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JODELA 

 

JAARGANG 2008-2009 

NUMMER 326 

April 

 
DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSJ HEIDEBLOEMPJE ESSEN 
 

VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord    

 

Voila, we zijn weeral in april belandt! En april begint ieder jaar weer 

goed: 1 april, Fopjesdag! Dit jaar waren de mopjes in mijn omgeving 

echter maar flauw. “Hé kijk, uw veter zit los! Hahaha!” En natuurlijk 

zat er ook zoals elk jaar weer zout in de suikerpot! Eigenlijk begin ik 

1 april op die manier wel een beetje beu te worden, het is altijd het-

zelfde. Misschien moeten we daar met zijn allen volgend jaar toch 

maar eens iets aan doen! We kunnen misschien midden in de nacht de 

haren van ons mama afknippen! Of overdag snel verhuizen zodat je pa-

pa jullie niet meer vindt als hij thuis komt van zijn werk! We kunnen 

de juffrouw opsluiten op het toilet en de meester vastbinden in zijn 

auto! Maar misschien hebben jullie nog wel betere ideeën? Misschien 

heb je er deze keer wel een hele goede gehoord, gevoeld of uitge-

voerd!? Laat het mij zeker weten, dan kan 1 april volgend jaar niet 

meer stuk! Maar april is natuurlijk ook de maand van ons Mega-

Fantastische – Fijne – Coole – Geweldige – Leuke – Grave – Toffe –

Bangelijke-Zalige KSJ-Weekend! Met onze Après-Ski, onze restau-

rantdag en uiteraard onze 

Schuimfuif! Ik zou zo zeggen, 

hou het weekend van 17 tot 19 

april allemaal vrij in jullie agenda 

want het is absoluut niet te 

missen! 

Nog veel leesplezier met deze 

Jodela en tot de volgende maand! 
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InformatioInformatioInformatioInformatio    
13 april: Paasmarkt 

Dit jaar valt op 13 april de jaarlijkse Essense paasmarkt. Deze vindt 

plaats in de Nieuwstraat en de Stationstraat. Achter café “De Voer-

man” staat de Kern (de organisatie die het beheer van de lokalen op 

het Jeugdheem doet) met een pannenkoekentent om wat extra cent-

jes te verdienen voor het onderhoud van de lokalen. Ook jullie leiding 

zal hier helpen. Verder staan de Rakkers ook op diezelfde paasmarkt, 

met een standje om hun eigen kas te spekken. Meer informatie over 

de pannenkoekentent vindt je op bladzijde 4. 

 

17-18-19 april: KSJ-Weekend 

Eindelijk staat het KSJ weekend weer voor de deur. De leiding is er al 

vol spanning op aan het wachten en ze zijn al allerlei zaken aan het re-

gelen om dit weekend zo goed mogelijk te laten verlopen. Maar wat 

houdt dit KSJ-Weekend nu eigenlijk in? 

 

Vrijdagavond beginnen we het weekend met een 

“klein fjeesje” in onze bodega/cocktailbar waar  

ook karaoké gezongen kan worden. Dit zal 

gewoon plaatsvinden op het Jeugdheem.   

Bovendien is dit jaar tussen 22u en 23u alles 

aan €1! 

Op Zaterdagmiddag is het tussen 14u en 17 u 

Gewoon activiteit voor de leden, maar deze 

wordt voor de verandering wel afgesloten met een mini-schuimfuif! 
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Op Zaterdagavond wordt voor de 2de maal de 

Schuimfuif georganiseerd. Onze cocktailbar 

is heel het weekend open, dus ook op deze dag. 

Zondagvoormiddag beginnen we naar jaarlijkse 

gewoonte met een eucharistieviering om 11u. Daarna 

is ons restaurant geopend van 12u tot 14u. Ook tus-

sen 16u 30 en 19u kan je bij ons terecht om een 

hapje te eten. De menu’s zijn dit jaar wel wat aangepast. Zo hebben 

we ons kindermenu: tomatensoep, 2 curryworsten, appelmoes, frietjes 

en een ijsje voor de prijs van € 8,00. Voor de volwassenen hebben we 

een volwassenenmenu dat bestaat uit tomatensoep, stoofvlees of kou-

de schotel met frietjes en als afsluiter ook een ijsje. Dit voor een 

prijs van € 12,00. De leiding hoopt jullie hier alvast te verwachten! Dit 

alles wordt georganiseerd om onze kas een beetje te spijzen zodat we 

de KSJ draaiende en goedkoop kunnen houden. 

