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JODELA 

 

JAARGANG 2017-2018 

NUMMER 415 

September 

 
DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSA HEIDEBLOEMPJE ESSEN 
 

Voorwoord 

Een hele goede dag aan allen! Welkom bij het eerste voorwoord van de 

allereerste jodela van het jaar. Voor de nieuwe ouders en de 

daarbijhorende spruitjes even een kleine uitleg. De Jodela is een 

maandelijkse uitgave van KSA Heidebloempje Essen, waarin allerlei 

entertainment gecombineerd wordt met de nodige informatie zoals 

algemene informatie in de informatio en de activiteiten, die achteraan 

te vinden zijn. Lees dit dus zeker, zodat je niet op de verkeerde dag 

op het jeugdheem zou staan. Mocht de jodela niet op tijd in de bus 

zitten (dit is dus voor iedere laatste donderdag van de maand met 

uitzondering de maand september), dan kan je dit melden aan Leider 

Sam en wordt de verantwoordelijke aangesproken. Nu is het gedaan 

met alle formaliteiten, en ga ik even zeggen wat er allemaal op de 

planning staat van het aanstormend KSA-jaar. Ten eerste gaan we 

bijna iedere week een activiteit voor jullie (b)engeltjes voorbereiden 

dit uiteraard met heel veel liefde. Deze maand beginnen we echter de 

16de pas. Kom ook zeker naar de foto-avond van het kamp, jullie zijn 

van harte uitgenodigd om met een verse verkoeling in de hand te 

kijken naar de olijke prentjes die 

wij hebben gemaakt op het kamp. 

En vergeet niet te af en toe te 

dansen en te denken dat een 

kikker zo groen nog niet is. Wel 

aan de overkant.  

 

Tschüss, Deine Vurwortschreiber.  
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Informatio 
Startdag 

De maand september roept bij de meesten gemengde gevoelens op. 

Enerzijds is de vakantie gedaan en begint het school terug, maar 

anderzijds betekent september dat het nieuwe fantastische KSA-jaar 

weer gaat starten! Om alles goed voor te kunnen bereiden wachten we 

nog een paar weekjes voor we jullie (en eventuele vriendjes en 

vriendinnetjes) voltallig te verwelkomen. Pak snel even je agenda 

en/of kalender en duidt zaterdag 16 september maar goed aan, want 

dan beginnen we weer! 

 

Fotoavond 

Bent u al vergeten wat uw kinderen allemaal verteld hebben na het 

kamp? Of wilt u het gewoon zelf gezien hebben? Dat kan! Op zaterdag 

23 september zijn jullie allemaal omstreeks 20u welkom aan de lokalen 

voor onze prachtige fotoavond. Nadien kunnen jullie nog gezellig iets 

drinken en babbelen in het bijzijn van een kampvuurtje! 

 

Verloren voorwerpen 

Een kamp zou geen kamp zijn zonder dat er verloren voorwerpen zijn. 

Is je kleine schat thuis gekomen en heb je gemerkt dat er een aantal 

kledingstukken missen? Dan is de kans groot dat er nog iets van 

hem/haar aan het lokaal ligt. Daarom zullen wij de eerste paar 

activiteiten nog alle verloren voorwerpen uitstallen die u dan kan 

meenemen. 
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Jodela 

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. 

Indien 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. 

 

Leiding en bondsleiding  

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

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

ervoor in de plaats gekregen die met alle plezier hun zware taken zal 

overnemen! Omdat onze vorige bondssleider Jef het volgend jaar een 

beetje druk heeft wordt hij opgevolgd door ex-vice-bondsleiding Bob 

Vergouwen. Hij wordt dit jaar bij gestaan door de nieuwe vice-

bondsleider Manitas Celis. 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. 

