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JODELA 

 

JAARGANG 2011-2012 

NUMMER 360 

Juni 

 
DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSJ HEIDEBLOEMPJE ESSEN 
 

VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord    

Hallo hallo! Je hebt op de moment de nieuwste jodela in je handen en 

dat betekent deze keer niet alleen dat er weer een nieuwe maand is 

aangebroken, maar ook dat het de laatste jodela van dit jaar is! Dat 

houdt natuurlijk ook in dat dit de laatste maand van het werkjaar is 

en de laatste activiteiten er aankomen. Maar deze maand wordt zoals 

gewoonlijk weer een ongelooflijke topper want er staan zeer veel 

leuke dingen op het programma! Nog een reeks activiteiten die nog 

zeker de moeite waard zullen zijn en natuurlijk ons fameuze bezoek 

aan Splesj! Dit is een ongelooflijk leuke middag die je zeker moet 

meemaken. Er zijn ook enkele minder leuke dingen aan de maand juni 

natuurlijk. Zo zijn er voor de oudere leden en de leiding de examens 

en natuurlijk ook het feit dat het de laatste maand van het werkjaar 

is, is ook geen meevaller! Het geeft dan weer wel leuke vooruitzichten 

want na juni komt juli en dat is natuurlijk de grote vakantie waarin we 

twee maanden lang kunnen doen wat we zelf willen. In die grote 

vakantie is er natuurlijk het ONGELOOFLIJK LEUKE KSJKAMP dat 

absoluut niet te missen is. Ik heb er alvast énorm veel zin in en ik 

hoop dat jullie er ook allemaal 

zullen zijn om deze tien dagen 

ongelooflijk veel plezier te 

maken in Mol! Ik hoop ook dat ik 

de laatste maand van het 

werkjaar nog in grote aantallen 

leden mag ontvangen op onze 

ongelooflijke ksjnamiddagen!  



 

InformatioInformatioInformatioInformatio
 

Vrijdagactiviteit 

 

Het is weer zo ver, de examens staan weer voor de deur. Ondertussen 

zullen jullie al wel weten wat dit wil zeggen. Omdat er een hele hoop 

leiding en leden examens hebben deze maand zullen er vaak 

activiteiten vallen op een 

andere dag of uur. 

Vergeet dus zeker niet 

extra goed in de Jodela 

te kijken wanneer er 

activiteit wordt gegeven 

zodat je zeker niet op 

de foute momenten 

aanwezig bent! 

 

 

Uniform op kamp! 

Verder hebben wij ook gemerkt dat de laatste tijd niet alle leden

meer een uniform aanhebben tijdens d

dit zeer belangrijk, op die manier kan de leiding snel de leden van de

groep herkennen om er zeker van te zijn dat iedereen mee is. Dus aan

iedereen die geen (passend) uniform meer heeft, spreek graag één van

de leiding aan na of voor de activiteiten om dat in orde te maken!

 

Iedereen die wél een uniform heeft: graag aandoen op de activiteiten!
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Het is weer zo ver, de examens staan weer voor de deur. Ondertussen 

zullen jullie al wel weten wat dit wil zeggen. Omdat er een hele hoop 

leiding en leden examens hebben deze maand zullen er vaak 

Verder hebben wij ook gemerkt dat de laatste tijd niet alle leden 

e activiteiten. Ook op kamp is 

dit zeer belangrijk, op die manier kan de leiding snel de leden van de 

groep herkennen om er zeker van te zijn dat iedereen mee is. Dus aan 

iedereen die geen (passend) uniform meer heeft, spreek graag één van 

a of voor de activiteiten om dat in orde te maken! 

Iedereen die wél een uniform heeft: graag aandoen op de activiteiten! 



 

Bosbad! 

