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JODELA 
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DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSA HEIDEBLOEMPJE ESSEN 
 
 

Voorwoord 
Van een goed voorwoord lezen is nog niemand (officieel) doodgegaan. 
Het werkt zelfs genezend voor de volgende kwaaltjes: koorts, 
waterpokken, krentenbaard, kroepoek, burn-out en de mazelen. Dus 
heb je niet te veel last van voorgaande ongemakkelijkheden, kijk de 
kat dan niet uit de boom maar ga een ladder halen. Nogmaals als je 
teveel last hebt laat de ladder dan door een vriend, familielid of 
vreemde voorbijganger halen (Chinezen zijn goed in vrijwilligers 
werk). Juni komt eraan, daarbij kan je ook een bezoekje verwachten 
van de lokale huis-, tuin- en keukenleiding die komen vragen of je kind 
mee wil op kamp. In juni zijn er ook examens dus lees zeker dit groene 
boekje tot aan de laatste letter om te weten op welke dag het 
activiteit is. Van activiteiten gesproken, je mag al beginnen met je 
wasbordje te wassen of je pensje in te zepen, want deze maand gaan 
we, als het weer het toelaat, wateren zwemmen in het bosbad 
(splesh/splash of splosh wordt minder vaak in de mond genomen).  Een 
aantal weetjes tot slot nog: niet iedereen houdt zich aan de voorrang 
van rechts. Laat mij die dan even opnieuw uitleggen, is je auto groter 

of verbruiksonvriendelijker dan 
de andere auto dan heb je altijd 
voorrang ook al komt hij van 
rechts. Voor alle bijkomende informatie en 

dergelijke gezwam over wat dan al dan niet 
waar is lees de nog kleinere lettertjes.  
 
: Dit zijn de nog kleinere lettertjes. Mocht je de moeite nemen om een vergrootglas te gebruiken. Vertel dit dan tegen 
niemand. 99 procent van wat er in het voorwoord staat is complete stierenkak tot de stierenkakste en volledig 
autobiografisch.  Erdogan vindt geitjes leuk en ik ook. Ik dit allemaal schrijf in word 2013 en op een laptop op mijn 
kamer wanneer ik er de tijd voor neem. Of de tijd mij meeneemt naar een lucide droom waar ik mijn inspiratie ga halen 
in dimensie 4.3Q dus mocht je tijd hebben of ook meegenomen worden dan kom je maar langst. Je kan mij vaak vinden 
in het regenboog café onder de wolk die lijkt op Barbara Streisand haar neus. Die hele grote dus. Ik moet vaker in 
kleine letters schrijven dan kan ik alles doen wat ik wil. Blablabli ik hou van bergen. 
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Informatio 
Bosbad: 
HOERA, HOERA!, 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 18 juni. De 2 oudste 
groepen (rakkers, sjowers) 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 
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, hoe laat 
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: 0493/642056 (Jelle). 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: 
Omdat het kamp steeds dichter en dichter bij komt, gaat 
jullie leiding deze maand langskomen om te vragen of je 
meegaat. Als je meegaat zullen er een paar papieren ondertekend 
moeten worden en krijg je vervolgens een prachtig kampboekje waarin 
staat wat je allemaal moet meenemen op kamp. 
 
Uniform: 
Op kamp heeft iedereen traditioneel een uniform aan. Heb je nog 
geen uniform? Geen paniek! Wanneer je je koffers komt 
binnenbrengen zullen een paar mensen klaarstaan om jou een nieuw 
uniform te bezorgen. Alle info over de koffers binnenbrengen vind je 
terug in het kampboekje. 
 
Examens: 
In juni eindigt het schooljaar. Daarom hebben heel wat studerende 
leiding examens. Daardoor kan het zijn dat je soms op vrijdag avond 
activiteit hebt. Kijk dus zeker heel goed bij de activiteiten om te zien 
wanneer jij op vrijdag activiteit hebt! 
 
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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Horoscoop 
RAM: 21/03 - 20/04 - Als je tegen die blind 
date opziet, kun je maar beter vlug zin maken. 
Je date zou je namelijk aangenaam kunnen 
verrassen. Geluk kan zich vandaag in elke vorm 
presenteren, bijvoorbeeld als kunstobject of 
vacature. Jij wilt je zin doordrijven en daar krijg 
je vandaag goede kansen voor. Wees echter voorzichtig en doe het 
niet te opvallend. Als anderen doorkrijgen dat je jouw zin doordrijft 
gaan ze je tegenwerken en dan gebeurt er nog maar weinig. 
 
STIER: 21/04 – 20/05 -  Venus (jouw belangrijkste planeet) bereikt 

vandaag het deel van je horoscoop dat over geld & inkomsten gaat. 
Dat helpt je de komende weken om je bankrekening te vullen, Stier. 

Tegelijkertijd heb je zin om veel uit te geven. Probeer een goede 
balans te vinden tussen die twee. 

