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JODELA 
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NUMMER 382 
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DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSJ HEIDEBLOEMPJE ESSEN 
 

VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord 

Jongens jongens jongens, wat gaat de tijd toch snel. We zijn dit jaar 

nog maar pas gestart (alsof het gisteren was) en ik zie het einde al 

langzaam maar zeker in zicht komen. Het nu net 31 mei geworden en ik 

voel het eraan, de grote vakantie is niet ver meer. Veel activiteiten 

staan er niet meer op het programma, ik heb mij in de wandelgangen 

laten vertellen dat het na 2 normale en 1 speciale activiteit het jaar 

er weeral helemaal op zit! Of toch niet? Dat dacht ik ook ja, het 

beste hebben we tot laatst bewaard: het KAMP zal ons ook dit jaar 

weer niet teleurstellen, daar ben ik alvast zeker van. Een maand 

geleden zijn we gaan kijken naar de kampplaats, en hij ligt er nog. Dat 

zal alvast geen probleem worden. Ik heb daarstraks ook goei weer 

gereserveerd tussen 21 en 31 juli, dus hopelijk is er dan nog wat in 

voorraad! Deze maand zullen jullie de leiding wel aan jullie deur 

krijgen, moest dat nog niet gebeurd zijn. Dat zorgt altijd voor een 

leuk onderonsje met de papa’s en de mama’s en een iets stiller moment 

voor de kindertjes… Niet erg, zaterdagnamiddag zijn de papa’s en de 

mama’s er niet meer bij en kunnen ze weer voluit gaan! 21 juni zetten 

jullie ook maar stip in de agenda, 

onze jaarlijkse uitstap is (als het 

weer meezit) altijd een prachtige 

gelegenheid om het jaar af te 

sluiten en de vakantie in te 

zetten. De batterijen nog even 

opladen om dan op kamp te 

vertrekken!  

Joepie ende Hoera! 
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InformatioInformatioInformatioInformatio    
Bosbad 

Woohoo, ons jaarlijkse uitstapje naar het waterpark ‘Splesj’ (‘Bosbad’ 

voor de anciens onder ons) staat weer voor de deur. Dit jaar valt deze 

leuke groepsactiviteit op zaterdag 21 juni. De 3 oudste groepen 

(rakkers, sjowers, JH’s) mogen hun fietsen onder het stof vandaan 

halen om naar daar te rijden. De andere groepen gaan met de auto. 

Het zou daarom fijn zijn moesten er enkele ouders ons willen 

wegbrengen en komen halen die dag. Het vertrek staat gepland om 

10:00u stipt aan de Heuvelhal. Daar worden dan ook de uren 

afgesproken, voor de ouders die ons terug willen komen halen, hoelaat 

we ze aan het waterpretpark verwachten. We plannen terug te zijn 

aan de Heuvelhal om 17:00u. Het kostenplaatje voor deze dag vol 

plezier bedraagt 10 euro. Dit wordt afgegeven voor vertrek, aan de 

Heuvelhal. Vergeet ook zeker geen lunchpakket en eventueel een 

zakcentje van maximaal 5 euro.  

Hoe graag we het ook zouden willen, kunnen we het weer voor die dag 

niet voorspellen. Bij slecht weer hebben we uiteraard een alternatief 

klaar. Bij te koud te weer of regen trekken we met z’n allen naar een 

lekker warm binnenzwembad. Maar opgelet! Dan vertrekken we wel 

pas om 13:00u. Als je de dag zelf twijfelt, aarzel dan niet om naar het 

volgende nummer te bellen: 0476/721814 (Thijs). Hou ook zeker onze 

FB-pagina in het oog. Daar zal het definitieve besluit, de avond 

voordien, ook te lezen zijn. 
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Ronden 

Is er nog altijd geen leiding langsgeweest om te vragen of je 

mee gaat op kamp? Geen paniek! Ook deze maand kan er nog 

altijd leiding voor je deur staan. 

 

Foto-avond 

Het is nog ver weg, maar toch willen we onze jaarlijkse fotoavond al 

aankondigen. Deze zal plaatsvinden op zaterdag 13 september. Noteer 

deze datum zeker in jullie agenda’s zodat je er zeker bij kan zijn. Wat 

houdt zo’n fotoavond in? Er zullen dan allemaal leuke foto’s getoond 

worden van ons spetterend kamp! Meer info volgt later. 

 

Uniform 

Op kamp wordt er verwacht dat iedereen een uniform heeft (sjaaltje, 

T-shirt/trui). Wie dus nog geen bezitter is van ons KSJ-uniform, ga 

dan eens zeker langs voor of na de activiteit bij leidsters Axelle of 

Jolien. Zij helpen jullie graag verder! 

