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JODELA 

 

JAARGANG 2014-2015 

NUMMER 384 

September 

 
DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSJ HEIDEBLOEMPJE ESSEN 
 

Voorwoord 

Hallokes aan alle KSJ-kindjes en mama’s en papa’s. Na twee maanden 

in mijn bed te liggen kom ik er met plezier uit om een nieuw en fantas-

tisch KSJ-jaar aan te kondigen. Want op 6 september is het weer zo 

ver, dan komen alle KSJ-kinderen met hun nieuwe vriendjes en vrien-

dinnetjes naar de allereerste activiteit van het jaar, waar voor dank 

alvast. Wij, de leiding en het voorwoord, zullen dan gedurende de ko-

mende 365 dagen klaar staan om jullie, jawel jullie, de tijd van jullie 

leven te bezorgen. Of dat gaat lukken dat weten we niet (knipoog) 

maar we zullen proberen. Ik wil jullie er allemaal attent op maken, 

mochten jullie nog mensen of dieren kennen die wel naar de KSJ zou-

den willen komen maar er de moed nog niet voor gevonden hebben, 

help ze dan even zoeken en dan vinden ze vast het juiste en rechte 

pad naar de Oude Pastorij. Nog een voordeel is dat we vanaf nu in de 

vest kunnen zwemmen omdat het nu helder blauw chloor water is ge-

worden, dat mag ook wel na 42 ton afval er uit te hebben gepeuterd. 

Ik heb zelfs gehoord dat ze er dolfijnen in willen gaan kweken, omdat 

er in het dolfinarium te weinig plek is. Dus komen kijken zal ik zo maar 

zeggen. Ik neem hierbij afscheid 

van de geletterde wereld en kruip 

terug in mijn schelp. Tot snel, zo-

dat we er weer een fantastisch 

formidabel geweldig jaar van kun-

nen maken en we weer zullen ge-

nieten als een god.  
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Informatio 
Startdag 

Zaterdag 6 september is het eindelijk zover. Dan starten de wekelijk-

se activiteiten op zaterdagnamiddag weer! We verwachten jullie zoals 

gewoonlijk om 14:00u op ons terrein om samen met ons het nieuwe 

jaar goed in te zetten. Verwacht jullie maar aan een tal van leuke, 

spannende en grappige activiteiten. Tot dan! 

 

Fotoavond 

Naar gewoonte organiseren wij een fo-

toavond, waar iedereen op welkom is. 

Deze gezellige samenkomst valt dit jaar 

op zaterdag 20 september om 20:00u 

aan onze lokalen. Wat kan je verwach-

ten? Veel leuke foto’s van ons geweldig 

kamp waar een mooie voorstelling van is gemaakt. Deze bekijken we 

dan met z’n allen met een drankje erbij, om zo leuke herinneringen aan 

het kamp op te halen.  

 

Uniformen  

Een nieuw jaar, een nieuwe start. Waarschijnlijk zullen er enkelen on-

der jullie zijn die het uniform ontgroeid zijn, kwijt zijn, … Of simpel-

weg nog niet hebben. Dan is het nu de moment om dit aan te schaffen! 

Voor meer info en/of om dingen te passen, kunnen jullie voor of na de 

activiteiten altijd terecht bij leidsters Axelle en Wietske. Zij zullen 

jullie graag verder helpen. 



 

3 
Leiding en bondsleiding 

Ook dit jaar hebben we jammer genoeg afscheid moeten ne-

men van vijf ervaren leiding. Gelukkig zullen vier kerngezonde 

en nieuwe leiding hun plaatsen innemen. Wie jullie leiding wordt, zal je 

pas te weten komen op onze startdag! Kom dus zeker langs. 

 

Dit jaar blijft Thijs Peeters onze bondsleider. Hij zal gesteund wor-

den door vice-bondsleider Jelle De Bie. Deze twee zullen een sterk 

team vormen om zo alles in goede banen te leiden. We wensen hen veel 

succes toe voor het komende jaar! 

 

In september mag je ook jouw groepsleiding aan de deur verwachten. 

Zij komen dan langs om jouw in te schrijven en voor het lidgeld. 

 

Jodela 

Zoals jullie wel weten, of ook niet, is elke leiding verantwoordelijk 

voor een aantal jodela’s die hij/zij moet rondbrengen. Normaalgespro-

ken moet u dus elke maand, voor de eerste activiteit, een boekje in uw 

bus hebben steken. Is dit toch niet het geval, mag u altijd mailen naar 

het volgend mailadres: simon.amber@hotmail.com, of bellen naar het 

nummer: 0479/505662. Leidster Amber zal er dan voor zorgen dat uw 

boekje toch zo snel mogelijk bij u geraakt! 

 

Site  

Met veel vreugde kunnen we aankondigen dat onze nieuwe site vanaf 

deze maand compleet af is! Vergeet daarom een beetje onze oude site 

en sla zeker de nieuwe site op bij jullie favorieten: www.ksjessen.be 

Buiten tal van info zullen jullie ook telkens de jodela’s online vinden. 

