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JODELA 

 

JAARGANG 2009-2010 

NUMMER [336] 

[April] 

 
DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSJ HEIDEBLOEMPJE ESSEN 
 

VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord    

Hallow daar, trouwe Jodelalezers! Jaja, de Jodela van maart hebben 

jullie nog maar net uitgelezen of die van April is alweer van de 

drukpers afgerold. April is toevallig één van mijn favoriete maanden, 

de maand van de vele paaseikes, de maand van de paasvakantie, maar 

natuurlijk ook de maand van de fopkesdag. Jaja, ik kijk er al naar uit. 

Een hele dag fratsen en mopkes mogen maken onder het voorwendsel 

dat het 1 april is, portefeuilles op de weg leggen en die met een 

visdraad wegtrekken als er iemand hem wilt oprapen of hele dag de 

veters van de persoon achter je in de klas vastknopen of tijdens het 

turnen iedereen zijn kleren verstoppen! Jot, ik zie het alweer 

helemaal zitten. Net zoals al die andere dingen, zal de KSJ agenda ook 

weer druk gevuld zijn. Zo staat ons megatoffe super grave KSJ 

weekend weer voor de deur van 9 tot 11 april… Verder bezoeken we op 

het einde van de maand ook het sprookjesbos in de Efteling met 

roodkapje, sneeuwwitje, al de dwergen en natuurlijk nog allerlei 

andere zaken zoals de python en de vogelrok! Ik kan al niet meer 

wachten tot al die toffe dingen zijn gepasseerd. Om af te sluiten 

hebben we ook nog een Aprils 

doordenkertje, “In april heldere 

maneschijn, zal voor de bloesem 

kwalijk zijn. “ 

Allez, dit paginaatje is alweer 

volgeschreven, dus ik zou u maar 

gauw naar de andere bladeren 

begeven! Nog veel leesplezier! 
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InformatioInformatioInformatioInformatio    
 

9-10-11 april: KSJ-Weekend 

Naar jaarlijkse gewoonte staat het KSJ-Weekend weer voor de deur. 

Dit weekend wordt georganiseerd om de werking van onze KSJ te 

bekostigen. Vanzelfsprekend staan er dan ook allerlei activiteiten op 

het programma! 

 

Vrijdag: Op vrijdag gaan we ons KSJ weekend van start met een 

après-ski feestje met karaoke- en cockailbar! Dit zal plaatsvinden in 

onze gezellige après-skibar (=bodega).  

Je bent van harte welkom vanaf 21u. De inkom  

is volledig gratis en van 21.30 tot 22.30 is er een happy hour! 

 

Zaterdag: Op zaterdag is het GEEN activiteit maar wel tussen 16.30 

tot 18u een kinderschuimfuif. Daarop worden jullie natuurlijk allemaal 

verwacht met al jullie vrienden en vriendinnen! De ouders kunnen in 

tussentijd op ons terras of in onze bodega vertoeven, waar ook foto’s 

van hun kleine spruit tijdens KSJ-activiteiten zullen te bewonderen 

zijn. 

 

Zaterdagavond is ons hoogtepunt van heel het KSJ-weekend. Dan gaat 

namelijk voor de derde keer de Schuimfuif door. De deuren gaan open 

om 21 uur. Onze gezellige bodega zal heel de avond en nacht 

doorlopend geopend zijn. Voorverkoopkaarten zijn te verkrijgen bij de 

leiding en Videoland Essen. 
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Zondag: zondagochtend beginnen we met een openluchtmisviering aan 

het jeugdheem, deze staat ook dit jaar weer onder de leiding van Leo 

Van Gink. Denk nog eens aan de K van KSJ en kom zeker eens kijken.  

 

Zondagmiddag en zondagavond is het dan weer tijd voor onze 

restaurantdag. Deze is geopend van 12u tot 14.30u & van 17u tot 19u. 

Reserveren is niet nodig en er is keuze uit 4 menu’s (ook te betalen 

met kobie-cheques!): 
 

Menu A: Tomatensoep – stoofvlees met frietjes en groenten– ijs  

Menu B: Tomatensoep – koude schotel met frietjes – ijs  

Menu C: Tomatensoep – curryworst met frietjes en groenten – ijs  

Kindermenu: Tomatensoep – curryworst met appelmoes en frietjes – 

kinderijsje 

Hopelijk tot dan! 

