
 

  



 



 

1 

JODELA 

 

JAARGANG 2014-2015 

NUMMER 391 

Juni 
DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSJ HEIDEBLOEMPJE ESSEN 
 

 

Voorwoord 

Dag vrienden van de proza. Welkom bij een nieuw voorwoord en het 

laatste van het doorsnee Ksj-jaar. Ik wens iedereen een gelukkige 

zomer want die komt eraan, dat laat meneertje de zon wel merken 

met zijn brede glimlach ☺. Ik heb er net zoveel zin in als Link die op 

een nieuw avontuur vertrekt om Zelda te redden of als loodgieter 

Mario zijn equivalent mooie prinses Peach die altijd maar wegloopt. 

We hebben weer een dikke 4 activiteiten op het programma staan 

waarvan een naar het bosbad (Splash) is. Koop dus nog snel de 

nieuwste bloemenmotieven om op je zwembroekje of badpak te 

klittenbanden of de nieuwste badmuts om nog gestroomlijnder te zijn 

als een kaalgeschoren Jan Jaap zonder haar. Maar let op want 

curiosity killed the cat, dus als je je haar titus of in andere woorden 

kaal wil scheren vraag dan altijd hulp van een volwassene. Ik sta ook 

altijd klaar met mijn breekmesje en slagroom om voor een luttele 8 

euro (exclusief btw en wegenbelasting)   je een totaal andere look te 

geven. Contacteer me door te bellen naar: 0478697030. Ik ben 24/7 

ergens. Als je linksbovenaan kijkt dan zie je een mannetje dat alleen 

maar Bla zegt en hierbij net zo 

onzinnig is als deze zin. Bedankt 

dat ik jullie kostbare toilettijd 

inbeslag kon nemen door deze 

flauwekul. Het gaat jullie heel 

goed en doe de groeten thuis van 

het Voorwoordschrijvend 

schrijvertje 

Punt amen en uit en nog een .  
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Informatio 
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 20 juni. De 3 oudste groepen 

(rakkers, sjowers, JH) 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 vrijwillige ouders ons wil-

len 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 15 euro. Dit is voor de inkom en een fris ijsje. Het 

geld wordt afgegeven voor vertrek, aan de leiding. 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 geen leiding langs geweest om te vragen of je mee 

op kamp gaat? Geen paniek! Ook deze maand kan je leiding voor 

de deur staan. Zoals reeds eerder vermeld in de vorige Jodela, be-

draagt het kampgeld voor de groepen van leeuwkes t.e.m. JH 95 euro. 

Piepers betalen 75 euro. Per extra lid van de familie gaat er telkens 5 

euro af. (Tweede kind = 90euro,…) Dit bedrag kan overgeschreven 

worden op de KSJ-rekening met vermelding van naam en groep.  

 

Uniform-uitverkoop 

Op kamp wordt er van iedereen verwacht dat hij/zij een uniform 

draagt, bestaande uit een oranje sjaaltje en onze trui/T-shirt. Voor 

zij die dit nog niet in hun bezit hebben, kan het uniform nog altijd 

aangekocht worden op de dag dat de koffers worden binnengebracht. 

Er zal dan een uitverkoop van truien en T-shirts worden gehouden. 

Wat houdt dit precies in? Omdat we volgend jaar KSA Essen worden, 

zullen er ook nieuwe truien/T-shirts aangeschaft worden. Omdat we 

nog een aantal truien en T-shirts hebben van de voorbije jaren, zullen 

we deze verkopen tegen veel lagere prijzen. (Deze mogen ook volgend 

jaar nog altijd gedragen worden) Een trui kost die dag nog maar 15 

euro i.p.v. 25 en een T-shirt heb je al voor 5 euro. 

 

Ronde van Essen 

De laatste week van augustus kunnen jullie je weer aan de Ronde van 

Essen verwachten. Deze loopwedstrijd voor jong en oud trekt altijd 

veel mensen uit Essen en omstreken. Uit ervaring weten we dat hier 

ook veel KSJ-leden bijzitten, hoera! We raden jullie zeker aan om in 

uniform te komen, zo ziet iedereen dat we allemaal van de KSJ zijn! 
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In ‘t Potje 
Broodpizza Hawaï 

Ingrediënten: 

• 2 pitabroodjes 

• 4 eetlepels tomatensaus 

• 4 plakjes ham 

• Halve rode paprika (in kleine stukjes) 

• 4 schijven ananas 

• 4 eetlepels geraspte kaas 

Bereiding: 

• Verwarm de oven voor op 200 C. 

• Snijd de broodjes door midden. 

• Bestrijk de opgesneden kanten met de tomatensaus. Beleg de 

broodjes vervolgens met de ham, paprika en de ananasschijven. 

Strooi de geraspte kaas er over. 

• Bak de broodjes midden in de oven voor ongeveer 8-10 minuten, 

tot de kaas is gesmolten. 

