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JODELA 

 

JAARGANG 2012-2013 

NUMMER 370 

Mei 

 
DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSJ HEIDEBLOEMPJE ESSEN 
 

VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord 

Dag vogeltjes, dag krokussen, dag zon, bedankt dat je komen kon. 

Eindelijk mooi weer, de natuur komt uit zijn bevroren schelp zodat wij 

wellustig kunnen genieten van het ontdooien van de fenomenale wereld 

van moeder natuur. Ik verwelkom bij deze ook een nieuwe maand vol 

educatieve en amuserende KSJ-activiteiten en schooldagen. Al zal dit 

qua aantal dagen school, een hele toffe maand worden, omdat er een 

aantal vrije dagen voor iedereen die  woont in ons Belgikske op de 

kalender staan. 

Vergeet ook niet de verjaardagen van David Beckham, Niccolo 

Machiavelli, Sigmund Freud, John Wayne en Ian Fleming in je agenda 

te zetten. Ik hoop dat jullie ook mee aan het aftellen zijn naar kamp? 

Maar dat zal wel, want tot overmaat van ramp is er niets zo plezant 

als een katholiek kamp van de studerende jeugd. Buiten 2 kampen 

natuurlijk maar dat zal er jammer genoeg niet inzitten. Een wijs man 

moet maar genoegen leggen met al wat hij krijgen kan. Mag ik jullie 

een goocheltruc laten zien? Natuurlijk mag ik dat he? Of niet? Ja, ik 

ga het toch in ieder geval doen. Ik ga voor het eerst in heel de Jodela 

geschiedenis met onzichtbare 

letters typen, klaar?  

 

Tadaaaa ! Prachtig niet. Met deze 

truc wil ik het voorwoord dan ook 

afsluiten en hoop ik weer vele 

lieve en blije kindergezichten te 

zien volgende zaterdag op het 

jeugdheem!  
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InformatioInformatioInformatioInformatio    
Familiedag 

Zoals reeds aangekondigd, zal op 

zaterdag 18 mei onze jaarlijkse 

familiedag plaatsvinden. Zoals de naam al 

doet vermoeden, is het een dag waarop 

jullie al jullie mama’s, papa’s, broers, 

zussen,… mogen meenemen naar de KSJ. 

Zowel tussen 2 en 5 zijn zij welkom, als 

voor en na de activiteit, want dan kan er 

heerlijk worden gegeten. Meer info 

vinden jullie in de brief die bij deze Jodela zit. Tot dan! 

 

Leidingsweekend 

Het weekend van 3, 4 en 5 mei gaat jullie leiding op leidingsweekend. 

Daarom zullen er op zaterdag 4 mei geen activiteiten plaatsvinden. 

Maar niet getreurd! Op het kamp, dat wij daar gaan voorbereiden, 

zullen we deze verloren tijd zeker inhalen. 

 

Vrouwenhof 

Zaterdag 23 mei gaan de 3 jongste groepen 

samen op stap. We begeven ons dan naar de 

speeltuin bij het Vrouwenhof, in Roosendaal. 

Dit zal €2,50 kosten per lid. We zoeken ook 

nog ouders die ons zouden willen vervoeren die 

middag. Wij hebben er al zin in! 
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Ronden kamp 

Omdat het kamp niet meer zo ver weg is, kan het zijn dat 

jullie in de komende maand al leiding over de vloer krijgen. Zij 

komen dan vragen of jullie meegaan op kamp dat zal plaatsvinden van 

21 juli tot 31 juli. We gaan dit jaar naar Lierneux. Hou deze datum dus 

zeker vrij! 

 

Examens 

In mei starten al enkele leiding met hun examens. Daarom kan het zijn 

dat je groep activiteit heeft op een andere dag of op een ander uur. 

Daarom is het belangrijk dat je eerst even goed kijkt in de Jodela 

wanneer je activiteit hebt!  

 

Fuif Jonghernieuwers 

Deze maand organiseert onze oudste groep hun jaarlijkse fuif, 

genaamd Boer zkt. vrouw, om hun kas wat te spijzen. Reden te meer 

voor de al wat oudere leden en ouders,… om vrijdag 17 mei te komen 

feesten in het zaaltje van café Den Block!  

