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JODELA 

 

JAARGANG 2012-2013 

NUMMER 371 

Juni  

 
DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSJ HEIDEBLOEMPJE ESSEN 
 

VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord 

“Dag” zei het voorwoord tegen de lieve ksj-kinderen, mama’s en papa’s. 

Een nieuwe maan breekt aan en dat betekent een nieuwe maand. Deze 

keer is het de beurt aan le mond juin et ses 30 jours. Excuseer dat ik 

Frans praat maar ik hou er van uit te pakken met mijn talenkennis. Ik 

denk dat ik jullie wel blijer kan maken met het feit dat juni de eerste 

zomermaand is (allee dan toch een stukje, om exact te zijn vanaf 21 

juni) en deze hopelijke meneertje de zon, die heel goed verstoppertje 

kan spelen, meebrengt. Maar stel je voor dat meneer de zon ziek is 

dan vraag ik wel aan Harry Potter of dat hij een weerspreuk kan 

verzinnen, om ons toch nog van goed weer te voorzien. We kunnen ook 

weer een maandje van onze ik-heb-zin-in-het-kwenu-tof-kamp-van-de-

ksj-2013-editie-zin-kalender wegstrepen. Goh wat heb ik er zin in, 

jammer genoeg heb ik als voorwoord geen armen en benen en zal ik er 

niet echt bij zijn, enkel in de gedachten en de harten van jullie 

onschuldige zielen zal ik een glimp kunnen opvangen van de prachtige 

sfeer die ronf het kampgebeuren hangt. Ik kan jullie alleen nog maar 

de gewoonlijke tralala zeggen die mij nog rest, te vertellen. Ik hoop 

(en weet dat zeker) dat juni weer 

een bijzondere toffe maand 

wordt en dat ik weer veel blije 

gezichten mag verwelkomen op 

het Jeugdheem ‘deken Verbiest’. 

 

Tot nog eens maar dit zal voor 

een andere jaar zijn! 
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InformatioInformatioInformatioInformatio    
Bosbad 

Ook dit jaar gaan we weer met z’n allen naar het waterpark Splesj, in 

Nederland. Deze uitstap, die zo goed als een hele dag zal duren, gaat 

door op zaterdag 22 juni. De 3 oudste groepen (rakkers, sjowers en 

jonghernieuwers) mogen hun fiets onder het stof vandaan halen want 

zij zullen er naartoe fietsen. Om de jongere groepen naar daar te 

krijgen, vragen we ouders die zouden willen rijden.  Iedereen wordt 

om 10uur aan de heuvelhal verwacht. Daar zullen we ook bespreken, 

met de ouders die terug willen rijden, hoelaat we ze verwachten aan 

het park. We plannen terug te zijn rond 17uur.  

De kostprijs voor deze dag vol plezier bedraagt 10 euro. Vergeet ook 

zeker geen lunchpakketje, of ook een zakcentje van maximum 5 euro 

kan handig zijn. 

Hoe graag we ook zouden willen, toch kunnen wij het weer niet kiezen. 

Daarom hebben we ook een alternatief voor bij slecht weer. Als het 

te koud is die dag of het staat te regenen, dan trekken we met z’n al-

len naar het binnenzwembad ‘De Schelp’. Let op, dan vertrekken we 

pas om 13uur aan de heuvelhal. Als je de dag zelf twijfelt, aarzel dan 

zeker niet om naar het volgende nummer te bellen: 0497/281841 

(Hans) Ook op de KSJ-pagina op  

Facebook zal het definitieve besluit te 

lezen zijn.  
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Ronden  

Nog altijd geen leiding langst geweest om te vragen of jij mee 

gaat op kamp? Geen paniek! Ook deze maand kan het nog zijn 

dat zij een van de dagen voor jullie deur staan. 

 

Roefel 

Op zaterdag 29 juni vindt de jaarlijkse Roefel weer 

plaats. Jullie kunnen die middag dus zeker allemaal 

komen roefelen! Jammer genoeg zal het dan die 

middag geen KSJ zijn � Maar, geen stress! Grote 

kans dat jullie ons daar wel ergens tegen het lijf 

lopen. Joepie! 