 

Roefel 

28 juni kunnen jullie allemaal weer gaan roefelen! Spijtig genoeg is het 

die dag GEEN KSJ, maar grote kans dat jullie ons daar wel ergens 

tegen het lijf lopen! 

 

Ronde van Essen 

De laatste week van augustus wordt er weer de Ronde van Essen 

georganiseerd. Uit ervaring weten we dat er altijd veel leden van ons 

meelopen. En daar zijn we heel trots op! We hebben daarom ook iets 

leuks bedacht: Al diegene die in uniform naar de Ronde van Essen 

komen, krijgen van ons een leuk presentje! Zeker de moeite ☺ 
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WistWistWistWist----jejejeje----datjesdatjesdatjesdatjes    
Wist je datjes  

 

- Familiedag een groot succes was? 

- We hiervoor iedereen willen bedanken. 

- De piepers, leeuwkes en deugnieten naar het vrouwenhof zijn 

geweest. 

- Het ook heel plezant is geweest. 

- De Belgen beter konden voetballen. 

- Het dat ook veel beloofd voor het WK voetbal in Brazilië. 

- De leden ook een hele mooie gsm hebben gevonden. 

- Het ook weer de laatste maand ksj is. 

- Het niet erg is want is het al bijna kamp. 

- Het dan heel leuk gaat worden. 

- Het kamp in Sint-Martems-Latem is. 

- Na het kamp dan weer ksj is. 
 



 

InInInIn
Mangomuffins met 

sinaasappelglazuur 

Ingrediënten 

• 1 rijpe mango 

• 1 sinaasappel 

• 150 g boter (op kamertemperatuur)

• 3 eieren 

• 150 g zelfrijzende bloem

• 150 g suiker 

• 50 g bloemsuiker 

• 1 snuifje zout 

Voorbereiding 

(10 min.) 

- Schil de mango en snij in kleine blokjes.

- Pers de sinaasappel (u hebt 3 eetl. sap nodig).

- Leg 16 papieren muffinvormpjes op een bakplaat.

Bereiding   

(20 min. + 25 min. in de oven + afkoelen)

1. Verwarm de oven voor op 175 °C.

2. Snij de boter in stukjes en voeg de suiker toe. Mix goed tot een zacht mengsel. 

Voeg 1 ei toe en mix 30 sec. Voeg het tweede ei toe en mix opnieuw 30 sec. Doe 

hetzelfde met het derde ei.

3. Voeg het zout toe aan de zelfrijzende bloem en z

Meng er de mangoblokjes onder.

4. Vul de papieren vormpjes tot de helft met het deeg. Bak ± 25 min. in de 

voorverwarmde oven. 

5. Schakel de oven uit en laat de muffins 5 min. staan. Haal ze uit de oven en laat 

afkoelen. 

6. Maak intussen het glazuur: roer het sinaasappelsap en de bloemsuiker tot een 

mooi glad mengsel. 

Afwerking 

Versier de muffins met lijntjes glazuur. Zet daarvoor de muffins zo dicht 

mogelijk tegen elkaar. Doe een beetje glazuur op een koffielepel en beweeg die 

heen en weer over de muffins.

InInInIn    ‘t Potje‘t Potje‘t Potje‘t Potje    

150 g boter (op kamertemperatuur) 

150 g zelfrijzende bloem 

Schil de mango en snij in kleine blokjes. 

Pers de sinaasappel (u hebt 3 eetl. sap nodig). 

Leg 16 papieren muffinvormpjes op een bakplaat. 

(20 min. + 25 min. in de oven + afkoelen) 

oor op 175 °C. 

2. Snij de boter in stukjes en voeg de suiker toe. Mix goed tot een zacht mengsel. 

Voeg 1 ei toe en mix 30 sec. Voeg het tweede ei toe en mix opnieuw 30 sec. Doe 

hetzelfde met het derde ei. 

3. Voeg het zout toe aan de zelfrijzende bloem en zeef boven het eiermengsel. 

Meng er de mangoblokjes onder. 

4. Vul de papieren vormpjes tot de helft met het deeg. Bak ± 25 min. in de 

5. Schakel de oven uit en laat de muffins 5 min. staan. Haal ze uit de oven en laat 

ntussen het glazuur: roer het sinaasappelsap en de bloemsuiker tot een 

Versier de muffins met lijntjes glazuur. Zet daarvoor de muffins zo dicht 

mogelijk tegen elkaar. Doe een beetje glazuur op een koffielepel en beweeg die 

heen en weer over de muffins.  
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2. Snij de boter in stukjes en voeg de suiker toe. Mix goed tot een zacht mengsel. 

Voeg 1 ei toe en mix 30 sec. Voeg het tweede ei toe en mix opnieuw 30 sec. Doe 

eef boven het eiermengsel. 