Ook dit jaar gaan we met zen allen naar het waterpark 

in Nederland. Deze activiteit die een hele dag duurt zal 

doorgaan op zaterdag 23 

vorig jaar wat verwarring over wat we gaan doen bij slecht weer. Wel, 

als het de dag zelf te koud is of staat te regenen gaan we

jaar met zen allen naar binnenzwembad de schelp. Als je de dag zelf 

twijfelt, aarzel dan niet contact op te nemen met je leiding!

Nog even praktisch: de 3 oudste groepen gaan met de fiets, dit wil 

zeggen dat ze aanwezig zijn met de fiets. Voo

vragen we alvast of er ouders willen rijden. We verzamelen om

de Heuvelhal. Daar zullen we ook afspreken wanneer we de ouders die 

willen rijden terugverwachten aan het park. We plannen 

terug te zijn. De kostprijs 

voor deze dag bedraagt

10euro. Zorg ook dat je 

kleine sproet een 

lunchpakket meeheeft of 

een zakcentje om een 

frietje te kopen! 

 

 

Ronden 

In de maanden mei en juni komen de leiding van jullie groepen een 

keertje bij jullie thuis langs om jullie in te schrijven 

Ook wordt er dan wat extra info gegeven en wordt er gehoord of we 

met bepaalde dingen rekening moeten houden tijdens ons gro

avontuur! Dit zal ’s avonds zijn, dus verschrik niet te hard als we 

plotseling aan de deur staan!

Ook dit jaar gaan we met zen allen naar het waterpark 

in Nederland. Deze activiteit die een hele dag duurt zal 

doorgaan op zaterdag 23 juni. Zoals jullie misschien wel weten was er 

vorig jaar wat verwarring over wat we gaan doen bij slecht weer. Wel, 

als het de dag zelf te koud is of staat te regenen gaan we

jaar met zen allen naar binnenzwembad de schelp. Als je de dag zelf 

twijfelt, aarzel dan niet contact op te nemen met je leiding!

Nog even praktisch: de 3 oudste groepen gaan met de fiets, dit wil 

zeggen dat ze aanwezig zijn met de fiets. Voor de andere groepen 

vragen we alvast of er ouders willen rijden. We verzamelen om

aar zullen we ook afspreken wanneer we de ouders die 

willen rijden terugverwachten aan het park. We plannen 

De kostprijs 

eze dag bedraagt 

org ook dat je 

lunchpakket meeheeft of 

een zakcentje om een 

In de maanden mei en juni komen de leiding van jullie groepen een 

keertje bij jullie thuis langs om jullie in te schrijven voor het kamp. 

Ook wordt er dan wat extra info gegeven en wordt er gehoord of we 

met bepaalde dingen rekening moeten houden tijdens ons gro

avontuur! Dit zal ’s avonds zijn, dus verschrik niet te hard als we 

plotseling aan de deur staan! 

3 Ook dit jaar gaan we met zen allen naar het waterpark Splesj 

in Nederland. Deze activiteit die een hele dag duurt zal 

uni. Zoals jullie misschien wel weten was er 

vorig jaar wat verwarring over wat we gaan doen bij slecht weer. Wel, 

als het de dag zelf te koud is of staat te regenen gaan we zoals vorig 

jaar met zen allen naar binnenzwembad de schelp. Als je de dag zelf 

twijfelt, aarzel dan niet contact op te nemen met je leiding! 

Nog even praktisch: de 3 oudste groepen gaan met de fiets, dit wil 

r de andere groepen 

vragen we alvast of er ouders willen rijden. We verzamelen om 10u aan 

aar zullen we ook afspreken wanneer we de ouders die 

willen rijden terugverwachten aan het park. We plannen rond 17u 

In de maanden mei en juni komen de leiding van jullie groepen een 

voor het kamp. 

Ook wordt er dan wat extra info gegeven en wordt er gehoord of we 

met bepaalde dingen rekening moeten houden tijdens ons groot 

avontuur! Dit zal ’s avonds zijn, dus verschrik niet te hard als we 
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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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OudjesOudjesOudjesOudjes    
In deze ondertussen vertrouwde rubriek lees je elke maand een 

interview met een leider of leidster. Deze maand interviewen we 

deugnietenleiding Jasper!  

