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JODELA 

 

JAARGANG 2008-2009 

NUMMER [348] 

[April] 

 
DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSJ HEIDEBLOEMPJE ESSEN 
 

VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord    

Goeiemorgend, middag, avond beste jodelalezertjes. Maart is nog niet 

achter de rug of de maand april staat alweer voor de deur. Een 

fantastische maand trouwens, de lente begint, het zonnetje schijnt, 

de vogeltjes fluiten, hele maand paaseitjes eten, meer vakantie dan 

school en niet te vergeten is het op één april de leukste dag van het 

jaar, fopkesdag. De hele dag mensen voor de gek en de zot houden, 

boekentassen van je klasgenootjes aan elkaar vastknopen, 

balpenkleuren verwisselen, portefeuilles met een doorzichtig draadje 

op de weg leggen. Jaja dat gaat weer grappen en grollen worden, en 

voor wie fopkes maken op één april nog niet beu is, die nodig ik uit om 

de volgende dag, op zaterdag iedereen op de KSJ voor de gek te 

houden. Ik ben alvast benieuwd wie er met de beste aprilmop komt 

aanzetten! En dan een paar weekjes later is het voor de ouderen 

onder ons weer dikke feest op het KSJ-terrein. (stiekem altijd 

eigenlijk) Dan komt er ons KSJ-weekend weer aan, ik ben alvast 

benieuwd welke straffe stoten en gekke dingen er dit jaar weer gaan 

gebeuren! En om de maand helemaal geweldig af te sluiten is er de 

familiedag, lekker smullen 

geblazen en ouders die eens 

komen kijken naar hun kroost. Ho 

ho ho, wat heb ik al zin in april! 

Maar ik zie dat mijn paginaatje 

al een beetje is aan het vol 

geraken, dus veel plezier met de 

rest van de jodela (en andere 

dingen) en hopelijk tot zaterdag! 
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InformatioInformatioInformatioInformatio    
KSJ Weekend 

Ook dit jaar organiseert de KSJ om 

een beetje centjes te verdienen weer een 

overgeweldig KSJ-Weekend! Met 

om te beginnen op vrijdagavond 15 

april een karaoke, plezier gegarandeerd!  

 

En op zaterdagavond 16 april onze fuif  

die de naam RELEASE draagt! We hopen  

dat, met de nodige inzet van de leiding en de 

oudste leden, dit een topfeest wordt! 

 

Maar ook zondagmiddag is er wat te doen, 

dan organiseren we ‘Boonen On The Stuff’ .  

Zo kunnen we met zen allen genieten van de 

Amstel Gold race. 

 

Meer info: http://www.release-essen.be 

Familiedag  

Op zaterdag 30 april is het tijd voor onze jaarlijkse familiedag. 

Ook deze dag is gevuld met tal van activiteiten, maar dan wel voor 

iedereen! Zowel ouders als broers/zussen als sympathisanten zijn 

welkom. Op het programma staat een openluchtmis, restaurantdag, en 

een activiteit waar iedereen kan meedoen en veel plezier kan beleven! 

(brief bijgevoegd bij jodela) Tot dan!!  
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                                KiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekje    
 

Het hoogtepunt van de maand maart was uiteraard onze fantastische 

ouderavond! Veel meer foto’s vind je binnenkort op onze site 

(www.ksjessen.net) of nu al op onze facebookpagina:  

Ksj Heidebloempje Essen. Neem zeker eens een kijkje! 
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VerjaardagenVerjaardagenVerjaardagenVerjaardagen    
Olapola, het is weer tijd om de jarigen van de maand in de bloemetjes 

te zetten! De eerste pieper die deze maand gelukkig mag zijn is 

Kenny Edixhoven, hij mag op 15 april 6 kaarsjes gaan uitblazen, hoera! 

De volgende pieper waar het feesten bij kan beginnen is Noah 

Verdyck, hij mag één weekje later op 22 april zijn  

feestmuts opzetten voor zijn 6de verjaardag! Één  

dagje later is het bij de leeuwkes dubbel feest,  

zo mag zowel Wout Michielsen als Joël Deckers op  

23 april in hun handen klappen voor hun 9de  

verjaardag, Gefeliciflapstaart! Bij de deugnieten  

kunnen ze op 4 april de toeters en de bellen bovenhalen,  

want dan wordt Rolf Van Der Burgt 11 jaar! Voor de sjowers is het op 

7 april ten huize Vroegrijk te doen, Jasper Vroegrijk wordt dan 15 

jaar en een beetje later, op het einde van de maand kan Manitas Celis 

de taart gaan aansnijden. Hij wordt op 29 april namelijk 14 jaar, 

proficiat! Voor de leiding kan het feesten beginnen op 19 april, dan 

bereikt leider Michiel Van Looveren eindelijk zijn 18de lente! Ik heb 

alvast in de wandelgangen gehoord dat hij voor zijn volwassenheid 

stevig gaat trakteren! Tenslotte aan iedereen die jarig was, nen 

dikke proficiat!  En aan iedere die niet jarig was, ook proficiat! 
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MoppentrommelMoppentrommelMoppentrommelMoppentrommel    
Bartje: Het is paars en heeft twee witte strepen. Rara, wat is het? 

