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JODELA 
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DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSJ HEIDEBLOEMPJE ESSEN 
 

VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord 

Beste jongelui, bij deze wens ik jullie alvast een aangenaam oktober 

toe. Dat is eigenlijk niet nodig, want ik weet dat we weer een 

schitterende maand voor de boog hebben! Het begint al goed met een 

uitstapje naar Walibi. Deze keer niet het vertrouwde Walibi in 

Wavre, wel het onvertrouwde Walibi in Nederland! Maar een dolle 

pret gaat het zeker wel zijn! Een weekje later zijn de grotere jongens 

en meisjes onder ons volop bezig aan de voorbereiding en uitvoering 

van ons jaarlijkse Rex-feestje: Oktober Festen! Want zo maar 

eventjes goedkoop op uitstap gaan moet ook bekostigd worden 

natuurlijk! De rest van de maand is het dan weer even uitbollen… Tal 

van leuke activiteiten staan ons de komende maanden ook weer te 

wachten. Zo is de Vriendjes en Vriendinnetjesdag ook niet veraf meer! 

Ondertussen is het maar hopen dat de zon nog even blijft schijnen, 

want in de wandelgangen zeggen ze dat we met 20 graden oktober 

ingaan! Dat zou een schone zaak zijn, zou ik zo zeggen. Dolle 

sneeuwpret kunnen we dan wel verwachten want ik zeg altijd: “Alst in 

oktober goed weer is voor de leeuwen, gaget in de winter vele dage 

sneeuwen!”. Dat denk ik er van! 

We zijn met veel nieuwe leden 

begonnen dit jaar, en stonden de 

2de week met zo maar liefst 96 

leden in de formatie… Dat is al 

een ongelofelijke start zo denk ik! 

Wie weet het begin van een 

prachtig rijk gevuld KSJ-jaar! 

Hoera Hoera Hoera! 
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InformatioInformatioInformatioInformatio    
Walibi World 

Zaterdag 5 oktober is het eindelijk zover! Zoals reeds aangekondigd, 

vertrekken we met z’n allen naar Walibi World. Om jullie geheugen nog 

even op te frissen zodat jullie het zeker niet zouden vergeten: Om 

8uur wordt iedereen verwacht aan de Heuvelhal! Wees optijd zodat 

we zo snel mogelijk kunnen vertrekken! De leiding geeft ook aan 

iedereen een brief hiervoor mee! Joepie! 

 

Oktoberfesten 

De maand oktober is niet compleet zonder onze jaarlijkse 

oktoberfesten. Dit jaar zal deze fuif doorgaan op 12 oktober, in de 

Rex. Wij nodigen ook alle ouders, oudere leden en alle andere 

feestvierders graag uit voor deze feestelijke gebeurtenis! 

 

 

 

 

 

 

Dag van de Jeugdbeweging 

18 oktober is toch wel een zeer speciale dag. Op die vrijdag valt 

namelijk de ‘Dag van de Jeugdbeweging’. Het is de bedoeling dat 

iedereen die in een jeugdbeweging zit, die dag naar school gaat in zijn 

uniform! Ook wij doen daar uiteraard aan mee. Zo kunnen we nog maar 

eens laten zien hoe fier we zijn op onze KSJ. 
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Uniformen 

Ook dit jaar mogen we weer vele nieuwe leden verwelkomen.  

Dat doet ons natuurlijk veel plezier, al merken we wel dat er enkele 

leden zijn die niet (meer) over een volledig uniform beschikken. Dat 

probleem zouden we zo snel mogelijk willen oplossen!  

Op de volgende pagina vindt u een bestelstrookje dat je kan invullen  

en op zaterdag afgeven aan leidsters Jolien en Axelle! 

 

Lidgeld 

Aangezien de KSJ elk jaar enkele vaste kosten heeft die betaald  

moeten worden zoals verzekeringen, het drinken dat jullie krijgen elke  

zaterdag,… kunnen jullie in de loop van deze maand nog zeker een  

bezoekje van jullie leiding verwachten voor het lidgeld.  

Dit bedraagt 50 euro per lid.  

Omdat dit makkelijker is, zouden we graag hebben dat het lidgeld  

overgeschreven wordt.  