 

 

 

 

Ouderavond 

Heb je de ouderavond gemist? Of wil je je kleine pagadder nog eens 

op het toneel zien staan? Dat kan, heel de ouderavond is op DVD vast-

gelegd. Indien je een DVD van deze avond wil kan dit door het onder-

staande strookje aan iemand van de leiding te geven. De DVD kost 

slechts €5,00. 

-  ---------------------------------------------------------------------------- 

Naam:_______________________________________________ 

Groep:_______________________________________________ 

Wil graag een DVD voor de ouderavond bestellen. (Kostprijs €5,00). 
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kernraad 
Dekenaat Noorderkempen regio Essen 
(VZW Dek-Nkemp- Essen, Ond.nr. 0407.662.789) 
Nieuwstraat 50, 2910 Essen 

Afdeling jeugdheem deken Verbist 

P/a Marc Schrauwen, Oude Baan 160, 2910 Essen 

 
De Kernraad nodigt 

jullie, 
 je ouders, 

 je vriendjes en vriendinnen uit 
 

Waar:  

In de Pannenkoekentent  
op de Jaarmarkt.  
De tent wordt opgesteld achter 
Cafe “De Voerman”, 
Nieuwstraat 25 
 
Wanneer:  
Paasmaandag,  
13 april 2009 
 

TOT DAN !! 
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GroentjesGroentjesGroentjesGroentjes    
Ook deze maand staat er weer een nieuw Groentje klaar, maar voor at 

we het nieuwe Groentje beginnen te ondervragen, gaan we eerst zeg-

gen wie het vorige maand was. Het was natuurlijk Deugnietenleidster 

Femke Kalkman! Jammer genoeg kregen we geen inzendingen van leden 

die nog niet gewonnen hebben, dus werd er geen KSJ-prijs uitgereikt. 

Ons doosje nieuwe leiding is bijna op, dus ik denk dat het niet zo 

moeilijk is om het te raden. Daarom moet je natuurlijk zeker meedoen 

om een fantastische KSJ-prijs te winnen! 

 

Jodela: Heloooooow!!! 

Groentje: Haaaaaj!! 

 

J: Zeg eens wat over jezelf. 

G: Euhm, ik ben 17 jaartjes oud. Ik ga naar school op de Gitok. Ik volg 

daar de richting Electro - Mechanica. Ik voetbal. 

 

J: Een voetballer dus? Wat is dan het belangrijkste: KSJ of voetbal? 

G: Kiezen daartussen is moeilijk, maar mijn voorkeur gaat wel uit naar 

de KSJ. 

 

J: Aaaah, zo horen we het graag! KSJ is top. Maar wat is je tofste ac-

tiviteit als leider of als lid? 

G: Mijn tofste activiteit als lid was vorig jaar op kamp: we zijn toen 

gaan paintballen en dat was echt heel leuk! 

 

 

 

 

Favorieten eten: Pizza 

Lievelingsdier: Hond 

Favoriete muziekstijl: 

trance, dance, techno 

Idool: Heb ik niet. 



 

 6 
J: En nu de klassieker! Als je voor één dag zou kunnen 

wisselen met iemand van de leiding, wie zou dat dan zijn? 

G: Hmm, dat is een moeilijke, dan kies ik toch voor leider 

Pieter. 

 

J: En waarom voor leider Pieter. Wil jij ook zo’n neus? 

G: Ja ik wil ook zo een grote neus, hoe groter de neus, hoe groter... 

het reukvermogen. En ook omdat hij altijd zo origineel uit de hoek 

komt op alles wat gezegd wordt. 

 

J: Zo dit was het. Nee nog één vraag: Wat is het tofste feestje dat 

deze maand plaatsvindt? 

G: SCHUIMFUIF!!!! 

 

J: Zo dit was wel de laatste vraag. Doei doei. En tot op de KSJ. 

G: Tot op de KSJ!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------- 

Naam:...................................................................................................................... 