 

 

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

Oudje: 207 delen door 9! 

 

Jodela: Daar is over nagedacht! En hoeveel van die jaren zit je al in 

de ksj? 

Oudtje: 16 jaar! 

 

Jodela: Wauw, dat is al een hele tijd! En welke is de leukste activiteit 

die je in al die jaren ksjervaring al hebt meegemaakt? 

Oudje: Mijn jonghernieuwer weekend in Hoogstraten was een topper 

van formaat. 

 

Jodela: Leg eens uit? 

Oudje: Het was lachen. 

 

Jodela: Hmm okee, dat is altijd leuk. Is er een activiteit waaraan je 

terug denkt als de minst leuke activiteit in je ksj-carrière? 

Oudje: Neen, geen enkele zelfs die ksj-letsels namen we er met de 

glimlach bij! 
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Jodela: Oh dat is mooi. Wat was de leukste 

activiteit die je ooit op kamp mee hebt 

gemaakt?  

Oudje: Mijn lievelingensactiviteit op kamp is de vetzak spelen; 

modder, verf en vuil worden, niets is beter dan zo’n activiteit! 

 

 

Jodela: En wat was het leukste kamp dat je ooit hebt meegemaakt? 

Oudje: Mijn lievelingskamp was Büllingen en als leiding dat van 

Kasterlee. 

 

Jodela: En je lievelingseten op kamp, wat was dat? 

Oudje: Mijn favoriete kampvoer is de gebakken boterhammenworst 

en natuurlijk de frietavond, om over de rijst en curry met saté nog 

maar te zwijgen. 

 

Jodela: Ja dat klinkt allemaal zeer lekker! Dan de laatste vraag. Wat 

vindt jij het allervieste op een doop?  

Oudje: Vraag mij nooit om iets met een rauw ei te doen want dat 

weiger ik zeker en vast! 

 

Jodela: Zo oudje, dat was het dan! Jammer genoeg zit ons gesprek er 

op, ik vond het zeer aangenaam. Bedankt he! 

Oudje: Ik vond het ook aangenaam, morgen nog eens? 

Jodela: Ja dat is goed, tot morgen!  

 

 



 

WistWistWistWist
Wist je dat… 

 

…het deze maand familiedag was?

…dit een prachtige dag was?

…dit was omdat iedereen zich rot heeft geamuseerd?

…iedereen na de activiteit goed heeft kunnen eten

…het kamp is voorgesteld?

…we nu al een klein beetje weten wat de problemen van kabouter mol 

zijn? 

…we toch al wel een beetje uitkijken naar het kamp?

…dit niet zo ver weg meer is?

…we toch nog eerst wat examens moeten afleggen?

…de leiding iedereen enorm veel succes wenst hiermee?

…de Sjowers goed vlo

…ze ook goed zijn in het afbreken van vlo

…opruimen iets minder ‘vlot’ ging?

…de jonghernieuwers naar puntpop zijn geweest?

…ze dit heel leuk vonden?

… ze volgend jaar zeke

…er in mei veel vogels een ei hebben gelegd?

…dit logisch is omdat alle vogels een ei leggen in mei?

…de koekoek en de spriet dit niet doen?

…ik niet goed weet waarom?

…dit het einde was van de biologieles?

WistWistWistWist----jejejeje----datjesdatjesdatjesdatjes

…het deze maand familiedag was? 

…dit een prachtige dag was? 

…dit was omdat iedereen zich rot heeft geamuseerd? 

…iedereen na de activiteit goed heeft kunnen eten en drinken?

…het kamp is voorgesteld? 

…we nu al een klein beetje weten wat de problemen van kabouter mol 

…we toch al wel een beetje uitkijken naar het kamp? 

weg meer is? 