Mededelingen: Naam lid, groep  

Rekeningnummer: 775-5935133-15 of BE83 7755 9351 3315 
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Foto’s 

Elk jaar worden er vele foto’s getrokken op kamp. Deze 

worden dan getoond op onze fotoavond, die dit jaar viel op 

zaterdag 14 

september. Maar geen 

getreur voor zij die deze 

gezellige avond hebben 

moeten missen. De foto’s 

worden binnenkort 

gepubliceerd op onze 

Facebookpagina.  

Zeker de moeite om ze 

eens te gaan bekijken! Hier 

de link naar onze pagina:  

http://www.facebook.com/groups/139388816131106/  

 

 

Site 

Omdat onze oude KSJ-site onder de spinnenwebben kwam te zitten, 

hebben we besloten er een volledig nieuwe te maken. Hierop kunnen 

jullie veel info terugvinden over de KSJ, zoals bijvoorbeeld de 

Jodela’s van elke maand, praktische informatie, het verhuur van onze 

tent, enzovoort enzovoort. 

Jammer genoeg moeten we nog even wachten voordat de site online 

komt te staan. Hier is alvast de link. 

http://www.ksjessen.be/  

We houden jullie op de hoogte! 
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WistWistWistWist----jejejeje----datjesdatjesdatjesdatjes    
Wist je dat… 

… De startdag een groot succes was? 

… We een heleboel nieuwe leden hebben mogen verwelkomen? 

… De ‘oudere’ leden ons ook niet in de steek hebben gelaten? 

… We daarmee heel blij zijn? 

… 14 september een heleboel herinneringen zijn opgehaald van het 

kamp? 

… Dit op onze jaarlijkse fotoavond was? 

… We hiervoor Jolien Van Gool willen bedanken? 

… De deugnieten heel goed zijn in het over een ladder klimmen? 

… De leeuwkes en de piepers met opmerkelijk veel leden zijn? 

… De leiding hun handen er wel vol mee heeft? 

… Ze dit natuurlijk niet erg vinden? 

… De rakkers al gedoopt zijn? 

… Iedereen dit wel heeft kunnen ruiken/zien? 

… We 5 oktober op uitstap gaan naar Walibi World? 

… De JH’s hun lokaal hebben geverfd? 

… Ze zeggen dat dit nu al beter is dan vorig jaar? 

… Het eigenlijk nog gewoon wit is? 

… Het vorig jaar dan toch wel heel slecht moet geweest zijn? 

… Uit statistieken blijkt dat de JH’s van dit jaar toch wel een 

beetje actiever zijn dan die van vorig jaar? 

… We ondertussen al bijna aan het einde zijn gekomen van deze 

pagina? 

… Dit daarom dus maar het laatste wistjedatje is? 



 

 

MoppentrommelMoppentrommelMoppentrommelMoppentrommel
 

Op een avond zat ik tv te kijken terwijl mijn vrouw aan het kuisen was. 

Toen ze klaar was en ze naast mij kwam zitten, vroeg ze: “Wat is er 

allemaal op de tv?” en toen 

stof…” 

Het is zo dat de ruzie begonnen is

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas is een vrij slechte leerling. Op een dag probeert zijn vader 

hem wat aan te moedigen: het mooiste geschenk dat je mij op mijn 

verjaardag kunt geven is een g

Thomas, "ik heb al een stropdas voor je gekocht!"

 

 

 

 

MoppentrommelMoppentrommelMoppentrommelMoppentrommel

Op een avond zat ik tv te kijken terwijl mijn vrouw aan het kuisen was. 

Toen ze klaar was en ze naast mij kwam zitten, vroeg ze: “Wat is er 

allemaal op de tv?” en toen antwoorde ik: “Oh, niets, alleen maar 

Het is zo dat de ruzie begonnen is. 

Thomas is een vrij slechte leerling. Op een dag probeert zijn vader 

hem wat aan te moedigen: het mooiste geschenk dat je mij op mijn 

verjaardag kunt geven is een goed rapport. "Dat is jammer pa", zegt 

Thomas, "ik heb al een stropdas voor je gekocht!"
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MoppentrommelMoppentrommelMoppentrommelMoppentrommel    

Op een avond zat ik tv te kijken terwijl mijn vrouw aan het kuisen was. 

