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DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSA HEIDEBLOEMPJE ESSEN 
 

Voorwoord 

Goede en trouwe vrienden, wanneer de blaadjes beginnen te vallen en 

de egels beginnen te bouwen aan hun winterslaapbuikje dan weten we 

dat de herfst, het seizoen der onbetaalde harktijd, aanbreekt. Ik wil 

de nieuwe gezichten bedanken om voor de KSA te kiezen om de 

jeugdigste jaren van hun leven te vertoeven, maar omdat we nog niet 

met een wachtlijst zitten voor leden en er nog wel een gaatje is, vraag 

ik aan iedereen om jong en oud uit te nodigen voor de komende 

activiteiten. Neem je fluit uit de kast en begin te blazen in de 

straten, ontstof je bel en waag je een lokaal nieuwsanker door te 

verspreiden in wat voor hemelse sferen je je zaterdagnamiddag 

doorbrengt.  Binnenkort is er ook nog een activiteit (die dan nog zal 

worden aangekondigd) voor alle leuke hormonaal overvolle pubers, dus 

voor alle rakkers en sjowers, begin je vrienden en vriendinnen al uit te 

nodigen. Ga langst, verspreidt het woord, loop desnoods om het ijs te 

breken over het water. Sprankel je gesprekken met een dosis 

anekdotes uit het KSA-verhalenpotje en wanneer je dit potje hebt 

kapotgeslagen, kom je gewoon een nieuwe halen. Genoeg geëngageerd 

geleuter, tijd voor de levensles 

van de maand: wat je zelf doet 

kost minder moeite. En 

remember: somewheeeeeeeeeere 

over de rainbow, something is.  

- Israel Kamakawiwo'ole- 

 

Je kakelend kippetje  
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Informatio 
Uitstap ’T Plezantste Land 

Zaterdag 10 oktober is het weer zover! Dan trekken we er weer met 

z’n allen op uit om ons nog eens goed uit te leven! Dit jaar doen we dit 

in Bobbejaanland. Als je mee wil gaan, moet je voor 6 oktober €30 

hebben gestort op de bankrekening van de KSA. Als je dit hebt 

gedaan, verwachten we je op 10 oktober om 7u40 aan het station van 

Essen om deze prachtige dag te beginnen. Meer informatie staat 

uiteraard in de brief die je zal krijgen/gekregen hebt. 

 

Blocktoberfest 

Voor het eerst sinds dit jaar organiseert de leiding op 17 oktober 

Blocktoberfest in de zaal achter 

café Den Block. Daar om nodigen wij 

graag alle ouders, kookouders, 

oudere leden en iedereen die je kent 

uit voor deze topfuif!  

 

 

Dag van de jeugdbeweging 

op vrijdag 23 oktober is het weeral een speciale dag. Dit is de dag 

waar iedereen die in een jeugdbeweging zit in zijn of haar uniform 

naar school mag gaan om daar eens 

lekker op te scheppen hoe leuk die 

wel niet is. Deze dag staat natuurlijk 

beter bekend als de Dag van de 

jeugdbeweging! 
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Foto’s 

Nu onze geweldige fotoavond alweer achter de rug is, kan u 

de foto’s terugvinden op onze facebook pagina. Zo kunnen ook 

degenen die jammer genoeg de avond hebben moeten missen de 

prachtexemplaren van plaatjes ook bekijken. De foto’s kan je 

terugvinden op onderstaand adres. 

https://www.facebook.com/groups/137647766577678/ 

 

Uniformen 

Aan alle nieuwe (en oude) leden: We zouden het heel erg fijn vinden 

als jullie een uniform zouden aanschaffen. Heb je er nog geen, of is 

jou uniform te klein of kapot? Meldt dit dan zeker aan leidster 

Wietske of leider Manitas. Zij gaan je met plezier helpen een nieuw 

uniform aan te schaffen. 

 

Lidgeld 

Normaal gezien is je leiding al bij je langs geweest om te vragen of je 

nog lid blijft of niet. Hebben ze dit nog niet gedaan? Wees dan niet 

bang of getreurd, ze zullen in de loop van de maand nog wel langs 

komen. Zoals bij elke jeugdbeweging moet ook bij de KSA lidgeld 

betaald worden. Dit moet gebeuren zodat je knaap of knaapin tijdens 

de activiteit verzekerd is en zodat hij/zij elke activiteit een heerlijk 

drankje kan nuttigen. Dit lidgeld bedraagt, net als vorig jaar, €50. 

Maar als je meer dan één kind hebt ingeschreven, gaat er per extra 

kind €5 af. Je betaald dus voor de eerste €50, voor de tweede €45, 

voor de derde €40,… Het rekeningnummer waarop het geld gestort 

moet worden is: 775-5935133-15 met als mededeling de naam en 

groep.  



