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JODELA 

 

JAARGANG 2011-2012 

NUMMER 359 

Mei 

 
DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSJ HEIDEBLOEMPJE ESSEN 
 

VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord    

Het is wat allemaal. Beste vrienden, ik kan jullie zeggen dat april weer 

een geweldig intensieve én succesvolle maand was. We kunnen 

terugkijken op een paar schitterende evenementen! Waar jullie 

minder van hebben kunnen genieten was ons leidingsweekend: we zijn 

even een kijkje gaan nemen in Millegem, een gehucht van Mol. Daar 

aangekomen vonden we al snel de meisjes Chiro, wiens terrein we in 

juli gaan gebruiken om op kamp te gaan! Het zag er allemaal heel 

netjes uit, en we kregen al zin om er met z’n allen op uit te trekken! 

Toen we goed en wel terugwaren in Essen, moesten we direct de 

handen uit de mouwen steken. Het is jullie vast niet ontgaan, maar ons 

jaarlijks KSJ-weekend heeft plaatsgevonden in april! Wij zijn 

ongeveer net uitgeslapen, want het was dan ook een laaiend succes! 

Uiteindelijk was het de week daarna ook nog Piepers-

Leeuwkesweekend, wat ook prachtig en leuk verlopen is! Verderop in 

de jodela vinden jullie daar zelfs een klein verslagje van. Enkele foto’s 

zijn dan weer te vinden op onze Facebook groep! Mei zal vooral in het 

teken staan van de familiedag. Daar maak ik nu niet te veel woorden 

aan vuil, want bij deze jodela zit 

een prachtige brief waar alles 

duidelijk in uitgelegd staat! 

Wees erbij! Tot slot merk ik op 

dat dit de voorlaatste jodela van 

dit werkjaar is. En dat kan maar 

één ding betekenen; het kamp is 

niet ver meer.. Al iets om over te 

dromen! Tot zaterdag! 



 

InformatioInformatioInformatioInformatio
 

Activiteiten op vrijdag 

Zoals elk jaar zijn er 

verschillende leiders en 

leidsters onder ons die 

eind mei al beginnen met hun 

examens. Om ervoor te 

zorgen dat al deze 

ongelukkigen zich goed 

kunnen voorbereiden hierop, zullen zij hier en daar eens een activiteit 

op vrijdag geven! Kijk daarom goed bij de Activiteiten achteraan deze 

Jodela om er zeker van te zijn dat je op de juiste dag naar de KSJ 

komt! 

 

 

InformatioInformatioInformatioInformatio    

Activiteiten op vrijdag  

Zoals elk jaar zijn er 

verschillende leiders en 

leidsters onder ons die  

eind mei al beginnen met hun 

examens. Om ervoor te 

ongelukkigen zich goed 

kunnen voorbereiden hierop, zullen zij hier en daar eens een activiteit 

op vrijdag geven! Kijk daarom goed bij de Activiteiten achteraan deze 

Jodela om er zeker van te zijn dat je op de juiste dag naar de KSJ 

Op zaterdag 12 mei organiseren we onze 

jaarlijkse familiedag! Ik hoor sommige onder 

jullie al denken: ‘wat is dit?’ om een volledig 

antwoord te kunnen geven zit er een brief 

bij deze Jodela waar alles duidelijk in staat. 

Dit gaat zowel over de mis, de activite

onze restaurantdag en onze eerste editie 

van de kampvoorstelling! We hopen jullie 

met zo veel mogelijk te kunnen begroeten!
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VerslagenVerslagenVerslagenVerslagen
Pieper- en Leeuwkesweekend

Ik denk dat we dit jaar één van de beste weekendplaatsen ooit gehad 

hebben voor onze piepers en leeuwkes

stonden ons al op te wachten. Daarnaast nog een heel groot 

voetbalveld en een wel héél speciaal grasveld. Er stonden zoveel 

bergjes op gemaakt dat elk spel dat je er op speelde een heel 

avontuur was.  

