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DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSA HEIDEBLOEMPJE ESSEN 
 

Voorwoord 

Hallowa en welkom bij de eerste zin van de eerste jodela van het eer-

ste KSA-jaar sinds vele. Na twee maandjes alles te vergeten wat we 

heel het schooljaar geleerd hadden, al onze euro’s op reis uit de bui-

tenlandse flappentappers te halen en genoeg kilo’s zijn aangekomen om 

voor drie jaar een winterslaap te houden is het weer tijd om wekelijks 

te verlangen naar de drie uurtjes op zaterdag die je in extatische fa-

ses brengen. Hierbij een oproep om iedereen die je kent en op de 

schaal van tofheid minimum een zeven haalt mee te nemen naar het 

jeugdheem Deken Verbiest.  Een nieuwe tussenrubriek die ik wil 

toevoegen is: Wie was het toen ? Waarin ik in het KSJ-archief duik en 

een citaat uit een jodela haal en jullie moeten raden van welk creatief 

genie dit citaat was. Het citaat stamt uit het voorwoord van septem-

ber 2007: Nu effe terug naar het schoolleven. Stuur het juiste ant-

woord naar 0478697730, 1 euro per sms en win een luxe reis naar 

Geel voor 2 personen ben je de 10de sms’er dan krijg je een gepersona-

liseerd verrassing de volgende keer dat ik je op het jeugdheem tegen-

kom. Denk er aan luister voldoende muziek, leer goed, peins een keer 

over het leven, relativeer het en 

laat de liefde in mate zegenvie-

ren. Mij resteert nog een paar 

vierkante centimeters wit. – life 

in plastic it’s fantastic – Aqua 

 

Je verwoordend voorwoordschrij-

vertje 
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Informatio 
Startdag 

Op 5 september is het eindelijk zo ver: dan begint de al-

lereerste activiteit van het nieuwe millenium van de KSA!! 

Maar een nieuwe naam wil niet zeggen dat we al onze oude 

gewoontes zomaar de deur uit gooien, we spreken namelijk 

nog altijd wekelijks af om 14u00 aan jeugdheem Deken 

Verbiest (essendonk 3). Ook mogen jullie je weer verwach-

ten aan een hele reeks topactiviteiten gegeven door topleiding die 

voor de gelegenheid een ander uniform hebben aangetrokken. 

 

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 leidster Wietske en leider Manitas. Zij 

zullen jullie graag verder helpen. 

 

Jodela 

Net zoals elk jaar is iedere leiding verantwoordelijk voor een aantal 

jodela’s die hij/zij moet rondbrengen. Als alles verloopt zoals het 

hoort, hebt u een jodela voor de eerste activiteit van de maand. In-

dien dit niet het geval is, mag u altijd een mailtje sturen naar 

sam_claessens50@hotmail.com of bellen naar 0493/784630 en dan 

zorg ik ervoor dat u toch nog uw boekje zal krijgen. 
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Leiding en bondsleiding 

Zoals bijna elk jaar het geval is, hebben we dit kamp weer af-

scheid moeten nemen van een paar leiding. Maar we hebben een nieuwe 

leiding ervoor in de plaats gekregen die met alle plezier hun zware ta-

ken zal overnemen! Omdat we afscheid hebben moeten nemen van on-

ze bondsleiding, zal de vice-bondsleiding van vorig jaar, Jelle De Bie 

deze taak op zich nemen. Hij wordt dit jaar bij gestaan door de nieu-

we vice-bondsleider Jef Goris. We willen Thijs bedanken voor zijn 

geweldige inzet de voorbije jaren als hoofdleider. 

Ook mag je in september al je eigen leiding bij je thuis verwachten! 

Dit doen ze om je in te schrijven om het komende jaar zo veilig en 

leuk mogelijk te maken. 

 

Leidingsweekend 

Naar gewoonte trekt de leiding er een weekend op uit. Meestal ge-

beurt dit in november, maar wegens omstandigheden hebben we dit 

moeten verzetten naar september. Dit is niet zomaar een weekend. 

Hier wordt er vergaderd om zo alles vlot te laten verlopen het komen-

de KSA-jaar. Jammer genoeg wilt dit wel zeggen dat het zaterdag 26 

september geen activiteit is. Niet getreurd, deze verloren tijd halen 

we wel in op ons kamp! 

 

Fotoavond 

Tot slot wil ik jullie nog uitnodigen voor onze 

jaarlijkse fotoavond waar u kan zien wat uw ka-

poen afgelopen kamp allemaal heeft uitgespookt. Deze avond zal door-

gaan op 19 september vanaf 20u00 aan de lokalen. 
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Wist-je-datjes 
Wist je dat… 

 

... Het een geweldig kamp was? 

… We terug willen? 

… Dat er van het kamp nog een foto avond komt? 

… Je voor de datum even moet gaan kijken bij informatio? 

… De ksj nu veranderd is naar ksa? 

… Er vanaf nu geen ksj meer is? 