Toen ze klaar was en ze naast mij kwam zitten, vroeg ze: “Wat is er 

antwoorde ik: “Oh, niets, alleen maar 

Thomas is een vrij slechte leerling. Op een dag probeert zijn vader 

hem wat aan te moedigen: het mooiste geschenk dat je mij op mijn 

oed rapport. "Dat is jammer pa", zegt 

Thomas, "ik heb al een stropdas voor je gekocht!" 



 

 

 

 

Wat is er erger dan het vinden van een worm in je appel?

Een halve worm vinden in je appel!!

 

 

 

 

De juffrouw vraagt aan 

geeft er 3 aan jou, hoeveel snoepjes heeft hij dan nog?” 

Joske antwoordde “10 juffrouw!” en de juffrouw begon boos te 

worden en ze zei “Jij kent je wiskunde niet goed genoeg.” En 

antwoordde daarop “Jij ken

 

 

 

 

 

Wat is er erger dan het vinden van een worm in je appel?

Een halve worm vinden in je appel!! 

De juffrouw vraagt aan Joske: “Als je broer 10 snoepjes heeft, en hij 

geeft er 3 aan jou, hoeveel snoepjes heeft hij dan nog?” 

oske antwoordde “10 juffrouw!” en de juffrouw begon boos te 

“Jij kent je wiskunde niet goed genoeg.” En 

antwoordde daarop “Jij kent mijn broer niet! Hij wil nooit delen!”
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Wat is er erger dan het vinden van een worm in je appel? 

ls je broer 10 snoepjes heeft, en hij 

geeft er 3 aan jou, hoeveel snoepjes heeft hij dan nog?” Waarop 

oske antwoordde “10 juffrouw!” en de juffrouw begon boos te 

“Jij kent je wiskunde niet goed genoeg.” En Joske 

t mijn broer niet! Hij wil nooit delen!” 
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VerjaardagenVerjaardagenVerjaardagenVerjaardagen    
Deze maand mag er al een pak meer gefeest worden dan in septem-

ber. Ja ja, nu zijn er welliefst 9 KSJ-ers jarig! HOERA! 

 

Leidster Sylvie van de piepers mag deze feestmaand inzetten. Zij 

wordt namelijk op 9 oktober 22 jaar. Dat worden veel knepen in haar 

poep. 2 dagen later is het aan JH-leider Bert, of ook wel dokter Bert 

genoemd, om is goed uit zijn dak te gaan. Hij wordt op 11 oktober 

maar liefst 23 jaar. Dat kan al tellen! 

Genoeg feestende leiding, nu is het de beurt aan onze liefste leden. 

14 oktober is wel een heel speciale dag voor leeuwke Margo Kools. Zij 

mag die dag 9 kaarsjes uitblazen. Ook deugniet Duije Knappers mag 9 

kaarsjes op haar taart verwachten, maar dan op 16 oktober.  

We zijn er nog niet! De volgende jarige van deze maand is Luna 

Aborb-Hugon. Deze deugniet mag 19 oktober een groot feest geven 

want ook zij wordt 9 jaar. Vervolgens zijn beste vrienden Didier 

Kools en Stijn Kestelle van de rakkers aan de beurt. Op 26 oktober 

mogen deze twee jongens respectievelijk 11 en 13 hoera’s in ont-

vangst nemen.  

Helaas pindakaas zijn we ondertussen bij de laatste jarige van de 

maand aangekomen. Free Maas van de piepers is de afsluitster van de 

maand. Zij wordt op 28 oktober 5 jaar! 

 

De leiding wenst jullie een dikke proficiat, vele cadeautjes, een lek-

kere taart en een groot feest toe! 
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VerslagenVerslagenVerslagenVerslagen    
Verslag leeuwkes 

Bij de leeuwtjes is het jaar zeer goed begonnen. Het was een massale 

opkomst, het leek wel dat we met duizenden leeuwtjes waren. Maar 

dat was spijtig genoeg niet. We waren met 36 leeuwtjes, dat wilt 

zeggen dat ze veel vriendjes en vriendinnetjes kunnen maken. De 

activiteit is dan ook begonnen met wat spelletjes dat je elkaar wat 

beter leert kennen, vooral de namen was het belangrijkste. Dat 

hebben we heel de zaterdag gedaan. Zo we kennen elkaar wat beter 

dus we kunnen de volgende activiteit goed beginnen. Dus de volgende 

week waren we weer met veel leeuwtjes, welgeteld met 34… amai zeg. 