4. Vul de papieren vormpjes tot de helft met het deeg. Bak ± 25 min. in de 

5. Schakel de oven uit en laat de muffins 5 min. staan. Haal ze uit de oven en laat 

ntussen het glazuur: roer het sinaasappelsap en de bloemsuiker tot een 

Versier de muffins met lijntjes glazuur. Zet daarvoor de muffins zo dicht 

mogelijk tegen elkaar. Doe een beetje glazuur op een koffielepel en beweeg die 
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TijdroverTijdroverTijdroverTijdrover    
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Vertaal:  
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Lachen:  
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VerslagenVerslagenVerslagenVerslagen    
Goeiemorgen, middag, avond, nacht, wanneer je dit ook leest! 

Er werd deze maand aan mij gevraagd om een verslag te schrijven 

over iets leuks of speciaals dat de piepers afgelopen maand allemaal 

hebben gedaan. Dit was natuurlijk een heel moeilijke vraag omdat de 

piepers alleen maar leuke dingen doen! Zo zijn ze in mei bijvoorbeeld 

op weekend gegaan, was het familiedag én zijn ze naar de 

buitenspeeltuin het vrouwenhof geweest. Maar als ik één van die 

dingen moet kiezen is het wel het mega fantastische, super leuke 

pieperweekend!!! Het begon allemaal op die ene vrijdag avond rond half 

8 toen de ouders hun kleine kapoen kwam afzetten aan zorgboerderij 

‘de rommeshoef’. Nadat iedereen hun bedje was opgezet konden we 

van start gaan door de regels eens uit te leggen, zo waren er de regels 

dat je niet zonder leiding n aar buiten mocht, je ’s nachts niet met je 

zaklamp mocht schijnen, …. Daarna gingen de piepertjes slapen om 

vervolgens ‘s morgens wakker te worden met het blije nieuws dat we 

de dieren mochten eten geven! Als dit klaar was, hebben we veel leuke 

spelletjes gespeeld tot het spijtig genoeg weer begon te regenen. Dan 

hebben we maar middag eten gegeten en daarna iedereen naar de 

slaapruimte gestuurd voor een film te kijken. De film die we hebben 

gezien was er één die ik dan zelf voor de eerste keer heb gezien 

namelijk de Leeuwenkoning 3. Na ’s avonds spaghetti gegeten te 

hebben was het tijd om met onze avond activiteit te beginnen. Deze 

hield in dat je zoveel mogelijk snoepjes moest verzamelen. De 

volgende ochtend werden de piepers weer opgehaald door hun ouders 

dus dat was dan ook meteen het einde van het weekend. 
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VerjaardagenVerjaardagenVerjaardagenVerjaardagen    
Juni blijkt toch ook zeker een heuse feestmaand te zijn. 

 

Bij de piepers is het Ite Mathysen die eerst en als enige mag 

verjaren in juni. Op 8 juni wordt zij 7 jaar. Dat wordt lekkere taart 

smullen! Leeuwke Siebe Van Beverluys mag 13 juni 8 kaarsjes op zijn 

taart uitblazen en veel cadeautjes uitpakken. Sofia Van Hooydonck 

wordt op 19 juni 8 jaar oud en dat verdient een feest. Op 29 juni is 

het de beurt aan Lori Wuyts. Deze jongedame wordt die dag al 9 

jaar. Bij de deugnieten mogen er ook heel wat ballonnen worden 

opgeblazen. Tibo Welvis is de eerste jarige bij de deugnieten. Deze 

jongeman wordt 6 juni 11 jaar oud. 2 dagen later is het Rune 

Suykerbuyk die 10 kaarsjes mag uitblazen. Sofie De Moor wordt op 

19 juni een echte tiener. Op 24 juni is het de beurt aan Sita 

Raeymaekers. Deze echte KSJ-ster wordt welliefst 11 jaar. Pascal 

Have is de enige sjower die deze maand zijn verjaardag mag vieren. 

Hij wordt 19 juni 14 jaar oud! Bij de JH’ers kan het feest ook 

losbarsten. Bob Vergouwen mag 17 kusjes van de vrouwtjes 

verwachten op 11 juni! Onder de leiding zijn er ook enkele jarigen. 

Leider Hans van de rakkers wordt op 21 juni weer een jaartje ouder. 

Een paar dagen later verjaart leider Kjell van de JH’s, op 24 juni. 

Deze twee jongeheren worden allebei 23 jaar. En dat verdiend dan 

ook 23 kletsen op hun poep.  

 

Een dikke proficiat aan alle jarigen!!! 
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MoppentrommelMoppentrommelMoppentrommelMoppentrommel    
 

Een vrijwilliger biedt zich aan bij het leger. De officier vraagt: 

- Hebt u een voorkeur voor een of andere functie? 

- Mag ik kiezen? 

- Ja, omdat u vrijwilliger bent. 