Groep:.................................................................................................................… 

Wie is volgens jou het Groentje?................................................................... 

(Overgebleven mogelijkheden: Hilde, Sylvie, Kjell) 
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TijdroverTijdroverTijdroverTijdrover    
Verbind de puntjes en vind welk dier zich op deze pagina verstopt 

heeft!

 



 

 8 Een “harig” paasei 

 

Wat heb je nodig: 

− Een hardgekookt ei. 

− Zaadjes van tuinkers. 

− Watten. 

− Viltstiften. 

 

Binnenkort is het weer Pasen en je kan nu al beginnen met je huis te 

versieren! Zo kan je bijvoorbeeld een nogal raar (of “(h)arig”) paasei 

knutselen. De Leeuwkes van twee jaar geleden hebben toen iets in de 

aard op kamp gemaakt, maar nu is het nog nèt iets anders! 

 

1. Teken een leuke kop op het ei. 

2. Sla alleen het topje eraf en eet 

het ei leeg. 

3. Doe de watten in de lege eier-

schaal, doe er wat water bij en 

leg de tuinkerszaadjes erop. 

4. Zet het ei, in een eierdopje, op de vensterbank. 

5. Zorg ervoor dat de watten steeds vochtig blijven en na een paar 

dagen zal het zaad ontkiemen. 

6. En zie daar: HAAR! 
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WistWistWistWist----jejejeje----datjesdatjesdatjesdatjes    
Wist je dat … 

- De Leeuwkes en de Deugnieten samen op weekend zijn geweest? 

- Pascal op vrijdagavond een slang had gevonden? 

- We echt wel voorzichtig moesten zijn? 

- Dit moest omdat ze giftig is? 

- De kerstman een dier is dat eitjes rondbrengt volgens Sofie? 

- De mama van Jonas mooie taarten kan bakken? 

- Ze ook nog eens heel lekker zijn? 

- Wij haar hiervoor keihard willen bedanken? 

- Jeroen een dikke scheet liet? 

- Het hele pand stond te trillen? 

- De man van de plaatselijke Delhaize hier niet zo blij mee was? 

- Hij zelfs best wel kwaad was? 

- Seppe ons trakteerde op een heerlijke lolly? 

- Kobe en Floris niet uit de meisjes hun bed konden blijven? 

- De Leeuwkes de zandbergen hebben verkend? 

- De mama's dit wel gemerkt zullen hebben aan de was? 

- Bob op zaterdagmiddag wel heel moe was? 

- Zijn pink zelfs niet meer mee wilde? 

- Het slecht weer was? 

- We hiermee bedoelen dat het veel regende? 

- Het ook nog hagelde? 

- Het toen ook wel koud was? 

- Het toch heel plezant was? 

- De Sjowers dit weekend op weekend gaan? 
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- Jef van de Sjowers de leiding soms toch wel raar vind? 

- Marc van de Sjowers een echte ‘Nederlander’ is? 

- Hier helemaal niets mis mee is? 

- Dit zelfs wel plezant is? 

- Xanthe van de Sjowers dit jaar altijd al naar de KSJ geweest is? 

- Dit zeer knap is? 

- Jolien van de Sjowers bijna altijd geweest is? 

- Zij wel het vaakst een korte broek aan had? 

- En ook het vaakst met de fiets aanwezig was? 

- Dries van de Sjowers immens goed kleerhangers kan zoeken? 

- Dit ook wel kapstok genoemd wordt? 

- Michiel van de Sjowers zeer goed kan dansen? 

- Jullie dit zeer waarschijnlijk al wel gezien hebben? 

- Je het anders kan bekijken op de DVD van de Ouderavond? 

- Deze te koop is voor € 5,00? 

- Je hierover meer kan lezen op bladzijde 3? 

- Lindsay van de Sjowers een beetje heel hard gemist wordt? 

- De vestiaire voor de Schuimfuif zeer zeker in orde gaat komen? 

- Er geen Wist-Je-Datjes meer zijn? 

- Ik er nu maar wat aan het verzinnen ben? 

- Je gratis hamburger kreeg bij de McDonald’s als je verkleed kwam 

- als vis op 1 april? 

- Dit was omdat het dan fopjesdag was? 

- Het ‘logo’ van deze fopjesdag een vis is? 