…we toch nog eerst wat examens moeten afleggen? 

dereen enorm veel succes wenst hiermee?

…de Sjowers goed vlotten kunnen maken? 

…ze ook goed zijn in het afbreken van vlotten? 

…opruimen iets minder ‘vlot’ ging? 

…de jonghernieuwers naar puntpop zijn geweest? 

…ze dit heel leuk vonden? 

… ze volgend jaar zeker terug willen? 

…er in mei veel vogels een ei hebben gelegd? 

…dit logisch is omdat alle vogels een ei leggen in mei? 

…de koekoek en de spriet dit niet doen? 

…ik niet goed weet waarom? 

…dit het einde was van de biologieles? 
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datjesdatjesdatjesdatjes    

 

en drinken? 

…we nu al een klein beetje weten wat de problemen van kabouter mol 

dereen enorm veel succes wenst hiermee? 
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VerjaardagenVerjaardagenVerjaardagenVerjaardagen    
Hoera hoera hoera!!!!! Het belooft een maand vol feest te worden 

want er zijn weer heel wat jarigen onder ons! De eerste gelukkige van 

deze maand is Rune van de leeuwkes! Deze jongedame wordt op 8 juni 

8 jaar! De volgende jarige van deze maand is Bob van de sjowers, hij 

wordt op 11 juni 15 jaar! Daarna zijn er niet een maar twee jarigen op 

dezelfde dag! Dit is op 19 mei en dan wordt leeuwke Sofie 8 jaar en 

rakker Pascal wordt dan 12 jaar! Dubbel feest dus! De dag na hen 

wordt Bo van de deugnieten 10 jaar! Nog een dag later, ondertussen 

21 juni, is er weer een feestje want dan wordt Hans, leider van de 

leeuwkes 21 jaar! Dat begint al te tellen! Op 24 juni zijn er niet een, 

ook geen twee maar zelfs 3 jarigen! Leeuwkes Sita en Chelsey 

worden dan 11 en 10 jaar en sjowerleiding Kjell wordt dan maar liefst 

21 jaren oud. Hij zal weer diep in zijn portemonnee kunnen tasten bij 

de traktatie! Op 26 juni wordt pieper Stan 6 jaar. Op 29 juni vieren 

we de laatste verjaardag van deze maand en dat is die van Lori van de 

piepers. Zij wordt op die dag 7 jaar oud! Het wordt dus weer een 

ongelooflijke maand waarin veel mama’s en papa’s ballonnen zullen 

opblazen en taarten zullen bakken en er zal zeker ook goed gefeest 

worden!! Een dikke proficiat aan alle jarigen van deze maand!!!!! 
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MoppentrommelMoppentrommelMoppentrommelMoppentrommel    

 

Er zit in een vliegtuig een priester, een prins, een moeder met haar 

zoontje en een president. 

Er waren maar 4 parachutes. 

Het vliegtuig gaat neerstorten en de Prins zegt: 'Ik ben belangrijk 

dus ik mag een parachute.' En hij springt naar beneden. 

Dan zegt de priester: 'Ik moet voor mijn volk zorgen dus ik mag een 

parachute.' En hij springt naar beneden. 

Dan zegt de president: 'Ik moet nog dingen regelen dus ik mag een 

parachute.' 

Tot de moeders verbazing ziet ze nog twee parachutes. 

Dan ziet ze haar zoontje huilen. 

'Wat is er schat?' vraagt moeder. 

'Nou, de priester heeft mijn rugzak meegenomen.' 
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Er waren 3 jongens in de verloren woestijn, 1 was arm en 2 waren rijk. 

Er kwam een Fee, zij zei: “Jullie mogen 1 wens doen.” 

De rijke jongen zei: “Ik wou dat ik in mijn rijke paleis was.” 

De 2de rijke jongen zei: “Ik wou dat ik bij mijn rijke kasteel was.” 