 

 

Examens 

Ook in de maand juni heeft een groot deel van jullie leiding, maar ook 

de oudste groepen, examens. Daarom kan het zijn dat de activiteiten 

worden verschoven naar een andere dag of een ander uur. Kijk daarom 

altijd goed in jullie Jodela wanneer je juist activiteit hebt! 

 

DVD Ouderavond 2013 

Van onze ouderavond enkele maanden geleden ondertussen is er een 

dvd gemaakt! Als er dus geïnteresseerden zijn die zo’n dvd willen be-

stellen is dat zeker mogelijk. Voor slechts 3 euro kan je de hele show 

nog eens terug opnieuw bekijken! Vul daarom onderstaande strookje in 

en geef het af aan iemand van de leiding! 

 

……………………………………………(naam) wilt graag …………… (aantal) DVD’s be-

stellen van de Ouderavond en betaalt daarvoor ……………… euro! 



 

KiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekje    
 

Voor meer foto’s kan je altijd terecht op onze facebookpagina of op 

onze site www.ksjessen.net  
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MoppentrommelMoppentrommelMoppentrommelMoppentrommel    
 

Een huis heeft 4 muren met telkens een raam in. Als je door eender 

welk raam kijkt, zal je altijd richting het noorden kijken. Hoe kan dit? 

  Het huis staat op de zuidpool. 

 

 

Een dode zit op een trein. 

Wat klopt er niet? 

  zijn hart 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 
Een dienstmeisje laat op de eerste de 

beste dag een antieke Chinese vaas vallen. 

Roept de heer des huizes:" Wat doe je nu, 

dat was een vaas uit 1610". Zegt het meisje: "Oh 

gelukkig, ik dacht dat het een nieuwe was". 

 

 

 

Een soldaat komt op vrijdagmorgen bij de sergeant en vraagt verlof. 

"Ik ga vader worden," zegt de soldaat. Hij krijgt verlof. Na het 

weekend, op maandagmorgen vraagt de sergeant aan de soldaat: "En, 

hoe heet de kleine?" Zegt de soldaat: "Over negen maanden bent u de 

eerste die het weet." 
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Een dokter denkt na en vraagt zich af of een gek een beetje verstand 

heeft. Hij tekent op de muur een deur en roept naar de gekken dat ze 

vrij zijn. Alle gekken knallen tegen de muur behalve een gek die lacht. 

De dokter vraagt waarom ie lacht, de gek zegt: 'Ik heb de sleutel!' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een aap geeft een cadeau aan een ijsbeer. 

Dus die ijsbeer maakt het pak open en er springt een kikker uit. 

Vraagt die aap: "ben je geschrokken?" 

"Hoe weet je dat?" vraagt die ijsbeer, 

Zegt die aap: "je ziet wat wit!" 



 

InInInIn
Lekkere lollies met een gezond kantje

 

Tijd voor de zomer, tijd voor een feestje!! Hieronder vinden jullie een 

heel lekker, makkelijk te maken hapje met toch nog een gezond 

kantje.  

Ingrediënten 

• 12 kleine appels (bv Granny

• 12 houten pennen 

• 75 gr geroosterde pinda's,

• 75 gr smarties 

• 1 kg pure chocolade, gehakt

Bereidingswijze 

1. Steek de satéstokjes
langs de bovenkant 

2. Leg de smarties en de pinda’s op 2 aparte bordjes
3. De chocolade in een
kokend water zetten.

4. Haal de chocolade van
rond, zodat de laag

5. In de smarties en pinda's
vetvrij papier zetten.

6. Laat de chocolade op
minuten) alvorens de

 

En smakelijk eten!!  