 

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 

bestellen is dat dus 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 vn de leiding! 

 

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

bestellen van de Ouderavond en betaalt daarvoor ……………… euro! 
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OudjesOudjesOudjesOudjes    
Nu we kennis hebben gemaakt met de nieuwste leiders en leidsters, 

nemen we rustig de tijd om met de oudjes een babbeltje te slaan.  

 

Jodela: Dag oudje! Hoe gaat het met je? 

Oudje: Heel goed hoor nu het eindelijk eens wat beter weer is. 

Hopelijk is dit zaterdag ook het geval! 

 

Jodela: Inderdaad ja, want we hebben wel lang genoeg in de kou 

gezeten nu! Zeg, dat ik jou mag interviewen betekent natuurlijk dat 

jouw leeftijd al een aardig cijfer bedraagt. Mag ik vragen hoe oud je 

bent? 

Oudje: Ik ben 21 jaar oud en daarmee de tweede oudste leiding van de 

ksj dit jaar. 

 

Jodela: Ja, dat is niet niks he, oudje! Met zoveel jaren achter de rug 

heb je vast veel levenservaring en een hoop wijsheden in je bezit! Heb 

je zo geen slagzin die je graag met ons wilt delen? 

Oudje: Ho, misschien iets dat ik pas nog gehoord heb. 'Blijf zeker 

jezelf, er zijn al anderen genoeg'. Het is veel leuker om allemaal 

verschillende leden in je groep te hebben dan dat iedereen hetzelfde 

zou zijn. 

 

Jodela: Dat is inderdaad een hele mooie spreuk, bedankt daarvoor! 

Dan is het nu tijd voor iets anders; met het kamp in zicht moeten we 
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al beginnen  nadenken over de dingen die we zeker wel en niet 

mogen meenemen! Wat vergeet jij nooit als je op kamp 

vertrekt? 

Oudje:  Mijn beste bedsokken gemaakt door mijn moemoe. Die zorgen 

ervoor dat ik nooit koude voeten heb. 

 

Jodela: Met die bedsokken heb ik al kennis mogen maken, ja! Mooi 

mooi. Laten we hopen dat je ze dit jaar in Lierneux niet nodig zal 

hebben! Nog een vraagje. Wat is de activiteit die je in al jouw jaren 

ksjervaring bijstaat als de allerleukste ooit? 

Oudje:  Ho dat zijn er zoveel. Gegarandeerd zijn er nog wel betere 

dan diegene die ik nu vertel! Ik kan me nog herinneren dat ik 3 jaar 

geleden toen ik leiding was van de deugnieten een spel gedaan heb met 

de muizenmaffia  en een kat die ontvoerd was. Het was gigantisch leuk 

om te zien hoe de leden helemaal in het verhaal  opgingen en echt 

geloofden dat de kat ontvoerd was. 

 

Jodela: Ja, zo zijn ze wel, die leden! Nog een laatste vraag: het is al 

tijden een discussiepunt tussen de leiding; ben jij voor of tegen 

saromapap? 

Oudje: Hoe  kan je die vragen toch blijven verzinnen . Mij maakt het 

eigenlijk niet zoveel uit. 

 

Jodela: Haha, okido. Dan denk ik dat ons gesprek hier eindigt! Zeg 

oudje, heel erg bedankt voor het gesprek en tot ziens he! 

 

Oudje: tot zaterdag! 

Jodela: Ja, tot zaterdag!!! 

 



 

KiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekje    
 

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

onze site www.ksjessen.net 
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MoppentrommelMoppentrommelMoppentrommelMoppentrommel    
 

Drie Chinezen zijn voor het eerst in Nederland. De eerste Chinees kan 

alleen nog maar het woordje 'ja' zeggen. De tweede Chinees kent al 

een zinnetje:'Met mes en vork.' De derde Chinees kent al een liedje: 

‘Olé, olé olé olé, we are the champions, we are the champions!' Op een 

dag lopen ze samen door het bos. Opeens zien ze een dode vrouw 

liggen. Toevallig komt er net een politieagent aangelopen. 