 

De activiteiten die we gedaan hebben waren ook heel leuk en divers, 

de leeuwkes hebben bijvoorbeeld een pracht van een 

laddercompetitiespel gespeeld! Dit terwijl de piepers op zoek waren 

naar de verloren traktatie van leider Michiel

nog melden dat we alle

boterhammen, sandwiches, allerhande beleg en slaatjes zijn erdoor 

gevlogen! Voor het avondeten was er spaghetti voorzien, traditioneel 

én een groot succes. Toen we dachten dat het allemaal gedaan was 

kwam er nog een schitterende interban aan! Om het weekend af te 

sluiten hebben we eerst 

nog een heuse pyamafuif met allerhande chipjes en drankjes! Toen 

was het onderhand wel bedtijd, want de ogen van de kindjes vielen 

langzaam maar zeker toe.. 

 

Slapen daarentegen zat er nog niet direct bij, maar toen iedereen 

doorhad dat ze toch wel moe waren vielen al de leden stevig in slaap 

om verder te dromen van dit fantastische weekend!

VerslagenVerslagenVerslagenVerslagen    
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was het onderhand wel bedtijd, want de ogen van de kindjes vielen 
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WistWistWistWist----jejejeje----datjesdatjesdatjesdatjes    
 

Wist je dat… 

 

-De piepers en leeuwkes op weekend zijn geweest naar Loenhout? 

-June, Lori en Margo heel mooie optredens van K3 kunnen geven? 

-Anthony goed moet eten om veldrijder te worden? 

-De piepers de wereld veroverd hebben? 

-Het stoute klj-monster de traktatie van Michiel gestolen had? 

-De piepers er dus alles aan moesten doen om deze terug te vinden? 

-De piepers niet zo goed zijn in slapen? 

-Ze vooral heel goed zijn in vroeg wakker zijn? 

-De piepers de himalaya beklommen hebben? 

-Xanthe volgens Robbe een vampier is? 

-De quiz ook wel enkele grappige antwoorden opleverde? 

-Je er hieronder enkele kan lezen? 

-Ksj staat voor de club? 

-Bert 10 broers zou hebben? 

-Xanthe haar achternaam Leeuwenhart is? 

-Hans zijn nieuwe beste bijnaam Gansje is? 

 

-de piepers en de leeuwkes veel mooie zandkastelen gebouwd hebben? 

-de Sjowers op Grazy Tour zijn geweest? 

-ze de knuffel-gotcha hebben gewonnen? 

-ons ksj-weekend een groot succes was? 
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OudjesOudjesOudjesOudjes    
Vorige maanden hebben we kennis gemaakt met de nieuwste leiders 

en leidsters. Nu zijn de meer ervaren leiders aan de beurt! In deze 

rubriek interviewen we elke maand iemand anders om jou zo een blik 

te gunnen in het ziel van je leiding! 

De leider waar we ons deze maand in zullen verdiepen is allerliefste 

leeuwenleider Bert! 

 

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

Oudje: 22 jaar dit jaar! 

 

 

Jodela: En hoeveel van die jaren zit je al in de ksj? 

Oudje: Euhm, een goeie vraag. Ik was een laatkomer, pas in mijn 2e 

jaar leeuwke erbij gekomen. Tijdens mijn 2e jaar jonghernieuwer heb 

ik ook nog een sabbatjaar genomen, dus pakt dat dit mijn 13e KSJ-

jaar is! 

 

 

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: Die 13 jaren waren eigenlijk een opeenstapeling van leuke 

activiteiten. Wat mij nog steeds het beste bijblijft zijn eigenlijk de 

kampen en de weekends die ik allemaal meegemaakt hebt. Zelfs nu is 

het eigenlijk keer op keer een geweldige ervaring om in een 
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wildvreemd gebouw of veld te slapen of te 

kamperen. Daar komt nog eens bij dat je dat 

steeds met goede vrienden doet, wat het 

alleen nog maar leuker maakt! 