 

 

 

Carwash Sjowers 

Is je auto, fiets, brommer of vrachtwagen vuil? Kom hem dan op 17 

april een goede poetsbeurt laten geven aan het jeugdheem. De 

sjowers zullen er van 10u ’s ochtends tot 17u staan om alles weer te 

doen blinken alsof het nieuw is. De prijs hiervoor is een vrije gift en 

zal de groepskas van de sjowers  spijzen. 

 

 

Efteling 

Op 24 april gaan we met heel de KSJ naar de Efteling, maar meer info 

hierover vind je in de brief die bij de jodela bijzit. 
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    Kleintjes...Kleintjes...Kleintjes...Kleintjes...    

                        Worden Groot!Worden Groot!Worden Groot!Worden Groot!    

Vorige maand waren het twee leiders, namelijk Jonas en Jasper. 

Daarom gaan we deze maand voor twee leidsters. Ze geven hier het 

beste van zichzelf op het podium. Zie jij wie deze twee schattige 

danseresjes zijn? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jouw naam en groep: ............................................ 

Wie staan er volgens jou op deze foto? ....................................... 



 

  

MoppentrommelMoppentrommelMoppentrommelMoppentrommel    

  

 

Jantje zat in de klas en kreeg een 

brief. Op die brief stond: “VROEM” 

“Jantje, de klas niet storen!”, zei de 

meester. “Vroem Vroem!”, zei Jantje 

weer.  

“Nog 1 keer en je moet in de hoek he!”, riep de meester uit. “Vroem 

Vroem”, ging het voor de derde keer. 

“Ja Jantje, ga maar in de hoek staan!” – “Dat kan niet meester want 

mijn naft is op!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 koeien zaten in het bad. De eerste koe vraagt aan de andere koe, 

“Lekker badje he?”, waarop de andere koe zegt, “Ja, lekker warm, 

maar ik heb een probleem! Ik krijg men zwarte vlekken er niet af!” 
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Een dom blondje stapt een electro-zaak binnen en vraagt:  

"Hoeveel kost die tv?"  

De man van de winkel zegt:"Sorry mevrouw wij verkopen niet aan 

domme blondjes." Dan verkleedt het dom blondje haar een beetje en 

vraagt terug aan die meneer: "hoeveel kost die tv?"  

En de man antwoordt: "Wij verkopen niet aan domme blondjes!”  

Dan vraagt ze aan een slim zwartje om haar te vermommen en vraagt 

terug aan de man: "Hoeveel kost die tv?" En de man zegt weer: "Wij 

verkopen niet aan domme blondjes." En dan vraagt het dom blondje 

aan de man: "Hoe weet jij altijd dat ik een dom blondje ben?"  

De man zegt:" Dat is geen tv, dat is een microgolfoven!" 

 

 

 

6 
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WistWistWistWist----jejejeje----datjedatjedatjedatje    
 

 

Wist je dat de piepers op luipaardenjacht zijn geweest? 

- dat dat luipaard was ontsnapt uit de dierentuin van wuustwezel? 

- dat het in alle kranten heeft gestaan? 

- dat Diane dit ook heeft gelezen? 

- ze zelfs de foto erbij heeft gezien? 

- het luipaard moeilijk te vinden was? 

- we ook altijd goed moesten oppassen? 

- de piepers niet bang waren? 

- ze overal sporen van het beest vonden? 

- ze ook roodkapje zijn tegengekomen? 

- de grote boze wolf er gelukkig niet bij was? 

- de piepers mooi kunnen zingen? 

- vooral lang zal hij leven zeer goed klinkt? 

- ze daarvoor wel een zakje chips hadden verdiend? 

- we het luipaard niet meer hebben gevonden? 

- dat niet zo erg was? 

- we in de plaats hebben 'gesjotterd' en 'gevogelepikt'? 

- de rakkers een kabelbaan hebben gemaakt? 

- deze echt wel hoog was? 

- elke rakker er af is geweest? 

- de rakkers dus echt wel graaf zijn? 

- het daarna afbreken van de kabelbaan wel minder was? 

- ze ook super snel snickers kunnen eten? 

- wel 3 achter elkaar? 

- de jonghernieuwers stage hebben gedaan? 

- dit heel goed was? 

- we nu weeral zijn aangekomen aan het laatste wist-je-datje?  
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TijdroverTijdroverTijdroverTijdrover    

 

 

Als je de nummertjes 

verbindt, zie je een dier 

te voorschijn komen. En 

als je weet welke dier 

het is, weet je ook met 

welke kleur je het in mag 

kleuren. 

