining. Een politieagent heeft het gezien en zegt: 

‘Kun je niet de weg nemen waarlangs je gekomen bent?’ 

‘Dat doe ik!’ antwoordt de jongeman. 

 

 

 

Twee vrienden ontmoeten elkaar op straat. De ene man vraagt aan de 

andere: ‘Waar ga jij heen?’ 

‘N-n-n-naar de sch-sch-school’, stottert de andere. 

‘Welke school?’ 

‘De sch-scho-o-ol voor st-st-stotteraars!’ 

‘Waarom, je kunt het toch al? 
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Uit de oude doos… 
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Verslagen 
Nationale dag van de spons met de leeuwkes 

Aah, ik herinner het me nog als de dag van 

gisteren. Het was een zonnige vrijdagavond 

met temperaturen die de 20°C los 

overstegen. Daarom hadden we besloten om 

verschillende spelletjes in een speciaal 

jasje te stoppen. Zo deden we elk spel met 

een paar natte sponzen! Ons eerste spel van de avond was tik 

tak boem, hier valt niet veel speciaals over te vertellen omdat ik al 

vrij gauw er aan was. Toen de winnaar bekent was, maakten we de 

spons opnieuw nat voor weer een top spel: we speelden pangpang, maar 

we moesten elkaar raak gooien met een natte spons. De topschutter 

dat ik ben had ik al een paar man er aan gegooid en toen sloeg het 

noodlot toe… Ik stond tegenover iemand die duidelijk veel beter in 

het spel was dan ik, ik gooide mis en zij gooide, ik probeerde nog te 

ontwijken, maar het heeft niet mogen baten. Een voltreffer recht op 

m’n tere (nu natte) linker voet! Na een spannende finale waar de 

sponzen om elkaars oren vlogen was er uiteindelijk 1 winnaar (helaas 

ben ik in mijn oude dag vergeten wie het was). Nu was het tijd voor 

een volgend spannend spel, de leden werden in 2 groepen verdeeld en 

dan begonnen ze er aan. De bedoeling was om de spons naar iemand 

van het team te passen om zo als eerste aan 10 passen te komen. Er 

was wat onenigheid over welk team nu juist was gewonnen, dus we 

besloten om de teams door elkaar te wisselen en opnieuw te spelen. 

Toen na een lange tijd de spons heen en weer gegooid te hebben en de 
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regels een beetje aangepast te hebben, had team 1 de 

bovenhand gegrepen en was gewonnen. 

Na zoveel gerend te hebben had iedereen wel een beetje dorst, 

dus we besloten om maat te drinken. Hierna pakten we onze sponzen 

en emmer en begaven we ons naar het terrein achter de oude pastorij. 

Daar speelden we jagersbal tot er (weer na een lange tijd) slechts 2 

man overbleven. Ons volgend spel kent iedereen onder de naam 

“sponske trap”, het is dus ballekestamp maar dan met een spons. Goed 

en wel bezig kwamen de deugnieten en 1 van hen had de emmer half 

leeggekapt. Daarom zeiden leiders Bob en Bart dat iemand hem terug 

moest vullen. Deze eer kwam niemand minder dan Ella toe. Maar 

stiekem hadden ze iets met Ella afgesproken. Gelukkig heb ik een 

geweldig zesde zintuig en had ik het al meteen door. Toen Ella 

terugkwam met een emmer vol water ging ik bij Bob staan omdat Ella 

de emmer over mij moest kappen. Ze maakte aanstalten om te kappen, 

ik grijp Bob en gebruik hem als schild. Gelukkig voor hem miste Ella. 

Bob ging op de grond liggen dus ik moest wel iets of iemand anders als 

schild gebruiken. Ik zag Toon staan en wist dat hij het warm had, dus 

besloot ik dat hij mij moest beschermen. Toon was een goed schild en 

we hebben beide ondervonden dat Ella niet zo goed kan mikken en 

bijna alles er naast had gegooid. Toen zoeker Hanne uiteindelijk 

iedereen gevonden had, was het alweer tijd voor het laatste spel van 

de avond. De leeuwkes werden weer in 2 groepen verdeeld en we 

speelden honkbal. Omdat de sjowers ook mee wilden doen, hadden we 

andere teams gemaakt en uiteindelijk was het team van Lex gewonnen! 

Hopelijk heeft u genoten van deze prachtige beschrijving van wat 

alweer een topdag was!  

Groeten, Sam 
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Verjaardagen 
De vakantie is aangebroken hoera hoera!!! Iedereen is al volop aan 

het aftellen naar ons mega fantastisch ongelooflijk kamp, maar 

sommige kijken er ook wel naar uit om een jaartje ouder te worden 

tijdens deze twee zomermaanden. Beginnen doen we bij onze oudste 

groep want op 4 juli mag Brinte Raymaekers al 16 kaarsjes uitblazen. 

En de volgende dag mag Julie Rombouts dan weer een dik feest geven 

want zij wordt ook 16 jaar, dubbelfeest! Een paar daagjes later is 

het dan feest bij de leeuwkes want dan verjaart Seppe Maes en deze 

jongeheer wordt 8 jaar. Als laatste voor de maand juli sluiten we ook 

af bij de leeuwkes want op 23 juli mag jongedame Gidi Van Der Mast 

9 kaarsjes uitblazen. Zij heeft gewoon het grote geluk op ons kamp 

te verjaren en dat zal zeker niet ongeweten blijven! Na ons kamp 

wanneer iedereen moe en voldaan is gaat leider Thomas nog niet 

slapen want hij wordt op 1 augustus 25 jaar. Wooow zo oud? 

Ook Julie De Moor van de deugnieten mag na het kamp meteen 

cadeautjes ontvangen want zij verjaart ook op 1 augustus en wordt 10 

jaar. Hierna kunnen we eindelijk wat rusten tot 19 augustus want dan 

wordt Jitse Konings van de deugnieten 11 jaar. Op 23 augustus mogen 

de piepers zingen voor hun leider Jordy die 21 jaar wordt. En 

afsluiten van deze onvergetelijke vakantie doen we bij de rakkers 

want op 24 augustus wordt Kyara Souren 12 jaar. 

HIP HIP HIP HOERA!!! 
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