 
TWEELING: 21/05 – 21/06 - Er zijn vandaag wat 
communicatieproblemen tussen jou en andere mensen. Geef niet op 
totdat het één en ander is opgehelderd. Anders blijven er 
misverstanden ontstaan. Je energielevel kan vandaag wat aan de lage 
kant zijn. Het tempo van gebeurtenissen kan vandaag flink oplopen; er 
lijkt sprake van veel discussies en gesprekken. Je zult nieuwe mensen 
ontmoeten, misschien zelfs wel op reis gaan, of meer contact hebben 
met familie en buren. 
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KREEFT: 22/06 – 22/07 - Venus (planeet van liefde, 
schoonheid en romantiek) bereikt vandaag de dromenzone van 
je horoscoop. Dat doet je de komende 
weken terugverlangen naar geliefden 
uit het verleden, Kreeft. Mocht een ex 
plotseling weer van zich laten horen: 
geniet ervan, maar zonder verdere 
verwachtingen. 
 
 
 
 
LEEUW: 23/07 – 23/08 -  Zorg dat je fit bent en klaarstaat voor 
een nieuwe uitdaging. Begin de dag met wat beweging. Durf je mond 
open te doen over een belangrijk onderwerp; je bent verbaal vandaag 
goed op dreef en humor zal de rest doen. Je bent al zolang met iets 
bezig, dat het overduidelijk is dat niemand er meer vanaf weet dan 
jij. Dringt dat bij jezelf wel helemaal door? Je bent zo onderhand 
onmisbaar aan het worden. Een beetje zelfvertrouwen is dus wel op 
zijn plaats. 
 
MAAGD: 24/08 – 23/09 - Na alle intensiteit van de afgelopen weken 
wordt alles nu lichter & lieflijker. Komt doordat Venus een volgend 
deel van je horoscoop bereikt. De komende weken staan in het teken 
van carrière & ambities. Je mag rekenen op alle aandacht en erkenning 
die je verdient, Maagd. 
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WEEGSCHAAL: 24/09 – 23/10 -  Je bent vandaag best 
snel geïrriteerd. Zeker wanneer je onder collega's of familie 
bent. Kijk eens wat je werkelijk dwarszit en pak dat aan. Dan hoef je 
het niet meer op anderen af te reageren. Let verder wat beter op je 
uitgaven. De limiet is bereikt. Het is leuk dat jij zo ontzettend hard 
kunt werken, maar niemand is erbij gebaat als je teveel hooi op je 
vork neemt. Met een knetterende vaart ga je door het leven, en 
jijzelf hebt er veel lol in. 
 
SCHORPIOEN: 24/10 – 22/11 - Met uw gezondheid gaat het weer 
de goede kant op. Verdeel uw krachten een beetje. U zal binnenkort 
weer zo in evenwicht zijn dat u weer wat meer van uw krachten mag 
vergen. 
 
BOOGSCHUTTER: 23/11 – 21/12 – Vandaag klopt een vriend bij je 
aan. Let goed op want hij of zij zal niet om hulp vragen, maar die wel 

nodig hebben. Met jouw innerlijke harmonie kun je jouw vriend helpen 
zijn of haar weg weer te vinden. Maak je vandaag niet al te veel 

zorgen over belangrijke besluiten. Niets is precies wat het lijkt en je 
zult op deze dag uiteindelijk meer met fictie te maken krijgen dan 

met feiten. Ga af op je intuïtie en niet op je verstand, die leid je om 
de tuin. 
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STEENBOK: 22/12 – 20/01 – Een grappig sms'je of e-
mailtje kan je vandaag aan het lachen maken. De eerste 
voortekenen zijn niet zo bemoedigend, maar dat wil nog niet zeggen 
dat alles gaat mislukken. Volg de ontwikkelingen op de voet. Je komt 
vandaag eindelijk weer eens toe aan dingen die zijn blijven liggen en 
dat ruimt lekker op. Zowel letterlijk als figuurlijk. Je krijgt weer 
ruimte voor nieuwe spullen en ideeën. Wordt alleen niet te royaal bij 
het shoppen. 
 
WATERMAN: 21/01 – 19/02 – Deze maand loopt helemaal op 
rolletjes. Vooral dromen en financiën zijn helemaal in evenwicht. 
Doordat je gevoelens op één lijn zitten met je carrièreplannen, kun je 
precies datgene nastreven wat je vindt dat je verdient. Alles dat 
maar een beetje anders is dan anders trekt de laatste tijd jouw 
aandacht. Je doet het liefste alleen maar 'andere' dingen. Toch 
hebben ook de 'gewone' dingen hun aandacht nodig. Dat mag je ook 
niet vergeten. 
 
VISSEN: 20/02 – 20/03 – Venus 
(planeet van liefde & romantiek) 
verplaatst vandaag van de Stier 
naar de Tweelingen (sterrenbeeld 
van communicatie). Dat zorgt de 
komende weken voor soepel 
contact met de mensen van wie je 
houdt. Bovendien komt de 
huiselijke zone van je horoscoop in de spotlights te staan. Omring je 
met schoonheid, Vissen. 
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Moppentrommel 
 
Er ligt een man in het water en hij schreeuwt: "Help! Help! Ik kan niet 
zwemmen!" Zegt een man die voorbij loopt: "Ik ook niet, maar hoor je 
mij zo schreeuwen?" 
 