 

4 

Groentjes 
 

Dag groentje, hoe gaat het er mee? 

Hallo bob, met mij gaat alles goed, met jou? 

Dat is een heel vriendelijke vraag groentje, met mij gaat alles 

prima. Hoe lang zit jij al in de KSA? 

Goh in de KSA zit ik nog maar een maandje maar zoals iedereen weet 

was het hiervoor KSJ daar zat ik al liefst 10 jaar in. (toen kon ik pas 

zonder hulp wandelen). 

Dus jij bent er al bij vanaf het prille begin, super. Wat was jou 

favoriete activiteit? 

Ik vond dorpsspellen altijd super! Aan mensen dingen vragen of gekke 

dingen laten doen was ook altijd geweldig!  

Top! En wie was je favoriete leiding? 

Ik vond alle leiding die ik heb gehad 1 voor 1 schatten maar als ik er 

toch eentje moet kiezen dan kies ik voor Sylvie. 

Wat zijn je hobby’s buiten de KSA? 

Buiten de KSA speel ik piano waarop ik zeker en vast nog op ga spelen 

en ik ben ook een dansserres maar de KSA blijf mijn favoriet. 

Had je ook een hekel aan bepaalde activiteiten? 

Ja het lijkt raar om te zeggen want KSA is natuurlijk echt top maar 

als ik er zo over nadenk vond ik vroeger knoflook- en ajuinentocht de 

slechtste activiteit. 

Ja dat heb ik al van veel mensen gehoord. Maar laten we terug 

overgaan naar de dingen waardoor de lezertjes nog beter dan nu 
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kunnen raden wie jij bent, zoals wat zijn dingen die 

typisch zijn bij jou? 

Dat is moeilijk te zeggen ik vind van mijn eigen dat ik steeds 

heel vrolijk ben, zorgzaam dus ik zorg altijd goed voor de lezertjes en 

ik ben slecht in liegen dus ik ben vrij eerlijk. 

Ik vond het heel aangenaam om met jou te praten maar ik moet 

nu mijn interview afsluiten anders gaan we teveel details 

weggeven. Maar ik kan het toch niet laten om nog een allerlaatste 

vraag te stellen aan jou, heb je nog een laatste wens of iets 

dergelijk om dit gesprek mee af te sluiten? 

Ja dat heb ik zeker, ik hoop dat er nog heeeeeeeeeeeeeeeeeeeel veel 

kindjes naar de KSA blijven komen en super activiteiten meemaken 

net zoals mij vroeger. 

Dankjewel meneer of mevrouw X, daag!! 

Toedeloe Bob. 

Weet jij wie meneer of mevrouw X is? Stuur dan een kaartje naar 

Bob Vergouwen (je mag het natuurlijk ook altijd afgeven op een 

zaterdag namiddag) de eerste die het goed weet te raden, krijgt 

van mij een fantastisch mooie prijs. 
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In ‘t Potje 
American Hamburger:  

Ingrediënten: 

4 hamburger broodjes 

500 gr rundergehakt 

1 ei 

Paneermeel 

1 rode ui, in stukjes 

Handje sla 

½ eetlepel worcestersaus 

4 plakjes cheddar kaas 

4 plakken bacon 

paar plakjes augurk 

tomatenketchup 

Bereidingswijze:  

Bak het spek uit in een pan en laat uitlekken op een papiertje. Doe het 

gehakt in een kom en meng het ei er door en genoeg paneermeel om er 

stevige burgers mee te vormen. Voeg een snuf peper, zout, halve rode 

ui en de worcestersaus toe. Verdeel het gehakt in vieren en maak er 

mooie burgers van. 
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Bak de burgers in een pan of op de BBQ gaar in ca 8 minuten. 

Snijd de broodjes open (rooster ze eventueel nog kort) en 

verdeel wat sla er over. Leg een burger op en meteen een 

plakje cheddar kaas zodat deze een beetje smelt. Leg een plakje 

gebakken spek, rode ui er op en wat plakjes augurk. Maak het af met 

wat ketchup. 

  

En als toetje achteraf: Ijsje 

Ingredienten:  

Fiets  

Geld  

Warm weer  

 

Bereidingswijze:  

Neem een 2-tal euro uit je spaarpot en steek het in je portemonnee. 

Pak je fietssleutel en huissleutel, ga naar buiten en sluit de deur en 

doe je fiets van het slot. Rij naar een ijssalon zet daar je fiets in de 

buurt. Ga naar binnen, kijk door de vitrine of naar andere informatie 

om er achter te komen en vraag aan de winkelbediende wanneer het 

jou beurt is of je de smaak van je dromen kan krijgen. Betaal en eet 

het op.  
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Moppentrommel 
 

Ik heb 31866 hoofden, 996 nekken, 4453 poten en 8 ogen. Rara, wat 

ben ik? 