Zeker de moeite om eens een kijkje te gaan nemen. 
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Groentjes 
Dag groentje, alles goed?  

Ja hoor, en met jou Jef ☺ ?  

Met mij is alles goed, maar we zijn hier voor jou he. (Lacht) 

Sinds wanneer zit jij in de KSJ, groentje?  

Sinds ik 5 was, mijn vele toffere en knappere zus zat ook al in de KSJ 

en die kwam op het geniale idee om mij ook eens mee te nemen. Ik was 

bij de eerste activiteit al direct verkocht.  

Dus jij bent al een diehard ksj-er van het begin. Tof! Wat was 

jouw tofste activiteit?  

Omdat ik zelf van vuil worden hou, vond ik de dopingsactiviteit het 

tofste, wat zwijnen met de medeleeftijdsgenootjes vond ik altijd tof. 

Al zeker wanneer we konden eindigen met een warme douche met de 

guys. Ik was blij als een klein kind als ik vies werd, ik begin spontaan 

te lachen als ik er aan denk. (lacht)  

Super! En wie was jouw lievelingsleiding ?   

Ik heb ze nooit gehad maar naar Jef, Jasper en Jordy heb ik altijd op 

gekeken en ben blij dat ik hier nu leiding bij sta. Maar als ik toch een 

favoriet mag kiezen dan is het Kjell. Hij is er nu jammer genoeg uit 

maar heeft jaren mijn zaterdag opgefleurd. De rest van de leiding-

ploeg zijn ook allemaal toppers en topperinekes.  

Wat zijn je ander hobby’s buiten de KSJ?  

Ik speel graag voetbal op de PS4. Ik heb ook heel veel vrienden en 

vriendinnen op de PS4. Voor de rest is KSJ mijn leven ☺.  
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Had je ook een hekel aan een bepaalde activiteit?  

Ja, zeker wel. Dit moet toch wel drie koningen zingen zijn, 

omdat we hierbij heel de namiddag hetzelfde liedje opnieuw en 

opnieuw moesten zingen en het niet eens drie koningen was, dus som-

mige mensen niet bepaald vrolijk waren als wij met onze olijke stem-

metjes kwamen jodelen.  

 Laten we terug over gaan naar dingen waardoor de lezertjes nog 

beter door kunnen raden wie jij bent, zoals wat zijn de dingen die 

typisch zijn voor jou?   

Vanaf de sjowers heb ik mijn haar altijd geschoren en/of gekleurd en 

na het kamp doe ik dan altijd een broske omdat anders mijn moeder-

tje boos wordt. (Glimlacht) 

Ik vond het heel aangenaam met jou praten maar zal nu toch dit 

interview moeten afsluiten. Heb je nog een wens of iets dergelijk 

om dit gesprek mee af te sluiten?  

Ja, ik zou graag willen zeggen dat ik hoop dat het een tof jaar wordt 

en dat er veel nieuwe kindjes bij zullen komen en dat is het zoal.  

Dankjewel meneer of mevrouw x, daag.  

Yu  

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

Jef Goris (je mag het natuurlijk ook altijd afgeven op een zater-

dag namiddag). De eerste die het goed weet te raden, krijgt van 

mij een fantastisch mooie prijs.  
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Moppentrommel 
 

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!" 

 

Op school vraagt de juf aan Jantje : Wat is de verleden tijd van 

deze zin "Ik eet een kommetje komkommersla."? Waarop Jantje 

antwoord : "Dat is gemakkelijk: Ik at een kwammetje 

kwamkwammersloeg!! 

 

 

 

"Juf, is het waar dat grote roofvissen kleine sardientjes opeten?" 

"Ja, Thomasje, dat is echt waar." "Maar hoe maken die vissen zo'n 

blikje open?" 
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Alle kinderen van klas C moesten een opstel schrijven over hun bezoek 

aan de dierentuin. Liesje schreef: "Ik zag in de dierentuin de meest 

luie dieren ter wereld! We kwamen daar aan om drie uur 's middags, 

en de zebra's waren nog altijd in pyjama!" 

 

Wat is het toppunt van geduld? 

  Op je kop gaan staan en wachten tot uw broek afzakt. 

 

 

Een aap geeft een cadeau aan een ijsbeer. 

Dus die ijsbeer maakt het pak open en er 

springt een kikker uit. Vraagt die aap: 

"ben je geschrokken?" "Hoe weet je 

dat?" vraagt die ijsbeer, waarop de aap 

zegt: "je ziet wat wit! 
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In ‘t Potje 
Chocolade pannenkoeken 

 

Ingrediënten: 

1 liter melk 

200 gram bloem 

70 gram suiker 

20 gram boter 

4 eieren 

4 el cacao poeder (of meer) 

2 eetlepels olie 

Eventueel slagroom of honing 

 

Materialen: 

1 mengkom 

1 pannenkoekenpan 

1 spatel 
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Bereiding: 

Smelt de boter en doe deze in een kom. 