- Het zaterdag weer KSJ is? 

- Het zeer plezant gaat worden? 

- Ik je nu “tot zaterdag!” toewens? 
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KiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekje    
 

Zoals beloofd krijgen jullie deze maand enkele foto’s van jullie 

geweldige acteertalenten te zien. Sinds kort zijn echt àlle foto’s van 

de Ouderavond op onze website te bewonderen dus ga zeker nog eens 

een kijkje nemen op www.ksjessen.net! 
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VerslagenVerslagenVerslagenVerslagen    
De Kokc met K–O–K–C 

Zaterdag 21 maart stond er een iets specialere activiteit op het program-

ma! Inspecteur de Kokc (met K–o–k–c) had ons om hulp gevraagd. Er was die 

week een moord gepleegd op tante Jeanne en hij had er geen flauw benul 

van hoe hij deze moordzaak moest oplossen. Zo wist hij niet wie deze 

moord gepleegd zou hebben, met welk moordwapen ze gepleegd was en 

zelfs over de moordplaats tastte hij in het duister! De Kokc (met K–o–k–c) 

gaf dus de opdracht aan de Piepers en de Leeuwkes om uit te vissen waar 

Tante Jeanne vermoord was, de Deugnieten en de Rakkers gingen uitpluizen 

waarmee tante Jeanne omgebracht werd en de 2 oudste groepen (Sjowers 

en Jonghernieuwers) gingen uitzoeken wie deze gruwelijke daad op zijn ge-

weten heeft. Zo vertrokken we dus met zijn allen op pad. De Kokc (met 

K-o-k-c) besloot om zelf mee te gaan met de Deugnieten. Dat bleken echte 

speurneuzen te zijn want ze vonden vele dingen zoals een snowboard, een 

geweer, een touw, een zwaard,… maar telkens als De Kokc (met K–o–k–c) het 

onderzocht bleek het niet om het moordwapen te kunnen gaan. Zo kwamen 

ze zonder resultaat en een beetje in de put terug aan bij het lokaal waar ze 

iets kregen om hun verdriet te verdrinken. Na het drinken besloten ze dan 

maar om het KSJ-terrein eens grondig te onderzoeken. Het duurde niet 

lang of ze hadden ergens op de terreinen een boormachine gevonden, waar 

bloedsporen van tante Jeanne op zaten! Maar zouden de anderen ook hun 

oplossing gevonden hebben? Tijdens de slotformatie kwam De Kokc (met 

K-o-k-c) weer ten tonele. Daar vroeg hij aan de Piepers en de Leeuwkes of 

ze misschien wisten waar de moord gepleegd was. “JAAA!” riepen ze. “IN 

DE DUIVENTOREN!” (bij de Oude Pastorij). Voor de volledigheid vroeg hij 

aan de Deugnieten en de Rakkers nog eens wat het moordwapen was. Maar 

wie was nu de dader? Jonghernieuwers en Sjowers riepen als één man: 

“JEFFREY”! Zo was alles opgehelderd. De Kokc (met K–o–k–c) arresteerde 

Jeffrey en iedereen kon met een tevreden gevoel naar huis teruggaan. 

Bedankt alle speurneuzen! 
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MoppentrommelMoppentrommelMoppentrommelMoppentrommel    
Een blinde man gaat per ongeluk een vrouwenbar binnen. Hij vindt zijn 

weg tot de toog, zet zich neer op een kruk en bestelt iets te drinken. 

Nadat hij er zo een tijdje heeft gezeten, roept hij naar de persoon 

achter de toog: “Hey, wil jij een blondjesmop horen?” De hele bar 

wordt in één klap muisstil. Met een diepe, zware, dreigende stem zegt 

de vrouw naast hem aan de toog, “Vóór u die mop vertelt, meneer, 

moet je vijf dingen weten: 

Eén - De persoon achter de tap is een blonde vrouw. 

Twee - De buitenwipper is een blonde vrouw. 

Drie - Ik ben een 1,90m grote, 100 kilo zware blonde vrouw met een 

zwarte gordel in karate. 

Vier - De vrouw die naast me zit, is een blonde vrouw en is een profes-

sionele gewichthefster. 