TIP: Je lollies op een 

er niet af smelt ☺ 

InInInIn    ’’’’t Potjet Potjet Potjet Potje 

Lekkere lollies met een gezond kantje 

Tijd voor de zomer, tijd voor een feestje!! Hieronder vinden jullie een 

heel lekker, makkelijk te maken hapje met toch nog een gezond 

Granny Smith)  

pinda's, gehakt 

gehakt 

 

satéstokjes in de appel 

 

Leg de smarties en de pinda’s op 2 aparte bordjes 

een metalen of glazen kom in een pan

zetten. Onder voortdurend roeren laten

van het vuur en sop de appels erin.

laag chocola overal even dik is.  

pinda's rollen of dippen en vervolgens

zetten.  

op kamertemperatuur hard worden

de appels te serveren. 

 plekje in de schaduw zetten, zodat
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Tijd voor de zomer, tijd voor een feestje!! Hieronder vinden jullie een 

heel lekker, makkelijk te maken hapje met toch nog een gezond 

pan met zacht 

laten smelten.  

erin. Draai ze even 

vervolgens op een stuk 

worden (ong. 20 

zodat de chocolade 
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TijdroverTijdroverTijdroverTijdrover    
Raadsel: Je bent op reis en je wilt naar een bepaald dorp. Op een 

gegeven moment kom je op een splitsing waar je twee kanten op kunt. 

Je weet alleen niet welke kant je op moet. Bij de splitsing staan 

gelukkig twee mannetjes. Maar een van die mannetjes liegt altijd en 

de andere spreekt altijd de waarheid. Je weet niet welke van die twee 

de leugenaar is. Omdat de mannetjes ook weer niet zo heel veel zin 

hebben om je te helpen mag je een van hen een vraag stellen. Welke 

vraag stel je?  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Antw: Wat zal de 

ander zeggen als ik 

vraag of linksaf goed 
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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 humeurige leider 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: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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VerslagenVerslagenVerslagenVerslagen    
De piepers waren in het begin van de maand mei op gemeenschappelijk 

weekend geweest met de net iets minder maar ook nog toffe 

deugnieten. Het weekend begon met de mysterieuze vraag waar het 

zou plaatsvinden, deze vraag werd al snel beantwoord wanneer de 

leden op de minikamplaats aankwamen. De bestemming was het Chiro 

lokaal van Chiro-heide geworden. Als je de vraag: “Hoe was de luxe?” 

zou stellen dan zou ik goed, zeer goed antwoorden. Er was een pracht 

van een keuken, super toffe slaapkamers met schilderingen van al 

onze favoriete helden en een speeltuin die zich bevond in het 

nabijgelegen schooltje. Wacht vergeet ik nu niets, natuurlijk vergeet 

ik iets, er was bovendien ook nog een fantastische trampoline. De 

eerste avond hadden we onze spullen uitgepakt en een avondspel 

gespeeld. Dan waren we naar bed gegaan om goed fit te zijn voor de 

volgende dag. Toen de haan kraaide en een nieuwe dag aanbrak, 

stonden we allemaal op behalve leider Michiel, die lag nog te snurken 

in zijn slaapzak. Nadat we gezamenlijk Michiel wakker hadden 

gemaakt waren we begonnen aan onze eerste spel van de dag. 

Pleinspelen waren het geworden. We hebben tikkertje, reisje rond de 

wereld, voetbal en veel meer gespeeld. In de middag was er een spel in 

de heide, waarbij smokkelen centraal stond. In de avond aten we 

lekkere spaghetti en als dessert zelfgemaakte mellow-cakejes. Dan 

nog even alles geven op onze afscheidsfuif alvorens we gingen slapen. 

Op zondag moesten we onze koffers pakken en alleen nog maar 

wachten op onze ouders, zodat we de rest van de dag konden 

nagenieten van het fantastisch weekend 
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VerjaardagenVerjaardagenVerjaardagenVerjaardagen    
Koekoek, hier zijn we weer met het verjaren! De eerste 

feestvierders van deze geweldige maand zijn leeuwke Rune 

Suykerbuyk en pieper Ite Mathijsen. Zij worden op 8 juni 

respectievelijk 9 en 6 jaar! De volgende jarige is Bob Vergouwen van 

de sjowers. Hij viert op 11 juni zijn 16de verjaardag. Daarna vieren we 

op 19 juni de 9de verjaardag van Sofie De Moor van de leeuwkes en de 

13de verjaardag van Pascal have van de rakkers. Een dag later is het 

feest bij de deugnieten waar Bo Meesters 11 jaar wordt! Woehoew! 

Op 21 juni zitten we opnieuw met een dubbele verjaardag; op die dag 

vieren we de verjaardag van jonghernieuwerleider Hans Boden én die 

van pieper Romina Schelf! Zij worden respectievelijk 22 en 6 jaar! 