Veel plezier! 
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KiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekje    
 

Het goede weer van vorige week zorgde voor een plezante zonnige 

KSJ-middag. En zelfs al zou het geregend hebben als nooit tevoren, 

dan nog hadden de Sjowers een mega-fantastische-bangelijke-bowl-

namiddag! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

                                               Meer foto's op:   www.ksjessen.net  
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VerjaardagenVerjaardagenVerjaardagenVerjaardagen    
Hieperdeklieperderoempsaril, er zijn weer mensen jarig in april!  

De deugnieten mogen deze maand flink doorzakken, want er zijn daar 

maar liefst 4 jarigen deze maand. De eerste is Rolf, hij wordt op 4 

april 10 jaar. Tussen alle deugnieten mogen de sjowers ook nog even 

delen in de feestvreugde want Jasper wordt 14 jaar op 7 april! Terug 

over naar de deugnieten dan, waar Kobe de volgende feestneus is, op 

11 april wordt hij maar liefst 11 jaar! Op 15 april moeten de 

deugnietenleiding dan weeral opdraven met een taart want Jorgen 

wordt 10 jaar oud! Degene die denken dat dit al genoeg is, hebben 

ongelijk want Floris wordt de 19de 11 jaar! Daar gaan veel traktaties 

aan te pas komen, ik voel het! Ook nog op 19 april wordt de vedette 

van de KSJ, jonghernieuwer Michiel 17 jaar, en net tijdens de 

voorjaarsklassiekers in het wielrennen, dit kan geen toeval zijn! Op 

23 april mogen de leeuwkes hun slingers en toeters boven halen, deze 

keer niet voor carnaval, maar Wout wordt dan 8! De laatste jarige 

van de maand is zeker en vast niet de minste. Op 29 april wordt 

Manitas van de rakkers 13 jaar oud, dit moet gevierd worden!! 

 

Aan alle jarige van deze maand nog één keer PROFICIAT!!!!!! 

Hieperdepip een dikke kip! 
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ActiviteitenActiviteitenActiviteitenActiviteiten    

Piepers 

3/04: In mei leggen alle vogels een ei 

          Meebrengen: iets dat rijmt op ei 

10/04: We bouwen een feestje! 

            Zie informatio 

17-18/04: De pannenkoek zat in de pan 

                Brief volgt nog 

24/04: Op zoek naar roodkapje 

            Zie informatio 

Leeuwkes 

3/04: 3 april, kikker in je bil! 

       Meebrengen: komkommer 

10/04: Schuimfuif (Zie informatio) 

16-18/04: Weekendje 

           Zie brief 

24/04: Bosjesmannen kennen geen angst 

        Zie informatio 

Deugnieten  

3/04: Vele verkopers verkopen veel 

10/04: Schuimfuif (Zie informatio) 

16-18/04: Leeuwkes-deugnieten weekend 

                Brief volgt nog 

24/04: Met holle bolle Gijs en lange Jan in het sprookjesbos 

            Zie informatio 
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Rakkers 

3/04: Fopjesdag! 

10/04: De Blauw zen beter dan de Rooi zei de Sooi.  

        Zie informatio 

17/04: De schat van de geheimzinnige tovenaar 

24/04: Papier Ginder! 

         Zie informatio 

  Sjowers  

3/04: De Aprilse Grillen 

10/04: A little foamparty!  

Zie informatio 

17/04: Van 10u tot 17u: Karrewas 

24/04: Eftelingen  

Zie informatio 

Jonghernieuwers 

3/04: De paashaas is dood 

          Meebrengen: knuffel 

5-12 april: KSJ-weekend 

17/04: De ronde van Vlaanderen 

24/04: We zijn op de camping 

 

JEROEN, HILDE, FEMKE, MATHIAS, RUDY, BABETTE, 

BORIS, JONAS, JOLIEN, KJELL, SYLVIE, BERT, HANS, 

ROBIN, CHARIS, JORIS EN JASPER! 
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Contactgegevens leiding 
 
 

Antonissen Boris Spurrieveld 23 03/667.53.98 

Arnouts Jeroen Struisven 43 03/677.23.57 

Boden Hans Steenovenstraat 84 03/667.24.00 

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 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 Sylvie Antwerpsesteenweg 34 03/677.01.48 

Van Landeghem Jasper Velodreef 184 0474/76.97.58 

Vandersteen Charis Hey-endlaan 9 03/677.19.62 

Vandersteen Mathias Hey-endlaan 9 03/677.19.62 

Vroegrijk Robin Heikantstraat 67 0474/39.12.06 

Wouters Babette Heikantstraat 67 0498/34.64.60 

 

 

 

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! 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