- Wel, euhm, dan zou ik graag kolonel of majoor zijn. 

- BENT U GEK!!?? 

- Is dat een vereiste? 

 

 

 

Jantje komt thuis van school en zijn moeder vraagt hem wat hij 

vandaag allemaal heeft geleerd. 

Jantje zegt: “Ik heb vandaag geleerd over een erwt dat niet werkt!” 

“Ah, hoezo? Bestaat dat dan?” zegt de moeder 

“Ja hoor, een dop erwt!” 
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Een man ligt op zijn sterfbed, hij weet dat hij niet lang meer heeft. 

Opeens prevelt hij: 'Is mijn vrouw hier?' Waarop zijn vrouw: 'Ja, ik 

ben hier. Maak je maar geen zorgen, ik blijf bij jou.' Wat later vraagt 

hij: 'En de kinderen, zijn die hier?' 'Ja papa, we zijn bij jou, we laten 

je niet alleen.' Nog een beetje later: 'En mijn zuster, is mijn zuster 

hier?' 'Ja,' zegt zijn zuster, 'ik loop niet weg.' Waarop de man: 

'Godverdomme, is er dan niemand op de winkel aan het letten!?' 
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KiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekje    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13 
 

 



 

14 

ActiviteitenActiviteitenActiviteitenActiviteiten    

 

Piepers 

VRIJDAG 6/6 19u-21u: Sinds wanneer is het op vrijdag activiteit? 

VRIJDAG 13/6 19u-21u: Sinds wanneer is het vrijdag den 13e? 

21/6: Sinds wanneer staat er een bad in het bos?  

(Bosbad, zie informatio, enkele ouders gevraagd om te rijden) 

28/6: Sinds wanneer is het terug roefel?  

(Roefel, geen activiteit, zie informatio)  

 

Leeuwkes 

VRIJDAG 6/6 19u-21u: Goedkoop in de bioscoop  

(meebrengen: iets lekkers) 

VRIJDAG 13/6 19u-21u: In 6de versnelling vooruit 

21/6: Trek je zwemkleding maar aan,  

want we zullen naar het Bosbad gaan  

(Bosbad, zie informatio, enkele ouders gevraagd om te rijden) 

28/6: Mokkebal (Roefel, geen activiteit, zie informatio) 



 

15 
 

 

 

 

 

Deugnieten 

7/6 19u-21u: Nog een maand te gaan, banaan! 

14/6: De vis die altijd vrolijk is 

21/6: Als een vis op het droge  

(Bosbad, zie informatio, enkele ouders gevraagd om te rijden) 

28/6: Roefel de Poefel 

(Roefel, geen activiteit, zie informatio) 

 

 

Rakkers 

7/6: We hoeven ons niet de haaste, deze maand is de laatste 

VRIJDAG 13/6 19u30-21u30: Weg is de pech 

21/6: Plezier met hopen, in de Brabantse tropen  

(Bosbad, zie informatio, FIETS niet vergeten!) 

28/6: Wat een eer, mee kunnen rijden met de Brandweer  

(Roefel, geen activiteit, zie informatio) 

 



 

16 
 

 

Sjowers 

VRIJDAG 6/6 19u30-21u30: Alea iacta est 

VRIJDAG 13/6 19u30-21u30: Carpe diem 

21/6: Divide et impera  

(Bosbad, zie informatio, FIETS niet vergeten!) 

28/6: Veni, vidi, vici (Roefel, geen activiteit, zie informatio) 

 

Jonghernieuwers 

7/6 19u-21u: De nachtbrakers, wie zijn ze en wat willen ze?  

14/6 19u-21u: Op stap met Sint en Piet, of wat had je gedacht? 

21/6: Jaarlijkse douche, neem shampoo mee!  

(Bosbad, zie informatio, FIETS niet vergeten!) 

28/6: Laatste niet-activiteit OOIT, voor leden én leiding!  �  

(Roefel, geen activiteit, zie informatio) 

 

Jef, Michiel, Amber, Sam, Thijs, Bert, Jelle, Jolien, Jef, Michiel, Amber, Sam, Thijs, Bert, Jelle, Jolien, Jef, Michiel, Amber, Sam, Thijs, Bert, Jelle, Jolien, Jef, Michiel, Amber, Sam, Thijs, Bert, Jelle, Jolien, 

CharlotteCharlotteCharlotteCharlotte, Jordy, Hans, Thomas, , Jordy, Hans, Thomas, , Jordy, Hans, Thomas, , Jordy, Hans, Thomas,         

    Michiel, Sylvie, Kjell, Alissa, Axelle, JasperMichiel, Sylvie, Kjell, Alissa, Axelle, JasperMichiel, Sylvie, Kjell, Alissa, Axelle, JasperMichiel, Sylvie, Kjell, Alissa, Axelle, Jasper    



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