• Laat de broodjes even afkoelen, de kaas is erg heet. Snijd ze 

eventueel in puntjes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

Mexicaanse tostie 

Ingrediënten: 

• 8 tortillawraps 

• 2 eetlepels crème fraiche 

• 1-2 eetlepels ketchup 

• 50 gram geraspte kaas 

• Mexicaanse kruiden 

Bereiding: 

• Meng in een kommetje de crème fraiche met de ketchup. 

Bestrijk de 4 tortilla's dun met het ketchup mengsel. Strooi de 

kaas er over en als je het iets kruidiger wilt, mexicaanse 

kruiden. 

• Dek de 4 belegde tortilla's met de 4 overige tortilla's. Verhit 

een koekepan met antiaanbaklaag kort voor en leg er een tortilla 

in. Bak de tortilla's 1-2 minuten per kant tot de kaas gesmolten 

is en de tortilla's goud bruin. 

• Laat de tortilla's een beetje afkoelen en snijd in punten. 

• Serveer met rauwkost, zoals reepjes paprika, komkommer, 

cherrytomaatjes, etc. 
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Tijdrover   
 Geef jij deze tekening een mooi kleurtje? 
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Verslagen 
Familiedag  

Het jaarlijkse evenement waar ouders ook eens hun kantoorkledij 

mogen vuil maken om zo hun verstofte benen nog eens van echte 

competitiviteit te laten proeven.  Jammer genoeg zat het weer ons 

niet mee en waren er vele communicantjes. (Aan hen nog een dikke 

proficiat!) Desondanks nog een noemenswaardige aanwezigheidslijst: 

Wolk, ouders, broers &  zussen en lustige omvangrijke smulbuikjes die 

van onze overheerlijke 3-michelin sterrenwaardige gestoofde vleesjes 

en curryworsten kwamen genieten. Het springkasteel werd 

opgeblazen, de eerste gasten waren gearriveerd en onze eerste shift 

begon. Deze was zonder veel wikken en wegen vlotjes tot zijn einde 

gebracht en werd afgesloten met de stekker van het luchtkasteel te 

ontdoen van zijn stroomtoevoer. De formatie begon en er werd er 

lustig op rond geravot. In de meeste gevallen wonnen de kinderen van 

hun grotere versies, al werd er hier en daar wel eens vals gespeeld 

waardoor ze mama en/of papa eens een keer lieten winnen. De Wolk 

kon zich ook wieder ein kleines Kind voelen wanneer ze opdrachten als 

stoelenrace, tikkertje et cetera, in een adolescent jasje uiteraard, 

tot een goed einde moesten brengen. Geef ons Heer, zegen en rust en 

vreê waren de laatste woorden van de massa die honger als een paard 

had en dat paard wel konden opeten. Wij eindigden als jaarlijkse 

gewoonte met een gezellig kampvuur dat onze rode kaakjes in een 

mooi licht bracht. We danken iedereen voor ons te steunen en hopen 

op een nog grotere opkomst volgend jaar waar net hetzelfde, alleen 

dan de geüpgradede versie,  in de agenda staat.  



 

8 

Moppentrommel 
 

Een jongetje komt een winkel binnengerend en roept: ‘Vlug! Mijn vader 

hangt met zijn broek in de prikkeldraad.’ 

‘Moet ik komen helpen of heb je verband nodig?’ Vraagt de kassier. 

‘Geen van beide. Geef me alstublieft gauw een nieuw rolletje voor mijn 

fototoestel.’ 

 

Marlies en Klaartje praten over hun toekomst. 'Mijn grote droom is 

een miljoen per maand te verdienen. Zoals mijn vader', vertelt 

Marlies. 'Wat?' roept Klaartje uit. 'Verdient jouw vader een miljoen 

per maand?' 'Nee, daar droomt hij ook van!' antwoordt Marlies. 

 

 

 

Buurvrouw: ‘En hoe is het met je kleine broertje? Kan hij al lopen?’ 

Zus: ‘Nee, maar hij heeft al wel voetjes.’ 
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Kristel is met haar moeder in een groentewinkel. Als moeder heeft 

afgerekend, zegt de groenteman: ‘Pak maar een handje nootjes!’ 

Kristel kijkt naar de nootjes, maar doet niets. Dan zegt de 

groenteman het nog een keer. Kristel doet nog steeds niets. De 

groenteboer loopt naar de kist, pakt een hand vol nootjes en geeft ze 

aan Kristel. 

Buiten vraagt haar moeder: ‘Waarom pakte je die nootjes niet zelf?’ 

Kristel: ‘Omdat de groenteboer veel grotere handen heeft dan ik!’ 

 

Leraar tegen leerling: ‘Ken jij Frans?’ 

‘Ja, meneer, Frans is mijn oom.’ 

‘Nee, dat bedoel ik niet. Spreek jij Frans?’ 

‘Ja meneer, elke zondag wanneer hij bons ons op bezoek komt.’ 

‘Nee dat bedoel ik niet. Versta jij ook Frans?’ 

‘Ja meneer, maar dan moet hij wel Nederlands praten.’ 
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Wist-je-datjes 
Wist je dat… 

 

… De maand mei weer een drukke maand was? 