 

 

 

Jodela: Is er een activiteit waaraan je terug denkt als de minst leuke 

activiteit in je ksj-carrière? 

Oudje: Hmm, niet direct een idee, ik had er altijd wel een handje van 

weg om iets minder leuk om te buigen naar iets heel leuk denk. (lacht) 

 

 

 

Jodela: Haha, dat kan ik mezelf wel inbeelden! Heb je tenslotte nog 

een verhaaltje dat je graag wilt vertellen?  

Oudje: Na al die tijd heb ik wel 100 verhalen waar ik jullie uren mee 

kan vervelen! Maar ik stel voor dat de lezertjes best zelf elke 

zaterdag, elk weekend en elk kamp komen, dan kunnen ze zo hun eigen 

avonturen beleven! 

 

 

 

Jodela: Dat is inderdaad wijs gesproken, Oudje. Jammer genoeg zit 

ons gesprek er op, ik vond het zeer aangenaam. Bedankt he! 

 

Oudje: Dat is geen probleem! Hoera Hoera Hoera! 

Jodela: Doei doei. 
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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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VerjaardagenVerjaardagenVerjaardagenVerjaardagen    
Er is weer een nieuwe maand aangebroken en dat is natuurlijk goed 

nieuws voor iedereen, want ofwel ben je jarig, ofwel komt je 

verjaardag dichterbij! 

Voor heel wat leden van de ksj is mei de maand waarin ze verjaren, en 

op 1 mei is het al gelijk groot feest want dan wordt Anthony Browne 

van de piepers 6 jaar! Na Anthony is Marijn van Raemdonck van de 

piepers jarig! Hij wordt op 1 mei ook 6 jaar! Op 12 mei is Yentl Nouws 

van de leeuwkes aan de beurt, zij wordt dan 8 jaar! Op 15 mei mogen 

we Sanne Van Schoonhoven feliciteren met haar 8ste verjaardag en 2 

dagen later feliciteren we Nichelle Van Ginderen met haar 6de 

verjaardag! Op 19 mei zitten we met een dubbele verjaardag want op 

deze dag zijn Dries Peeters en Jelle Debie alle twee jarig en zij 

worden alle twee 17 jaar. Groot feest bij de jonghernieuwers dus! 

Daarna is het de beurt van de leiding om te feesten want op 24 mei 

wordt pieperleidster Jolien Van Gool 21 jaar! Het volgende 

feestbeest is Julie Deckers die op 25 mei 8 jaar wordt! Een dag 

later wordt deugnietenleiding Boris 23 jaar en leeuwke Jarno Van 

Den Bogert mag op dezelfde dag 8 kaarsjes uitblazen! Op 29 mei is 

het de beurt aan June Borremans om te verjaren en zij wordt op die 

dag 6 jaar. Op 30 mei zitten we met de derde dubbele verjaardag 

van de maand. Op die dag zijn Michiel Vandersteen van de 

jonghernieuwers en Jason Brinkman van de leeuwkes jarig en zijn 

worden 17 en 8 jaar. 

 

Een hele gelukkige verjaardag voor al de jarigen van mei!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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MoppentrommelMoppentrommelMoppentrommelMoppentrommel    
Een man komt op zijn werk en zegt: “Baas, mijn vrouw doet morgen de 

grote schoonmaak en ze wil dat ik haar help en een dagje vrij neem.” 

Baas: “We kunnen je echt niet kwijt hoor!” 