Voeg vervolgens de bloem, de eieren, de suiker, de melk, de cacaopoe-

der en de olie erbij. 

Roer dit goed door tot je een glad beslag krijgt. 

Doe wat vetstof in een pan en laat dit goed heet worden. 

Doe een schep van het deeg in de pan en verdeel dit deeg mooi over 

heel de pan. 

Om de pannenkoeken uit de pan te halen kan je best een spatel gebrui-

ken. 

   

Lekker met slagroom of wat vloeibare honing! 
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Tijdrover 
 

Dit diertje komt ook zeker naar de startdag van de ksj. Kan jij raden 

welk diertje dat het is ? 
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Verjaardagen 
Bij een nieuwe start, hoort een groot feest. Ook bij onze leden thuis 

mag gefeest worden. Het eerste lid dat deze maand een grote taart 

mag verwachten, is ook gelijk de jongste die in september verjaart, 

namelijk pieper Jasper Kerstens, hij wordt op 2 september maar 

liefst 6 jaar oud. 2 dagen later is het dan weer de beurt aan de oud-

ste die deze maand jarig is, rakker Jimmy Konings mag zijn longen al 

goed gaan trainen want hij mag dan al 12 kaarsjes uitblazen! Nog 

geen week later, op 10 september, is het dan weer de beurt aan een 

leeuwke: Nelles Costermans wordt dan 8 jaar. Daarna is het nog even 

wachten tot de volgende verjaart en dat is Ryan Brouwer, hij wordt 

20 september 11 jaar, hij mag dus 11 kussen op zijn wang verwachten 

van eender wie dat wil doen. De volgende dag is er een deugniet jarig, 

Jente Nelen wordt dan maar liefst 10 jaar! Met nog maar 9 dagen te 

gaan voor de maand weeral voorbij is zou je denken dat er niet veel 

meer verjaren, maar je hebt het mis, er komen er nog maar liefst 3 

aan! De eerste van deze 3 laatste is rakker Noor Kerstens die al 

dubbel zo oud is als haar broer Jasper, zij wordt dus 12 jaar! 3 dagen 

later is het weeral feest bij de rakkers want dan is Bram Leynse ja-

rig. Hij wordt op 27 september ook 12 jaar oud. En de laatste die de-

ze maand verjaart is een deugniet die luistert naar de naam Lilly Ar-

nouts. Zij loopt vanaf 29 september almaar liefst 10 jaartjes rond op 

deze wereld!  

 

Een dikke proficiat van de gehele leidingsploeg aan alle jarigen! 



 

Kiekjesrubriekje 
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Help! Onze voorpagina van deze jodela is niet ingevuld. Willen 

jullie ons daarbij helpen?  

Hieronder vinden jullie enkele vraagjes met daarvoor een 

nummer. Schrijf  het juiste antwoord op de vraag in het bijpassende 

kolommetje en zo geraakt het kruiswoordraadsel mooi ingevuld. 

De oplossing zal te vinden zijn in de jodela van oktober. 

 

1: De beste vereniging 

2: Heel goed 

3: Een blad dat maandelijks verschijnt 

4: Niet zonder 

5: Niet met 2 

6: Dat zijn uw … niet 

 

 

Succes!  
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Activiteiten 

Piepers 

6/9: Bumba word boer  

13/9: Piet piraat gaat op jacht 

20/9: De piepers spelen een spel 

27/9: De aap vangt een banaan 

 

 

 

 

 

            Leeuwkes 

         6/9: Boer Harms vliegt er weer in! 

   13/9: waar zijn die beertjes 

      20/9: de smurfen die durven 

     (meebrengen: reservekledij) 

      27/9: Boemba Loemba 

 

 

Deugnieten 

6/9: De smurfen smurfen een slurf 

13/9: Brilsmurf smurft puntjes bij elkaar 

20/9: Gargamel en Asraël liggen op de loer 

27/9: Smurfin ondekt het smurfendorp 
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Rakkers 

6/9: Stompe met die   klompee 

13/9: Er zijn geen bananen vandaag 

20/9:  Kraufe tot we nie meer kunnen laufe 

                                   27/9: Zwijnentijd 

 

Sjowers  

6/9: Ik ben boer Hans en hou van disco 

13/9: Dollar dollar bling bling 

20/9: Breaking Bad 

27/9: Peter, Pieter, Panda pumc 

 

 

 

 

 

   Jonghernieuwers 

6/9: Freak out today 

     13/9: Straight to the top 

  20/9: Flashback 

 27/9: Let the music play 

 

 

 

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

Jordy, Amber, Thomas,  

 Bob, Sylvie, Alissa, Axelle, Jasper 



 

  



 

  