En de arme jongen zei: “Ik voel me eenzaam, ik wou dat die jongens 

terugkwamen.” 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is de drukste werkdag voor een ambtenaar? 

De maandag, dan moet hij 3 blaadjes van de kalender afscheuren. 
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TijdroverTijdroverTijdroverTijdrover    
Kleurplaat 
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Doolhof 
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Uit de oude Uit de oude Uit de oude Uit de oude doosdoosdoosdoos    

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 leider aan de rechterkant 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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    ActiviteitenActiviteitenActiviteitenActiviteiten    

Piepers 

Vrijdag 01/06 18u30-20u30: Flip flap flop 

Vrijdag 08/06 18u30-20u30: Ping pang pong 

(aandoen: beste kokskleren) 

16/06 18u30-20u30: Ding dang dong 

23/06: Spieter spetter spater splash! (zie informatio) 

30/06: Roefel (geen activiteit, zie informatio) 

Leeuwkes 

Zat. 02/06 19u-21u: KSJ Heidebloempje Essen goes Hollywood 

(meebrengen: zakje chips of popcorn) 

09/06: Het verdwaalde monster 

16/06: De klokken van de Notre Dame 

23/06: Pief Poef Paf en uw broek zakt af (zie informatio) 

30/06: Lefeor! (geen activiteit, zie informatio) 

 

Deugnieten 

02/06: Jaja nat zullen we worden 

(meebrengen: droge kleren) 

Vrijdag 08/06 19u30-21u30: SOS deugnieten 

(meebrengen: patattenschiller, snijplank, lege maag) 

Vrijdag 15/06 19u30-21u30: Deugnieten @ the movies 

(meebrengen: versnapering) 

23/06: Bosbad maak je borst maar nat (zie informatio) 

30/06: Roefel (geen activiteit, zie informatio) 

 

 



 

16 Rakkers 

Vrijdag 01/06 20u00-22u00: Kook je rijk 

(meebrengen: zwemgerief) 

Vrijdag 08/06 20u00-22u00: Water is nat 

(meebrengen: zwemgerief) 

Vrijdag 15/06 20u00-22u00: Thomas viert te vroeg feest 

(meebrengen: zwemgerief)  

23/06: In bad in het bos (zie informatio) 

30/06: Roefel (geen activiteit, zie 

informatio) 

 

Sjowers 

02/06 Werke voor te leven, leven voor te werke!  

(meebrengen: zachte spons)  

Vrijdag 08/06 19u30-21u30: Student crossing! 

Vrijdag 15/06 19u30-21u30: Herexamen 

23/06: Waar zijn piraten?! (zie informatio) 

30/06: Roefelen? (geen activiteit, zie 

informatio) 

 

Jonghernieuwers 

Vrijdag 01/06 20u00-22u00: Thank God it’s Friday! 

Vrijdag 08/06 20u30-22u30: Gedaan me de rust 

Vrijdag 15/06 20u30-22u30: Overal rood me glitters 

23/06: Door de bomen het bad niet meer zien(zie informatio) 

30/06: Rispel raspel roefel (geen activiteit, zie informatio) 

 

Jolien, Michiel, Xanthe, Bert, HJolien, Michiel, Xanthe, Bert, HJolien, Michiel, Xanthe, Bert, HJolien, Michiel, Xanthe, Bert, Hans, Jolien, Boris, Marc, ans, Jolien, Boris, Marc, ans, Jolien, Boris, Marc, ans, Jolien, Boris, Marc, 

Sylvie, Jasper, Thomas, Kjell, Thijs, Hilde, MathiasSylvie, Jasper, Thomas, Kjell, Thijs, Hilde, MathiasSylvie, Jasper, Thomas, Kjell, Thijs, Hilde, MathiasSylvie, Jasper, Thomas, Kjell, Thijs, Hilde, Mathias 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