Politieagent:'Hebben jullie dat gedaan?' Eerste Chinees, die er niets 

van snapt:'Ja!' Politieagent weer:'Waarmee dan?' Tweede Chinees, 

die ook er niets van snapt:'Met mes en vork!' Politieagent:'Goed, jullie 

gaan mee naar de gevangenis.' Derde Chinees:'Olé, olé olé olé!' 

 

Waarom mag een boom niet voetballen? 

Omdat hij geschorst is! 

 

Wat is het toppunt van beleefdheid? Op je eigen tenen trappen en 

pardon zeggen. 
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Wat staat er op het graf van een telefoniste?  

Opgehangen. 

 

Wat staat er op het graf van een computerfreak?  

Game over.           

 

Wat staat er op het graf van een schoonmaakster?  

Opgeruimd staat netjes.  

 

Wat staat er op het graf van een bakker? 

 Alleen voor beschuit kom ik eruit. 
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InInInIn    ‘t Potje‘t Potje‘t Potje‘t Potje    
 

Pastasalade 

Jaja, eindelijk is het zonnetje daar, eindelijk mooi weer. Dat wil dus ook 

zeggen: tijd om de BBQ terug vanuit onder het stof te halen en dringend 

aan het werk te zetten.Terwijl de kolen in de BBQ liggen op te warmen om 

straks je vleesjes lekker klaar te maken, heb je nog eventjes tijd om snel 

een lekkere pastasalade klaar te maken om straks alle familieleden mee te 

verrassen. 

INGREDIENTEN: 

� 500 gr pasta (in vlindertjes 

of een ander leuk figuurtje) 

� 250 gr kleine tomaatjes 

� 4 grote tomaten 

� Rucola 

� Pijnboompitten 

� 300 gr feta 

� Rode pesto 

� 2 dl olijfolie 

 

Kook de pasta ongeveer 10 

minuutjes in ruim genoeg water 

waar je een klein beetje olijfolie 

aan toevoegt. Ondertussen kun je 

alvast de kleine tomaatjes in 4 

stukjes snijden. De grote tomaten 

snijd je ook in stukjes en de feta 

ook. 

Om de rucola klein te krijgen, is 

het het makkelijkst om deze in 

een schaaltje te doen en fijn te 

knippen met een schaar. 

Als de pasta gaar is, giet je de 

hele inhoud van de pan in een 

vergiet. Hier laat je daarna koud 

water overheen lopen zodat je 

vlindertjes afkoelen. Op die 

manier krijg je een lekker frisse 

pastasla. 

Als al het water uit de pasta is 

gelopen, doe je de pasta in een 

grote schaal. Mix alles door elkaar, 

voeg er de pesto en de rest van de 

olijfolie aan toe en voilà. 

Smakelijk!  



 

11 

TijdroverTijdroverTijdroverTijdrover    
Sudoku 
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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 lieflijke blondine 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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Wist je DatjesWist je DatjesWist je DatjesWist je Datjes    
 

Wist je dat… 

 

… De wandelgangen weer hele leuke dingen te vertellen hadden deze 

maand? 

… We een selectie van deze levensbelangrijke wijsheden met jullie 

zullen delen? 

… Het eerste echte wist-je-datje zal gaan over de jonghernieuwers? 

… Dit komt omdat zij toch wel een zeer mooie prestatie hebben 

neergezet? 

… Ze 100 km hebben gewandeld, helemaal naar Oostende? 

… Alissa haar voeten dat wel geweten hebben? 

… De jonghernieuwers toch nog goed hebben geholpen met Release en 

met de opruim daarvan? 

… We ze daar nog een extra keer voor willen bedanken? 

… Leider Bert al voor het 2e jaar op rij niet heeft geholpen met de 

dansvloer te leggen of de tent op te stellen? 

… Dit komt omdat hij een paar nachtjes in het ziekenhuis moest 

slapen? 

… Hij nu gelukkig weer helemaal beter is? 

… Hij het heel leuk vond om een kampvuur te maken op weekend met 

de deugnieten? 

… De deugnieten en de piepers samen op weekend zijn geweest? 

… De piepers daar hele grappige dingen hebben gezegd? 

… Leider Jef deze dingen jammer genoeg niet onthouden heeft? 
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VerjaardagenVerjaardagenVerjaardagenVerjaardagen    
Een zonnige maand vol vogelgetjilp maar geen tijd om te kletsen want 

er zijn weer een hele hoop vrolijke jarigen! 