 

Uniformen 

Omdat het nieuwe jaar weer van start is gegaan, zullen er vast nieuwe 

leden zijn die nog geen uniform hebben of oudere leden die uit hun 

uniform gegroeid zijn. Dit is geen probleem! Jullie kunnen jullie 

tijdens de startdag altijd wenden tot leidsters Alissa en Sofie. Zij 

zullen jullie dan voorzien van een prachtig uniform! 
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Jodelascoop 
 

Ram: 21/03 - 20/04: 

Er is kans dat je ziek wordt deze maand, maar de sterren zijn het 

hierover nog oneens. Het staat wel vast dat je gespaard zult blijven 

van de dolle koeienziekte. Heb je onlangs een verre reis gemaakt, let 

dan op voor tropische ziektes zoals de Mexicaanse griep. Raadpleeg je 

huisarts indien nodig.  

 

Stier: 21/04 – 20/05: 

Deze maand word voor de stier zonder enige twijfel positief. De kans 

dat je de troon van Spanje usurpeert is vrij tot zeer groot. 

 

Tweelingen: 21/05 – 21/06: 

Er zal altijd geweld en vriendschap blijven bestaan. Dus moeten we 

daar iets aan doen, denk eens meer aan je beste vriend(in) en je 

ergste vijand. De aarde zal nog minstens 14 maanden bestaan, dus doe 

het voorgaande maar snel zodat het niet te laat is. 

 

Kreeft: 22/06 – 22/07: 

Je overweegt deze maand rijk en gelukkig te worden en gezond te 

blijven. Denk er goed over na en neem geen overhaaste beslissing. Het 

is niet zomaar iets.  
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Leeuw: 23/07 – 23/08: 

Tijdens een vrijgezellenfeestje bombardeer je per ongeluk 

Dresden. Gelukkig kan iedereen er mee lachen. Trakteer je goudvis op 

een ijsje of een wafel. 

 

Maagd: 24/08 – 23/09: 

Deze maand ben jij degene die de keuzes maakt in plaats van af te 

wachten wat er gaat gebeuren. Dat opvangcentrum voor opgezette 

bevers in het centrum van Essen city gaat er gewoon komen! 

  

Weegschaal: 24/09 – 23/10: 

Deze maand shine jij 24/7. Laat je niet van de wijs brengen door de 

Rijksrecherche en andere moraalridders: jij bent het stralende 

middelpunt van je martelkelder.  

 

Schorpioen: 24/10 – 22/11: 

De planeet mars komt deze maand dichterbij dan je denkt, ga dus snel 

naar de winkel en koop een lekkere snoepreep. Let hierbij wel op je 

lijn want voor je het weet is deze een cirkel. 

 

Boogschutter: 23/11 – 21/12: 

De ligging van Mars is gunstig en dit kan resulteren in een Tinderdate. 

Indien dit niet het geval is, wees dan zeker op je hoede voor je 

verraderlijke linkervoet. Schrijf deze maand ook een brief aan je 

hond, je trouwe viervoeter heeft het verdiend.  
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Steenbok: 22/12 – 20/01: 

Je krijgt deze maand te maken met het leven en menselijk 

contact. Laat je hierdoor niet van je stuk brengen, je bent wie 

je bent en zult zijn wie je zijn zult. De stand van Jupiter verraadt dat 

je uit de buurt moet blijven van je spirituele antagonist die wel erg 

dichtbij het etherische lichaam van je aura komt. Dit staat de helende 

werking van je egotransplantatie in de weg, hetgeen je ascentie 

bemoeilijkt. En je bent nog een dikkerdje ook.  

 

Waterman: 21/01 – 19/02: 

Investeer tijd en moeite in een witloofplantage en je zal de komende 

winter zonder problemen overleven. Delen mag maar niet met je 

buren. Ontleen bij de bibliotheek een boek over ruilhandel. 

 

Vissen: 20/02 – 20/03: 

Deze maand is de kans dat je gratis schaatslessen wint klein door de 

onvoorspelbaarheid van Uranus. Had je hierop gehoopt dan raden wij 

aan je pijlen te richten op andere wintersporten zoals curling, jodelen 

of bobslee. 
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Wist-je-datjes 
 

Wist je dat… 

- het nieuwe KSA-jaar weer gaat beginnen? 

- dit weer een fantastisch jaar word? 

- iedereen weer nieuwe leiding krijgt? 

- we nog niet mogen verklappen wie bij welke groep komt staan? 