We hebben deze dag gevuld met allemaal leuke spelletjes. Wanneer 

sommige groepen aan het vetzakken waren konden wij dat evengoed 

ook doen. Na wat spelletjes zoals touwtrekken en balleke stamp 

gingen sommige moede leeuwtjes in een grote modderplas spelen 

sommigen waren hellemaal zwart, zo zeg de mama’s en papa’s moesten 

wel denken. Zo de kleertjes 

gewassen, goed gedoucht we 

kunnen de 3de activiteit met volle 

moed beginnen. De leeuwtjes 

hebben toffe spelletjes moeten 

spelen om heel veel snoep de 

verdienen en saté-stokjes verdienen. Dat hebben ze natuurlijk gedaan 

en hebben zo heel veel snoepjes verdiend en daardoor hebben ze hele 

lekkere snoep satés gemaakt. Dat was tot nu toe het begin van een 

heel mooi jaar.  
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                                            KiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekje                                            
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TijdroverTijdroverTijdroverTijdrover    
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Verbind-de-punten-kleurplaat: 



 

 

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

 

Ingrediënten: 

 

• 300 gr bloem 

• 200 gr boter 

• 100 gr bloemsuiker 

• chocolade 
 

 

Bereiding: 
1. Doe alles in een kom en meng goed met de handen, 

blijf kneden tot het een mooie bol is. Laat het deeg 

een uur rusten op kamertemperatuur.

2. Snijd het deeg, 1 cm dik ongeveer, snijd hier 
vormpjes uit en bak 15 minuten op 180 graden. 

Smelt de chocolade en dop de oortjes erin.

 

‘t Potje‘t Potje‘t Potje‘t Potje    

Doe alles in een kom en meng goed met de handen, 

blijf kneden tot het een mooie bol is. Laat het deeg 

uur rusten op kamertemperatuur. 

Snijd het deeg, 1 cm dik ongeveer, snijd hier 

vormpjes uit en bak 15 minuten op 180 graden. 

Smelt de chocolade en dop de oortjes erin. 
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ActiviteitenActiviteitenActiviteitenActiviteiten    

Piepers 

5/10: Waar is wali…bi 

(zie informatio) 

12/10: Niks dan geklodder in de modder 

(meebrengen: reservekledij) 

19/10: De Piepers zijn graaf, alaaf 

26/10: Donald Duck gaat weg met de truck 

 

Leeuwkes 

5/10:Goedemorgen kabouter Plop! 

(zie informatio) 

12/10: Kennismaking met een 

nieuwe vriend 

19/10: Lang leven meneer de 

leeuwkesdirecteur (meebrengen: 

knuffel die kapot mag) 

26/10: De koe zegt boe, maar wat zegt de vos? 

Deugnieten 

5/10: De koprollende kangoeroe 

(zie informatio) 

12/10: De Duitse dolfijn duikt diep 

19/10: Kakelende kippen knippen keurig 

26/10: Vettige varkens vuillakken in de vuile vest 

(meebrengen: reserve kledij) 
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Rakkers 

5/10: Retteket, vandaag beleven we dolle pret 

(zie informatio) 

12/10: Kom uit je kot, we zoeken de dorpszot! 

19/10: Oktoberregen, komt het rakkerslokaal goed gelegen 

25-26/10: We doen ne keer zot in ons kot 

(brief volgt nog) 

Sjowers 

5/10: Feesten zoals in Duitsland 

(zie informatio) 

12/10: Wie niet sportief is, is een 

scoutser 

(meebrengen: fiets) 

19/10: Piet piraat is ook nog voor de 

Sjowers 

26/10: FC de kampioenen gaan vissen  

 

Jonghernieuwers 

5/10: Wie Woe Walibi 

(zie informatio) 

12/10: Esten esten esten, we geven een feestje! 

19/10: Waarom leven vrouwen langer? 

26/10: Een druppel op een hete plaat! 

 

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

Jordy, Hans, Thomas, 

 Michiel, Sylvie, Kjell, Alissa, Axelle, Jasper 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