De eerste verjaardag vieren we al op 1 mei en dit bij de piepers want 

op die dag wordt Anthony Browne 7 jaar! 10 dagen later nog eens 

feest bij de piepers want wordt Marijn Van Raemdonck 7 jaar oud! 12 

mei de eerste jarige bij de leeuwkes en dan heb ik het over Yentl 

Nouws die op 9 jaar wordt! 3 dagen later weer een leeuwke dat 9 

wordt en deze keer is dat Sanne Schoonhoven. Op 16 mei is het feest 

bij de familie Ceulemans want die dag wordt pieper Yana 7 jaar! 

Nichelle Van Ginderen van de piepers wordt op 18 mei ook 7 jaar! Op 

19 mei vieren we 3 verjaardagen tegelijkertijd! Op die dag wordt 

pieper Lander Van Ginderen 7 jaar en leider Jelle van de deugnieten 

en leider Dries van de rakkers worden dan alletwee 18 jaar! 24 mei is 

het weer feest bij de leiding want dan wordt leidster Jolien van de 

deugnieten 22 jaar! Twee dagen later worden er nog eens kaarsjes 

uitgeblazen bij de leeuwkes want dan wordt Joachim Theunis 9 jaar 

oud! De laatste twee jarigen van de maand zijn pieper June 

Borremans en pieperleider Michiel Vandersteen. Pieperfeest dus! Op 

29 mei vieren we eerst de verjaardag van June, die dan 7 jaar oud 

wordt. De dag daarna vieren we dan als laatste Michiel Vandersteen 

zijn verjaardag; hij wordt dan ook 18 jaar oud! AAN ALLE JARIGEN 

VAN DEZE MAAND;       
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ActiviteitenActiviteitenActiviteitenActiviteiten    

Piepers 

04/05: Amp amp amp, we gaan weer bijna op kamp  

Geen activiteit, zie informatio 

11/05: Er zit meer in een waterballon dan je denkt! 

18/05: Fafafafamiliedag 

Familiedag, zie informatio 

25/05: We laten het beest los  (Gevraagd: ouders die willen rijden)                          

Leeuwkes 

04/05: Daar is de lente, daar is de zon! 

Geen activiteit, zie informatio 

Zaterdag 11/05 11u – zondag 12/05 11u:  

De bloemen schieten in bloei (brief volgt) 

18/05: Zo geel als de zon 

Familiedag, zie informatio 

25/05: Elke vogel legt een ei in mei! (Gevraagd: ouders die willen rijden) 

 

Deugnieten 

04/05: Op naar het zonnige Zuiden! 

Geen activiteit, zie informatio 

11/05: Jaak werkt zich in nesten 

Meebrengen: reservekledij 

18/05: Don Casterleone en de zoektocht naar de schat 

Familiedag, zie informatio 

25/05: Heinz en Fritz halen kattenkwaad uit! 

(Gevraagd: ouders die willen rijden)                           
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Rakkers 

04/05: Bla bla bla de bla die bla 

Geen activiteit, zie informatio 

11/05: En maar feesten lek de beesten 

18/05: Eerst een grap en een grol, daarna eten we ons buikje vol 

Familiedag, zie informatio 

25/05: Hopsaflopsa tis mooi weer! (meenemen: fiets en zwemgerief) 

 

Sjowers  

04/05: De leiding moet vergaderen 

Geen activiteit, zie informatio 

11/05: Antwerpen proeft 

18/05: Eeteeteet Freetfreetfreet plezier in de keet 

Familiedag, zie informatio 

25/05: Lenen bij Mevrouw Leenmans is lenen bij een vriendin 

(meenemen: fiets) 

 

Jonghernieuwers 

04/05: Amuseerulle mor in Essen, woa zen oep congé! 

Geen activiteit, zie informatio 

11/05: Profiterollekes moaken is fijn, dus ik zouw er mor zijn! 

Vrijdag 17/05 – zaterdag 18/05: Oeps ist al oos fjeesje? En nog 

familledag oek? Moandag congé! 

Familiedag, zie informatio 

25/05: Weir oef gen weir, kleddernat 

zulle woa zen!  

(meeritsen: reservekleire) 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