Vijf - De vrouw aan jouw andere zijde is een blonde vrouw en is een 

professionele worstelaarster. Wel, ik raad u aan om er eens goed over 

na te denken, meneer. Wil je die mop nog altijd vertellen?"  

De blinde man denkt enkele seconden na, schudt zijn hoofd en zegt: 

“Nee, niet als ik ze vijf keer moet gaan uitleggen.” 

 

Een inbreker gaat een huis binnen en hoopt met een 

prachtige buit terug te kunnen keren. Alles loopt ge-

smeerd, hij geraakt binnen en ziet een dure DVD-

speler staan. Zonder ook maar het minste geluidje te 

maken sluipt hij er naartoe. Opeens hoort hij een stem zeggen: “Jezus 

houdt u in de gaten.” De inbreker verschiet zich een ongeluk, duikt 



 

14 achter de zetel en blijft daar een kwartier 

onbeweeglijk liggen. Dan besluit hij zijn plan 

verder te zetten, nog voorzichtiger dan 

voordien. Wederom spreekt de stem: “Jezus houdt u 

in de gaten.” De inbreker begrijpt er niets meer van en gaat naar de 

keuken. Daar ziet hij een papegaai in een kooi zitten. Hij vraagt hoe 

de papegaai noemt. “Mozes” zegt deze. De inbreker ligt plat van het 

lachen, een echte billenkletser vond hij. “Wie in godsnaam noemt zijn 

papegaai Mozes?!?” De papegaai, lichtjes op zijn tenen getrapt ant-

woordt droog: “Dezelfde mensen die hun pitbull Jezus noemen.” 
 

Je bent onbetaalbaar, daarom verhogen we je salaris 

niet meer. 
 

Uit recent onderzoek is gebleken: treinen rijden 

niet op tijd, maar op rails. 
 

Na regen komt regent, kijk maar in het woordenboek. 
 

Manager bij een peptalk: Afgelopen jaar stonden we aan de rand van 

de afgrond maar sindsdien hebben we een grote stap voorwaarts ge-

maakt! 
 

Tuurlijk, “waar een wil is, is een weg”. Helaas zijn er op de mijne weg-

werkzaamheden! 
 

Er zijn mensen, die denken dat ze denken, maar dat denken ze maar. 
 

Bij vlagen ben ik geniaal ... Helaas is het hier altijd windstil ... 
 

De doorsnee Belgische vrouw heeft twee problemen: ze heeft niets 

om aan te trekken en ze heeft geen kasten genoeg om het allemaal in 

te hangen. 
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VerjaardagenVerjaardagenVerjaardagenVerjaardagen    
Een nieuwe maand, dus ook weer nieuwe jarige kindjes en leiders. Zo-

als elke maand stellen we die even voor. Deze maand is het de maand 

die begint op 1 april: de grappigste dag van het jaar. We beginnen 

met iemand van de Piepers: Wout Michielse wordt op 23 april 7 jaar. 

Dan zijn het twee Leeuwkes die allebei 9 kaarsjes mogen uitblazen. 

Rolf Van der Burgt doet dat op 4 april en Jorgen Nelen mag dat ook 

doen maar dan op een andere dag. En die dag iiiiiis: 15 april! Deugniet 

Kobe Meeusen mag van zijn mama een taart met 10 kaarsjes ver-

wachten en dat op de mooie dag 11 april. Floris Kalkman mag van zijn 

familie (en van de andere Deugnieten) ook 10 knepen verwachten: hij 

wordt op 19 april 10 jaar. Rakker Jasper Vroegrijk zal ook een mooie 

dag beleven in deze maand: hij wordt op 7 april 13 jaar. Nog een Rak-

ker, Manitas Celis wordt op 29 april 12 jaar. Michiel Van Looveren 

mag van mij op 19 april 16 nieuwe fietsen gaan kopen met zijn mama 

want hij wordt 16 jaar. Ten slotte hebben we ook nog één feestvar-

ken in de leidingsploeg en dat is Jonghernieuwerleider Johnny Elst, 

die op 23 april maar liefst 25 lentes wordt! Proficiat jarigen! 



 

16 

ActiviteitenActiviteitenActiviteitenActiviteiten    

Piepers 

4/04: De ijscokar van Bamboe de Klamboe en Bumba de Klumba. 