EEN LIEGEBEEST 

  

Hoe hang je 2 kippen aan elkaar?  

Met kippebouten 

 

 

 

 

Er lopen 2 mannen op het strand. 

Zegt de een tegen de ander, lekker windje he. 

Zegt de ander zal ik er nog laten. 

  

Er zaten 2 pindanoten aan de bar. 

Zegt die ene noot tegen die andere: KRAK 
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Wat is oranje hangt in de boom en zegt ik 

ben een appelsien? 

 

Een mandarinneke met een dikke nek 

 

 

Er lopen twee cementzakken over straat. Zegt de ene tegen de 

andere: "hé, het gaat regenen!"  

Zegt de andere: "geeft niets! daar wordt je hard van" 

 

 

 

Jan: "Hoe gaat het op je nieuwe werk?"  

Piet: "O, prima. Er werken al 150 man onder me." 

Jan: "Mooi..." 

Piet: "Ja, ik werk op de tweede verdieping." 
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Tijdrover 
 

 

De herfst is begonnen, wijs Pegel de egel op naar de peren. 
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Verjaardagen 
Hoera, hoera het is weer tijd voor een nieuwe verjaardagsmaand. Het 

is herfst, de blaadjes vallen van de bomen en bij een paar van onze 

leden worden de kaarsjes uitgeblazen. De eerste jarige is deugniet 

Margo Kools, zij mag op 14 oktober veel verjaardagswensen voor haar 

11de verjaardag ontvangen. 2 dagen later verjaart Duije Knappers van 

de rakkers, deze jongedame mag 11 kaarsjes uitblazen en 11 of meer 

cadeautjes ontvangen. 19 oktober is het dan de beurt aan de 

leeuwkes om feest te vieren want dan wordt Senne Struyf 

al maar liefst 8 jaar. 1 dagje later 

zitten we dan weer bij de sjowers waar 

deze maand veel gaat gezongen 

worden want dan wordt niemand 

minder dan Sofie Vinck al 15 jaar. Na 

Sofie wachten we een klein weekje en 

dan is het dubbel feest bij de sjowers. Op 26 oktober 

verjaren Didier Kools en Stijn Kestelle. Didier mag 13 knijpjes in zijn 

poep verwachten van de meisjes (en jongens). En Stijn wordt 15 jaar 

oud. Als laatste van deze herfstige maand gaan we nog is feest 

vieren bij de leeuwkes want op 28 oktober verjaart Free Maas.  

Zij mag op haar grote verjaardagstaart 7 kaarsjes verwachten en 

proberen in 1 keer uit te blazen! We wensen de jarigen een heel 

gelukkige verjaardag toe met veel toeters, slingers, ballonnen, 

taarten en natuurlijk cadeautjes!  



Kiekjesrubriekje 
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Activiteiten 

Piepers 

3/10: ’s paw patrol. (verkleed komen als dier) 

10/10: BOBbejaanland waar de deuren openstaan. (meenemen:                               

gehandtekende afbeelding van Bobbejaan Schoepen) 

17/10: blaze en de monsterwielen.  (meenemen: auto) 

24/10: de ridders die nih zeggen. (verkleed komen als ridder of 

jonkvrouw of man) 

31/10: adidas en de boomhut. (meebrengen: boom ) 

 

                             Leeuwkes  

3/10: Wij gaan op leeuwenjacht. 

10/10: In de schoepen van Bobbejaan.  

17/10: sjoebidoedagoe. 

24/10: de avonturen van het leeuwke. 

31/10: monsters & co. 

 

 

Deugnieten  

3/10: Meu meu meuheu heushteug ABBA. 

10/10: Teun teun eus teun teun eun heut zweuds. 

17/10: spreushnikeu. 

24/10: Deu veussen zeun geusteurveun. 

31/10: Heulleuweun. 
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Rakkers  

3/10: Zakvetten.  

(meebrengen:Reservekledij) 

10/10: Jaanbobbeland. 

17/10: Banappellen zijn paars. 

24/10: Kan de leerling de leraar leren leren hoe de leraar de leerling 

moet leren leren voor de leertoets die de leerling van de leraar iets 

gaat leren. 

31/10: Ik lust graag pindakaas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjowers 

3/10: zak met vetten. (meenemen: reservekledij) 

10/10: Jaan van bobben. 

17/10: Ein twei halbe liter partij. 

24/10: doekoes doekoe dat is wat ik zie, dat is wat ik wil  

                                                                          showen aan de enemy. 

31/10: Neewollah (verkleed komen) 

 

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

Thomas, Bob, Alissa, , Jasper, Anne 





 

  