Groot feest dus. Gelukkig kunnen we de dag erna in bosbad uitblazen 

van al dat gevier en gefeest. De laatste dubbele verjaardag vieren we 

op 24 juni; dan is het nog eens feest bij de leeuwkes en de 

jonghernieuwers want Lori Wuyts wordt op die dag 9 jaar oud en 

Kjell blaast dan ondertussen al zijn 22ste kaarsje uit. Dat begint te 

tellen he, Kjell! Het laatste feestje vieren we op 29 juni. Op die dag 

wordt Sita Raeymaekers van de deugnieten 10 jaar! Daarna zit het 

verjaren er alweer op voor deze maand! 

De leidingsploeg wenst alle jarigen een héle dikke proficiat!!!! 
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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 dit knappe boerinnetje 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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ActiviteitenActiviteitenActiviteitenActiviteiten    

Piepers  

01/06: mlif nee neiz ew 

08/06: The big piepergala (aandoen: iets mooi) 

15/06: Afscheid nemen bestaat niet 

22/06: Zplezj Bosbad, zie informatio 

29/06: Roefel Roefel, geen activiteit, zie informatio 

Leeuwkes 

Vrijdag 31/05 18u30-20u30: Ik heb een toetoetoeter op mijn 

waterscooter 

Vrijdag 07/06 18u30-20u30: Ping en Pong spelen Pingpong 

Zaterdag 15/06 18u30-20u30: Tok tok took Tokketokketook, 

zingen alle kippen 

22/06: Spitter spetter spater, spelen in het water 

Bosbad, zie informatio 

29/06: Helaas Pindakaas Roefel, geen activiteit, zie informatio 

 

Deugnieten 

Zaterdag 1/06 18u30-20u30: De Kolonisten van Essen 

Zaterdag 8/06 18u30-20u30: De kleine aapjes maken het bont 

Zaterdag 15/06 18u30-20u30: We kiezen een film vanavond! 

Meebrengen: zakje popcorn of chips 

22/06: Spitter Spetter Spater, leidster Jolien in het water! 

Bosbad, zie informatio 

29/06: Het kamp komt eraan! 

Roefel, geen activiteit, zie informatio 
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Rakkers 

01/06: Goei feeke vol vreugde 

08/06: De paters in het bos 

Zaterdag 15/06 20u00-22u00: De Zonnige 

Zomer 

22/06: Een wereld vol water Bosbad, zie informatio 

29/06: Tromgeroefel 

Roefel, geen activiteit, zie informatio 

 

Sjowers 

01/06: June, ik zou alles voor je doen!  

08/06: Amai men botten! 

15/06: Er was er eens een rijbewijs 

22/06: Bossen in het bad Bosbad, zie informatio 

29/06: Roefel Roefel, geen activiteit, zie informatio 

 

Jonghernieuwers 

01/06: Boeme boem, heidebloem 

Vrijdag 07/06 19u30-22u00: Pik de pre van de dokter 

Vrijdag 14/06 19u30-22u00: Mastermovies 

22/06: Baden in het bos  

Bosbad, zie informatio 

29/06: Roefel 

Roefel, geen activiteit, zie informatio 

 

Jef, Jolien, Michiel, Xanthe, Amber, Marc, Jef, Jolien, Michiel, Xanthe, Amber, Marc, Jef, Jolien, Michiel, Xanthe, Amber, Marc, Jef, Jolien, Michiel, Xanthe, Amber, Marc, 

Sam, Thijs, Bert, Jelle, Jolien, Dries, Hilde, Sam, Thijs, Bert, Jelle, Jolien, Dries, Hilde, Sam, Thijs, Bert, Jelle, Jolien, Dries, Hilde, Sam, Thijs, Bert, Jelle, Jolien, Dries, Hilde, 

Thomas, Mathias, Michiel, Sylvie, Hans, KjellThomas, Mathias, Michiel, Sylvie, Hans, KjellThomas, Mathias, Michiel, Sylvie, Hans, KjellThomas, Mathias, Michiel, Sylvie, Hans, Kjell 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