Jantje komt met zijn pas gekochte hond bij de dierenarts. Als hij aan 
de beurt is, zegt hij tegen de dierenarts: "Ik heb deze hond gekocht 

als waakhond, maar als de bel gaat gaat hij in de hoek zitten." De 
dierenarts denkt even na en zegt dan: "Tja... dat doen boxers." 
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Hoe heet een zieke oester? 
Een hoester 

 
Waarom is een jachtluipaard zo snel en lenig? 

Omdat hij op katletiek heeft gezeten! 
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Verjaardagen 
Wat vliegt de tijd toch voorbij, de laatste maand van het schooljaar 
is weeral aangebroken, maar ook in deze maand hebben we weer een 
aantal jarigen. We beginnen bij de piepers en direct met twee 
jarigen. Op 6 juni wordt Bo Cuypers 6 jaar en Eerin Schoonen 7 jaar. 
Twee daagjes later is het de beurt aan leeuwke Ite Mathysen zij 
wordt dan 9 jaar. Hierna is het even wachten maar op 15 juni is het 
terug aan de piepers. Dan wordt Jasper Nelen 7 jaar. Op 19 juni gaan 
we een keer feesten bij de deugnieten want dan wordt Sofia Van 
Hooydonck 10 jaar. En we zijn al bijna aangebroken aan het einde van 
de maand, waar onze oudste leden blij om zullen zijn want dan zijn 
ook de examens voorbij en kunnen we beginnen aftellen naar de grote 
vakantie! Op 24 juni wordt rakker Sita Raymakers 13 jaar. En om in 
schoonheid af te sluiten, eindigen we met 2 jarigen. Om te beginnen 
bij leeuwke Roselie Anthonissen die op 29 juni 9 jaar wordt en ook de 
deugnieten mogen op deze dag zingen, maar dan voor Lori Wuyts. Zij 
wordt die dag al 11 jaar. Wij wensen ze allemaal een heel gelukkige 
verjaardag en ook alvast een zeer fijne vakantie! 
 



 

Kiekjesrubriekje 
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Activiteiten 
Piepers 
Vrijdag 3/6 van 19u00 tot 21u00: de vrolijke vissers 
Vrijdag 10/6 van 19u00 tot 21u00: takke takke tik tak 
18/6: plonsplezier (bosbad: zie informatio)  
28/5:wie weg is, is niet gezien (Geen avtiviteit) 

 
                                         
 
                                                            
 
 
 
 
 

Leeuwkes 
4/6: Wie wordt leeuwke van het jaar? 

11/6: Het is nog niet gedaan  
18/6: spetter pieter pater lekker in het water. 

(bosbad: zie informatio) 
25/6: Amp amp amp leer deze tegen het kamp. 

(geen activiteit) 
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deugnieten 
vrijdag 3/6 van 19u00 tot 21u00: Pita Pan en het nooitgedachtland 
Vrijdag 6/6 van 19u00 tot 21u00: Een trap naar de hemel met 
Bread Zeppelin. 
18/6: Frying nemo in de viscoteek (bosbad, zie informatio) 
25/6: abra kebabra. (geen activiteit) 
 
 

Rakkers  
4/6: Neikant (meenemen: fiets). 

Vrijdag 10/6 van 19u00 tot 21u00: Met z’n alle. 
18/6: Waterfietsen tussen de vissers (bosbad: zie informatio) 

25/6 : Zomer confituur (geen activiteit) 
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Sjowers 
Vrijdag 3/6 van 19u00 tot 21u00: movie time (meenemen: chips) 
Vrijdag 10/6 van 19u00 tot 21u00: examens zijn kroepoek 
18/5: bosbad (bosbad, zie informatio) 
25/6: tot op kamp! (geen activiteit) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bart, Jef, Michiel, Sam, Jelle, Manitas, Wietske, Jordy, 
Thomas, Bob, Alissa, Jasper, Anne 



Elke leider / leidster is verantwoordelijk voor het ronddragen van zijn of haar Jodela’s. 
Moest het gebeuren dat u uw Jodela niet voor de eerste zaterdag van de maand in uw 

brievenbus vindt, mag u zeker contact opnemen met iemand van de leiding 

contact gegevens:
Pieper leiding:

Leeuwkes leiding:

Deugnieten leiding:

Rakker leiding:

Sjower leiding:

Anne Van Bracht Nieuwhoef 7 0473/209979
Jasper Vroegrijk Donkweg 1 0471/332963
Jef Goris Nolsebaan 20 0478/697730

Alissa Hendrix Vogelkerslaan 50 0492/702308
Bob Vergouwen Achterstraat 6 0489/446495
Jelle De Bie Schelpheuvelstraat 73 0493/642056

Manitas Celis Veldweg 65 0498/785299
Sam Claessens Nolsebaan 36 0493/784630
Wietske Knappers Dorpsstraat 25 (Nispen) 0497/178736

Bart Goris Nolsebaan 20 0470/228249
Thomas Vroegrijk Donkweg 1 0479/726821

Jordy Haers Epicealaan 36 0472/059963
Michiel Vandersteen Hey-endlaan 9 0498/418926



 

  