- we al wel met 50% zekerheid kunnen zeggen dat boer Harms niet 

bij de deugnieten leiding zal geven? 

- hij dit heeft gezegd in een exclusief interview aan de joepie? 

- dit natuurlijk niet erg betrouwbare informatie is? 

- er dit jaar veel op het programma staat? 

- het 16 september startdag is? 

- jullie dan al jullie vriendjes en vriendinnetjes mogen meenemen? 

- zij dan ook eens de KSA-sfeer kunnen komen opsnuiven? 

- we hopen dat ze direct inde stemming zijn en de komende jaren 

elke zaterdag komen? 

- jullie op 24 september naar foto’s kunnen kijken? 

- dit foto’s zijn van het kamp? 

- dit kamp trouwens weer geweldig was? 

- inspecteur bolle buik apetrots was op ons? 

- we niet alleen boef hebben gepakt, maar ook kleine schele? 

- dit een vriend en handlanger was van boef? 

- ze nu samen in de cel zitten? 

- we hopen dat ze geen televisie en Dvd-speler of Blu-ray-speler 

hebben? 
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- ze anders prisonbreak of The Shawshank redemption 

kunnen kijken? 

- ze dan misschien het een en ander leren en dan 

ontsnappen? 

- we dit niet willen, maar wel alle vertrouwen hebben in inspecteur 

bolle buik en het politiekorps? 

- er dit jaar ook een uitstap gepland is? 

- dit waarschijnlijk misschien naar een pretpark is? 

- we veel pret gaan hebben, zo in dat park? 

- dit komt omdat pretparken daar speciaal voor zijn gemaakt? 

- ik al in een aantal pretparken ben geweest? 

- ik toch nog nooit naar legoland ben geweest? 

- er vast nog meer zijn waar ik nog niet ben geweest? 

- deze uitstap gepland staat voor 14 oktober? 

- er, net als vorig jaar, een strip van Jeroom aan het einde van de 

wist-je-datjes staat? 

- je hem misschien al hebt gelezen? 

- kippen meestal geen rode botjes dragen? 

- Dit komt omdat ze een natuurlijke affiniteit hebben voor een 

eerder blauw getinte kleur? 
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In ‘t Potje 
Penne met saus en pesto  

Extra materiaal: 

• Staafmixer 

• Extra pot waar staafmixer in kan 

Ingrediënten: 

penne met saus 

• 100g penne  

• 2 tomaten  

• 1 sjalot 

• 1 teentje look 

• ¼ potje tomatenpuree 

• 2 el ricotta 

• Parmezaanse kaas 

• Tijm, laurier, basilicum, peterselie 

 

Pesto  

• 30g pijnboompitten 

• 40g Parmezaanse kaas 

• 20g rucola 

• Basiclicum, platte peterselie 

• 1 teentje look 

• 50ml olijfolie 

• ½ citroen 

• Peper en zout 
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Bereidingswijze: penne met saus 

Ontvel en ontpit de tomaten en snijd ze in stukken. Pel en halveer de 

sjalotten, snijd ze vervolgens in grove snippers.  

Maak de courgette schoon en snijd ze in stukken. Verhit een scheutje olijfolie in een 

stoofpot, stoof er de stukjes sjalot in. 

Gebruik een ruime pot om de pastaschotel in te bereiden. Pel de teentjes look, gebruik 

een fijn mesje en snijd ze in kleine stukjes, laat deze stukjes ook meestoven met de 

sjalotten.  

Voeg na een paar minuten de stukken courgette en tomaten en de tomatenpuree bij aan 

toe.  

Neem nu alle basilicum, peterselie, laurierblaadjes en tijm maak er een soort bouquet van 

en bind ze samen met een keukentouw. 

Doe de kruidentuil in de pot en laat de saus 20 min pruttelen, laat het deksel van de pot 

zodat er vocht kan verdampen.  

Bereid nu ondertussen de pasta en de pesto terwijl de saus aan het verder pruttelen is. 

 

pesto 

Pel de look en doe het teentje in het potje waar je straks me de staafmixer doorgaat. 