Man: “Ik wist dat ik op u kon rekenen.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twee dokters wisselen ervaringen uit. 'Ik heb een patiënt die aan 

geheugenverlies lijdt. Wat zou jij me aanraden?' 'Hem vooraf laten 

betalen!' 
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Een blondje schrijft vanuit de gevangenis aan haar vriend: 'Bedankt 

voor de vijl die in het brood zat. Ik heb nu de mooiste nagels van het 

hele blok....' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De moeder van Jantje zet een bord soep voor hem op tafel. Ze zegt: 

"Ik heb het tafelkleed net gewassen, dus maak het niet vies! Anders 

houd ik per vlek twee euro op je zakgeld in." Vervolgens gaat ze de 

keuken weer in. Als ze terugkomt, ziet ze jantje met zijn lepel soep 

uit te smeren over het laken. Woedend schreeuwt ze: "Jantje! Wat 

ben je aan het doen viespeuk?!" Jantje: "Ik maak van drie vlekken één 

vlek." 
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TijdroverTijdroverTijdroverTijdrover    
Droedels 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 Kleurplaat 
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UUUUit de oude doosit de oude doosit de oude doosit 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 

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 met de zonnebril op is? Geef dan op de 

volgende activiteit dit strookje af aan je leiding!  

 

Je naam:……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Je groep: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Wie denk jij dat het is? ……………………………………………………………………………………………………… 
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Activiteiten 

Piepers 

05/05: Doe eens gek 

(speciale activiteit: brief volgt nog) 

12/05: Doe eens gek met de familie 

(meebrengen: ouders, zie informatio) 

19/05: Er zit meer in een liedje dan je denkt 

26/05: In mei is elke pieper blij 

 

Leeuwkes 

05/05: Koning Leeuwenhart in nauwe schoentjes 

12/05: We sturen de mama's en papa's allemaal weer naar school toe! 

(meebrengen: ouders, zie informatio) 

19/05: Het feesten kan niet op, met oma’s aan de top! 

Zat. 26/05 19u-21u: Olgen olgen olgen, wie niet snel is kan niet volgen! 

 

 

Deugnieten 

05/05: Hehe, eindelijk gedaan met die aprilse grillen 

12/05: KSJ familiedag: zeker komen!!! 

(meebrengen: ouders, zie informatio)  

19/05: In mei leggen alle vogels een ei 

(meebrengen: fiets) 

Vrijdag 25/05-zondag 27/05: Weekend 

(Brief volgt nog) 



 

16 Rakkers 

Vrijdag 04/05 20.00u-22.00u: Het plan in 

het donker 

12/05: Het kamp komt eraan 

                           (meebrengen: ouders, zie informatio) 

19/05: Bos en beek 

Vrijdag 25/05-zondag 27/05: Wij willen weekend 

(Brief volgt nog) 

 

Sjowers 

05/05 12.00u-17.00u: Good old wine 

12/05: Familiedag! 

(meebrengen: ouders, zie informatio) 

19/05: Tjip tjip tjip 

26/05: ex. Inc. 

 

Jonghernieuwers 

05/05 12.00u-18.00u: The World is gonna end tonight 

(meebrengen: €15 + €20 zakgeld) 

12/05: Wie het laatst lacht, lacht het best 

(meebrengen: ouders, maar niet tussen 14.00u en 17.00u, zie 

informatio) 

19/05: Om het langst 

(kan nog veranderen, info volgt) 

26/05: Jabadabadoeoeoeoeoeoeo!! 

 

 

Jolien, Michiel, Xanthe, Bert, Hans, Jolien, Boris, Marc, Sylvie, Jolien, Michiel, Xanthe, Bert, Hans, Jolien, Boris, Marc, Sylvie, Jolien, Michiel, Xanthe, Bert, Hans, Jolien, Boris, Marc, Sylvie, Jolien, Michiel, Xanthe, Bert, Hans, Jolien, Boris, Marc, Sylvie, 

Jasper, ThJasper, ThJasper, ThJasper, Thomas, Kjell, Thijs, Hilde, Mathiasomas, Kjell, Thijs, Hilde, Mathiasomas, Kjell, Thijs, Hilde, Mathiasomas, Kjell, Thijs, Hilde, Mathias    



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