... De leiding nu donker blauwe hemden krijgt in plaats van lichtblauw? 

… Het 5 september startdag is van de ksa? 

… We hier al heel lang naar uitkijken? 

… We hopen dat er veel kindjes naartoe komen.? 

… Jullie al je vriendjes en vriendinnetjes mee moeten nemen? 

… Jullie nieuwe leiding krijgen? 

… Jullie waarschijnlijk hierdoor zeer benieuwd zijn? 

… Jullie nog moeten wachten tot 5 september? 

… Jullie zeer blij gaan zijn met jullie nieuwe leiding? 

… Ik nu ga stoppen met schrijven? 

… We nu wachten tot 5 september? 
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Moppentrommel 
 

 

Jantje vraagt aan de juf: ‘’Hoe veeg jij je billen af?’’ Juf: ‘’Met mijn 

rechterhand.’’ Jantje: ‘’Bah, ik met wc-papier.’’ 

 

 

 

Jantje zet op de voetbalclub zijn fiets tegen een paal, plots zegt de 

trainer dat dat niet mag. ‘’Hoezo niet?’’ vraagt Jantje. De trainer legt 

uit: ’’Er komen twee belangrijke ministers langs.’’ Jantje antwoordt: 

‘’En dan? Dan doe ik mijn fiets toch gewoon op slot.’’ 
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Er zitten twee idioten in een auto, ze staan voor een stoplicht. 

De ene zegt: ‘’Het is groen!’’ Zegt de ander: ‘’Een kikker!!’’ 
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Verjaardagen 
Zoals ik vorig jaar al had beloofd ben ik er dit jaar weer als eerste 

bij om alle jarigen een gelukkige verjaardag te wensen. Ons eerste lid 

dat zichzelf officieel de eerste jarige mag noemen van de nieuwe, 

verbeterde en nog leukere KSA is leeuwke Jasper 

Kerstens. Deze knul mag al gelijk op de tweede 

dag van september 7 kaarsjes uitblazen om ver-

volgens een wens te doen (zoals wensen voor een 

leuke groep, met natuurlijk leuke leiding) maar ik ben er-

van overtuigd dat dit helemaal goed gaat komen!! Een paar dagen la-

ter, op 4 september wordt sjower Jimmy Konings 13 jaar. En op 10 

september wordt ook deugeniet Nelles Costermans een jaartje ou-

der. Hij wordt dan al 9 jaar! Na Nelles is het nog even wachten voor 

we een nieuwe jarige hebben, maar op 20 september is het dan (ein-

delijk) zover: de eerste rakker verjaart!! en dit is niemand minder 

dan Ryan Brouwer, deze jongen dat zich officieel jongeman mag noe-

men wordt 12 jaar! Op 24 september is de tweede, en ook gelijk de 

laatste sjower van de maand jarig. Noor Kerstens wordt dan, net als 

Jimmy, 13 jaar. De volgende dag, op 25 september, is de volgende 

rakker jarig, dit is niemand minder dan Kuna Caustreels en wordt 11 

jaar. Op 27 september is er (weer) een rakker jarig. Deze knaap luis-

tert naar de naam Bram Leynse en wordt 12 jaar! De laatste dit deze 

maand kaarsjes mag uitblazen is ook een rakker, Max Franke ge-

naamd. Hij wordt ook 12 jaar! 



 

Kiekjesrubriekje 
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Activiteiten 

Piepers 

5/9: Tiny gaat snoepjes uitdelen op de Kinderboerderij. 

12/9: Tiny gaat op bezoek bij de kraamafdeling. 

19/9: Tiny gaat bij de gemeenschapswacht. 

26/9: Tiny leert skydiven. 

          (geen activiteit, zie informatio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Leeuwkes 

5/9: De bron van het leeuwke. 

12/9: De banaan in een bananenpak. 

19/9: de vettige leeuwkes. (meebrengen: reservekledij) 

26/9: De leiding doet zijn vergaderkleren aan.  

(geen activiteit, zie informatio) 
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Deugnieten 

5/9: Die KSA Marchiert 

12/9: Der Fisch Zeijn Gestorben 

19/9: Die Spitzbuben Taufen 

26/9: Die Führung Wird Beratschlagen  

         (geen activiteit, zie informatio) 

 

 
 

Rakkers  

5/9: Don Hermann 

12/9: Samsung is een ondeugende 

 maar lieve telefoon. 

19/9: Donker blauw, lekker warm 

26/9: Koekeperen (geen activiteit, 

 zie informatio) 
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Sjowers  

5/9: KSA is back in een nieuwe jack. 

12/9: re-styling the crip. 

19/9: The return of the sjowers. 

26/9: De leiding gaat op vakantie. 

          ( geen activiteit, zie informatio) 

 

 

 

 

 

 

 

Bart, Anne, Jordy, Jef, Thomas 

Bob, Michiel, Jelle 

Manitas, Alissa, Sam, Jasper, Wietske 

 

 



 



 

  