Spoel de rucola schoon, hou ook een beetje rucola over voor de uitwerking van je 

gerechtje straks. 

Voeg de pijnboompitten toe en een finke scheut olijfolie, mix nu alles toe tot een gladde 

saus. 

Voeg nu wat platte peterselie toe en evenveel basilicum. 

Pers een beetje citroensap in het mengsel ( niet te veel ). 

Voeg nu 1 of ½ grote lepel Parmezaanse kaas toe.  

Kruid als laatste af met wat peper en zout ( op persoonlijke smaak brengen). 

 

Afwerking: 

Giet de pasta af. 

Roer voorzichtig door de saus zodat de kersttomaatjes in zijn geheel blijven.  

Kruid indien nodig de saus nog wat af met peper en zout. 

Serveer de pasta op een mooie serveerschaal, strooi er wat verse rucola bovenop 

en verse pesto. 

Als laatst strooi er wat Parmezaanse kaas over je bordje voor een mooie 

afwerking. 



 

 

11 

Moppentrommel 
 

Jantje komt thuis van school en vertelt trots: "Ik heb vandaag mijn 

eerste Engelse les gehad. Nu kan ik ook "dank je wel" zeggen in het 

Engels." Zijn moeder antwoordt: "Dat is goed, want tot nu toe kon je 

dat nog niet eens in het Nederlands." 

 

Vierentwintig jaar lang was Willem elke morgen op tijd op zijn werk 

geweest, nog nooit had hij een dag gemist. Vandaag was hij voor het 

eerst te laat en z'n baas had al tien keer op z'n horloge gekeken. Om 

half elf komt Willem met z'n hoofd in het verband het kantoor binnen 

stappen. Hij miste enkele tanden en zegt met een door pijn 

vertrokken gezicht: "Ik ben thuis van de trap gevallen." Zo," 

antwoordt z'n baas ongeduldig, "en moet zoiets anderhalf uur duren?" 

 

Een klant komt een garage binnen en zegt: "Een spiegel voor mijn 

Lada." 

Waarop de garagist antwoordt: "Ok, fairen deal." 

 

Twee nachos zitten in een zak. 

De ene huilt al de hele tijd, waarop de andere vraagt. "Wat is er?" 

Zegt die andere: "Mijn vader zit in een dip!" 
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Hoe heet de slechtste drummer van Azië? No Thai Ming. 

 

Ik heb mij vorige week een nieuwe boemerang gekocht. Zéven weken 

heeft het mij gekost om de vorige weg te gooien. 

 

wat zei de 0 tegen de 8? ‘Mooie riem.’ 

 

Een Belg, een Hollander en een Duitser zitten op café. 'Twee zotten 

lopen door de woestijn,' zegt de Belg. Waarop de Hollander vraagt: 

'Welke woestijn?' 'Ik weet het niet,' zegt de Belg en hij begint te 

wenen. En ook de Duitser begint te wenen. En dan roept de cafébaas: 