11/04: Vissers en visserinnekesdag. 

Aandoen visserskleren (enkel als je er hebt!) 

18/04: Kun jij het schuim weerstaan? 

Vrijdag 24/04: Kleicool. 

   (van 19:00u tot 21:00u) 

 

 

 

Leeuwkes 

4/04: Follow the Leader. 

11/04: Big Waffel Business. 

18/04: Schuimfuif. 

25/04: Tikketikketikketikketik. 

 

 

 

 



 

17 
 

 

 

 

Deugnieten 

4/04: War against the machine. 

11/04: De Kontenkrabber van Catalonië. 

  Meebrengen: Nagels. 

18/04: Meet the parents. 

25/04: Gymnasia. 

  Meebrengen: Fiets en turngerief. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakkers 

4/04: The full monty. 

11/04: Waar blijft de paashaas met zijn 

paashaaspaasklokkenpaasbestepaaseieren? 

Meebrengen: Een paasei. 

18/04: Fiufmiuhcs. 

25/04: Back to the brush. 

! Om 14u verzamelen op de parking van 

de Wildertse Duintjes (naast de brug)! 
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Sjowers 

3-4-5/04: Windkracht 10 (weekend: zie cd-rom!) 

11/04: Lach je rijk. 

18/04: Jasje moet weg. 

25/04: Let’s enter the forest. 

 

 

 

 

 

Tot volgende maand! 

Jonas, Johnny, Jasper, Leen, Bo, Bert, Kjell, 

Hans, Babette, Joris, Gino, Charis, Femke, 

Jeroen, Pieter, Mathias, Jolien, Ellen, 

Jeffrey, Sylvie, Hilde, Robin en Rudy! 

Jonghernieuwers 

4/04: Après 1 april. 

Meebrengen: een goeie grap. 

11/04: Woudlopen. 

Meebrengen: fiets. 

18/04: KSJ-weekend. 

25/04: Jonas-Day. 

Meebrengen: Johnny. 

 



 



 



Contactgegevens leiding 
 

Antonissen Boris Spurrieveld 23 03/667.53.98 

Arnouts Ellen Struisven 43 03/677.23.57 

Arnouts Jeroen Struisven 43 03/677.23.57 

Boden Hans Steenovenstraat 84 03/667.57.00 

Elst Johnny Handelsstraat 7 0485/74.36.55 

Herrijgers Jeffrey Albert Yssackersstraat 12 03/667.66.73 

Hermus Rudy Kloosterstraat 4 bus 2 0485/95.77.49 

Kalkman Femke Essensteenweg 5 bus 3 0479/85.44.98 

Konings Joris Hemelrijklaan 20 03/297.27.71 

Peeters Bert Antwerpsesteenweg 61 0498/59.70.02 

Schrauwen Jonas Kraaienberg 13 03/667.58.83 

Van den Keybus Leen Kortestraat 16 03/667.64.60 

Van Den Bossche Kjell Steenovenstraat 118 03/677.25.62 

Van der Burgt Hilde Maatjesstraat 43, 2920 Kalmthout 03/677.05.12 

Van Gool Jolien Huybergsebaan 68 03/677.23.72 

Van Hoydonck Gino Antwerpsesteenweg 34 03/677.01.48 

Van Hoydonck Sylvie Antwerpsesteenweg 34 03/677.01.48 

Van Landeghem Jasper Velodreef 184 03/677.03.15 

Van Spaendonk Pieter Moerkantsebaan 143 03/667.50.21 

Vandersteen Charis Hey-endlaan 9 03/677.19.62 

Vandersteen Mathias Hey-endlaan 9 03/677.19.62 

Vroegrijk Robin Heuvelplein 19 03/667.63.86 

Wouters Babette Hey-endlaan 30 03/677.14.05 

 

 

Elke leider / leidster is verantwoordelijk voor het ronddragen van zijn of haar Jodela’s. Als u 

uw Jodela nooit of zelden in uw brievenbus vindt, neem dan a.u.b. contact op met iemand 

van de leiding. 

 

Alle activiteiten en nog veel meer informatie over KSJ Heidebloempje Essen vindt u ook op 

www.ksjessen.net. Bovendien kunt u hier ook alle Jodela’s downloaden! 
 



 
 