… De leiding heel wat heeft besproken op weekend? 

… Het kamp weer vorm begint te krijgen en steeds dichterbij komt? 

… Wij er ongelooflijk veel zin in hebben? 

… We hopen dat er heel veel leden meegaan? 

… Familiedag er al weer op zit? 

… We iedereen willen bedanken voor zijn komst? 

… De kook-mensen weer heerlijk eten klaargemaakt hebben? 

… We hen hier hartelijk voor willen danken? 

… De WOLK ook weer aanwezig was die dag? 

… We dit zeker appreciëren! 

… Er veel leden hun communie gedaan hebben? 

… We ze een dikke proficiat wensen 

… We deze maand naar Bosbad trekken? 

… We hopen op goed weer die dag zodat we goed kunnen zwemmen? 

… Iedereen zijn zwemgerief dus niet mag vergeten? 

… Dit de laatste maand is waarin nog activiteiten worden gegeven? 

… Het maar snel 21 juli moet zijn? 

… Bananen krom zijn? 

… Het ei er was voor de kip? 

… Misschien toch de kip eerst was, voor het ei? 

… Dit een raadsel zal blijven? 

… We aan het laatste wist-je-datje zitten? 
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Verjaardagen 
Deze laatste maand met activiteiten zit weer gevuld met jarigen! De 

eerste die deze maand cadeautjes mag verwachten is rakker Tibo Wel-

vis. Deze knul wordt op 6 juni al 12 jaar. Op 8 juni hebben we een 

dubbele verjaardag (de eerste van deze maand). Dan zijn zowel deug-

niet Rune Suykerbuyk als leeuwke Ite Mathysen jarig. Rune wordt er 

11 en Ite mag 8 kaarsjes uitblazen. Een paar dagen later is het weer 

feest bij de rakkers want op 11 juni wordt rakker leiding Bob Vergou-

wen al 18 jaar! Op 13 juni is het nogmaals feest bij de leeuwkes want 

dan wordt Siebe van Beverluys 9 jaar. Op 16 juni is onze enige pieper 

van de maand jarig. Jasper Nelen wordt dan namelijk 6 jaar! Op 19 juni 

hebben we onze tweede dubbele verjaardag van de maand. Deugniet 

Sofie De Moor wordt dan 11 jaar en leeuwke Sofia van Hooydonck 

wordt er dan 9. Op 24 juni is er weer een rakker jarig. Deze keer is 

dat Sita Raeymaekers die 12 kaarsjes mag verwachten op haar ver-

jaardagstaart! Deze maand sluiten we af met alweer een dubbele ver-

jaardag en toeval of niet, het zijn weer een deugniet en een leeuwke. 

Deugniet Lori Wuyts wordt op 29 juni 10 jaar en leeuwke Roselie An-

thonissen mag 8 hip hip hoeraatjes verwachten! 



 

Kiekjesrubriekje 
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Activiteiten 

Piepers 

5/6: vrijdag 18-20 u: Hiphoi Hiphoi ! 

12/6: vrijdag 18-20 u: We doen een koprol in de bollenvelden in 

Essen. 

20/6: Zwembad op komst (Bosbad, zie Informatio) 

27/6: GEEN ACTIVITEIT 

 

 

 

 

 

 

 

Leeuwkes 

5/6: vrijdag 19-21 u: De Laat-avond -ochtend-middagshow!  

12/6: vrijdag 19-21 u: KSJ, Olé, Olé!! 

20/6: Bad, Badder, Badst (Bosbad, zie Informatio) 

27/6: GEEN ACTIVITEIT 
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Deugnieten 

5/6: vrijdag 19-21 u: Knibbel knabbel 

knuisje, wie knabbelt er aan mij huisje? 

13/6: De zonder-vrouwelijke-leidingdag 

20/6: De watervallen van COO (Bosbad, zie Informatio) 

27/6: GEEN ACTIVITEIT 

 

 

 

 

 

 

 

Rakkers 

5/6: vrijdag 19-21u: Geen filmavond (Meenemen: versnapering) 

12/6: vrijdag 19-21u: Ik ben gekke Gerrit niet (Meenemen: 

voorwerp) 

20/6: Daanse en swaanse in c’est comme ca (Bosbad, zie Informatio) 

27/6: GEEN ACTIVITEIT 
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Sjowers 

6/6: Als een donderdag bij heldere hemel 

13/6: Hoge glazen vangen veel fristi 

20/6: De kruik gaat zo lang te water, totdat hij zinkt. (Bosbad, zie 

Informatio) 

27/6: GEEN ACTIVITEIT 

 

 

 

Jonghernieuwers 

5/6: vrijdag 20-22u: JH-party 

12/6: vrijdag 20-22u: JH filmavond 

20/6: Badeend (Bosbad, zie Informatio) 

27/6: GEEN ACTIVITEIT 

 

 

Bart, Jef, Michiel, Sam, Thijs, Jelle, Manitas, Wietske, 

Jordy, Amber, Thomas,  

Bob, Sylvie, Alissa, Axelle, Jasper 

 



 

 

 



 

  