'Brand, iedereen naar buiten!' En dus loopt iedereen naar buiten maar, 

gelukkig is het loos alarm. Vervolgens gaan alle Duitsers, Hollanders en 

Belgen die in het café zaten terug naar hun eigen land. Iedereen is 

wel snel thuis omdat het café vlakbij het drielandenpunt ligt, in 

Gemmenich 
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Verslagen 
Kamp 

De leukste 10 dagen van het jaar is natuurlijk het kamp, van 21 juli 

t.e.m 31 juli heeft KSA Heidebloempje Essen deze mooie zomer mogen 

doorbrengen in Staden (dat in West-Vlaanderen ligt). West-

Vlaanderen ligt nogal redelijk ver van Essen en dat was te merken aan 

de Sjowers en de Jonghernieuwers. Zij moesten namelijk van Wildert 

helemaal naar Staden fietsen. Ze moesten hiervoor 20 juli al 

vertrekken omdat het 2 dagen fietsen was. De eerste dag hebben ze 

de meeste kilometers gefietst 110km in totaal naar Gent, af en toe 

namen ze een korte pauze of moesten ze trager fietsen omdat 

sommigen niet altijd even goed konden volgen met de groep. In Gent 

hebben de Sjowers en JH’s de eerste avond gezellig doorgebracht op 

de Gentse feesten. Na een zware avond moesten ze nog 60 km fietsen 

naar Staden zelf. Op kamp kwamen we niks tekort! Lekker eten, 

waarvoor onze kookouders goed voor hebben gezorgd. Leuke 

activiteiten, en een zeer hechte en leuke groep. 30 juli was een van de 

iets zwaardere dagen: sjorring afbreken, de tent afbreken, opruimen 

en ga zomaar voort. De avond van 30 juli was zeer fijn: toneeltjes 

bekijken van andere groepen en natuurlijk zelf je eigen toneel doen 

met je groep. Na het acteerwerk waren er hotdogs en chocomelk, na 

het oppeuzelen van de lekkere hotdogs en het opdrinken van de 

chocomelk was er het leukste moment van die dag: het kampvuur! 

Zoals ieder jaar werden er leden over gegooid, maar helaas moesten 

we ook afscheid nemen van 2 topleiders: Thomas en Jordy. Deze leuke 

momenten zullen we niet snel vergeten, wat een topkamp! 
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Verjaardagen 
Elk jaar vieren we op de KSA de verjaardagen van onze leden, deze 

komen dan ook hier in de jodela te staan. 

 

Deze maand beginnen we al 

meteen met een dubbel 

feest want op 2 september 

worden Jasper Kerstens én 

Jolijn Bosman 9 jaar. Wat 

later, op 10 september, 

vieren we de verjaardag van Nelles 

Costermans, hij wordt 11 jaar. De volgende in het rijtje is 

Margot De Moor, zij zal op 16 september haar 7de verjaardag vieren. 

Precies 2 dagen later hebben we de verjaardag van Milan Angeline, hij 

wordt dan 10 jaar. Ook Marco Stanik viert deze maand zijn verjaardag, 

op 23 september wordt hij al 9 jaar oud. De dag erna (24 september) 

kunnen we weeral feest vieren want dan wordt Noor Kerstens 15 jaar 

een fiere jongedame dus! En ook Bram Leijnse wordt 15 jaar oud op 27 

september. 

 

Zo, dit waren alweer alle verjaardagen voor deze maand, ook nog 

gefeliciteerd aan alle leden die in de zomervakantie verjaard zijn, deze 

mogen we ook zeker niet vergeten! 

 



 

Kiekjesrubriekje 
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Activiteiten 

Piepers 

16/09: Welkom in pieperland welkom allemaal, welkom in pieperland 

het land van pracht en praal. 

23/09: Pieper piraat pieper piraat schip ahoi hoi hoi. 

30/09: P-p-p-p pak ze dan! Resquepiepers. 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Leeuwkes 

 16/09: Gargamel heeft weer wat 

gesmurfd. 

23/09: ik ben een ei en ik ben zo blij. 

30/09: De leeuwkes gaan op safari. 
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Deugnieten 

16/09: De deugnieten helpen brandweersmurf Sam 

23/09: De deugnieten bouwen iets wat je niet kan zien. 

30/09: Wij deugnieten zijn geen mieten 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Rakkers 

16/09: Da we nog veel meuge meuge en weinig moete moete. 

23/09: Jot wer, doe mor wa 

30/09: Vanaf nou zijde nen echte!  

(Meebrengen: Reservekledij) 
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Sjowers 

16/09: Sjoek en rosse voenk beginnen met een boenk! 

23/09: 1,2,7 overgeven 

(Meebrengen: reservekledij) 

30/09: Bazen op stap. 

 

                                                       Jonghernieuwers 

16/09: Jonghernieuwer zijn is plezant! 

23/09: Bij de jonghernieuwers hangt er soms een vuiltje in de lucht. 

(Meenemen: reservekledij) 

30/09: We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan 

en weer doorgaan. 

 

Bart, Jef, Sam, Manitas, Wietske, Sofie, 

Michiel, Bob, Alissa,  Anne 



 



 

 

 