Jantje: Weet ik niet. 

Bartje: Een tomaat met bretels! 

Jantje: Maar een tomaat is toch rood? 

Bartje: Ja, maar zijn bretels zitten te 

strak. 

 

Een kip stapt een restaurant binnen en 

zegt: “Ober voor mij enkel een eierdopje 

en wat zout. Voor de rest zorg ik zelf wel!” 

 

Een kameel vraagt aan zijn ma: “Zeg ma, 

waarom hebben wij zulke platte voeten?” 

“Dat is om niet te vallen als je door het mulle zand loopt, liefje” 

“En waarom hebben wij zulke lange wimpers?” 

“Dat dient om het zand uit je ogen te houden.” 

“En waarom hebben wij zulke grote bulten?” 

“In die bulten zit eten en drinken, zodat je geen honger hoeft te 

lijden in de woestijn.” 

“Zeg ma, als dat allemaal voor in de 

woestijn dient, wat staan wij hier dan in de 

dierentuin te doen?” 
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TijdroverTijdroverTijdroverTijdrover    
Release 

Deze maand is de tijdrover helemaal in het teken van ons fantastische KSJ-

Weekend van dit jaar. Het concept is schitterend. Er staat een grote aap op onze 

affiche dus... Kleur deze aap in en kom hellemaal in de sfeer van RELEASE!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 8  

 

 

Ola, het is al zaterdag 13u55! Snel naar de KSJ! 

 

 

 



 

WistWistWistWist
Wist je dat… 

… de piepers en sjowers samen op weekend geweest zijn

… dit enorm leuk was? 

… we naar Wuustwezel geweest zijn

… de piepers vrijdag extra minuten verdiend hebben om later te gaan slapen

… ze er met hun zomerse spelletjes ook voor

zaterdag schitterend weer was

… de piepers hun kaken wel rood zagen van de zon

… dit raar is omdat het zaterdag nog

… leider Thijs Che Guevara

… hij ook de Dalai Lama niet kende

… hij beweert Uncle Sam beter te kennen 

… hij het hele weekend een mooi hoedje op had

… de piepers samen met hun knuffels dansten

… ze dit tijdens hun geweldige pyjamafuif deden

… de piepers zaterdagmiddag op tocht geraden hebben dat we 

spaghetti gingen eten?

… ze geen pierensoep lusten

… sommige piepers voor hun verjaardag een nieuw paar oren zouden 

mogen vragen? 

… Lori, Sanne en Margo

… Kenny goed kan breakdancen

… Noah héél schattig kan kijken

… Kenny een mooie boot 

… de piepers ook lekkere fruitsatés gemaakt hebben

WistWistWistWist----jejejeje----datjesdatjesdatjesdatjes

e piepers en sjowers samen op weekend geweest zijn

 

e naar Wuustwezel geweest zijn? 

piepers vrijdag extra minuten verdiend hebben om later te gaan slapen

e er met hun zomerse spelletjes ook voor gezorgd hebben dat het 

zaterdag schitterend weer was? 

e piepers hun kaken wel rood zagen van de zon? 

it raar is omdat het zaterdag nog steeds winter was

Che Guevara niet kent? 

ij ook de Dalai Lama niet kende? 

ij beweert Uncle Sam beter te kennen dan Sinterklaas

ij het hele weekend een mooi hoedje op had? 

e piepers samen met hun knuffels dansten? 

ens hun geweldige pyjamafuif deden? 

e piepers zaterdagmiddag op tocht geraden hebben dat we 

? 

e geen pierensoep lusten? 

ommige piepers voor hun verjaardag een nieuw paar oren zouden 

Lori, Sanne en Margo elkaar graag kusjes geven? 

enny goed kan breakdancen? 

Noah héél schattig kan kijken? 

Kenny een mooie boot gekrijt heeft? 

e piepers ook lekkere fruitsatés gemaakt hebben? 
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datjesdatjesdatjesdatjes    

e piepers en sjowers samen op weekend geweest zijn? 

piepers vrijdag extra minuten verdiend hebben om later te gaan slapen? 

gezorgd hebben dat het 

steeds winter was? 

interklaas? 

e piepers zaterdagmiddag op tocht geraden hebben dat we 

ommige piepers voor hun verjaardag een nieuw paar oren zouden 



 

… Sofie en Femke heel goed kunnen 

dansen

… Margo

van K3

… je de foto’s van het pieperweekend binnenkort op de ksj

… Sofie een tandje kwijt is

… er nu dus weer een tandje minder in haar mond zit

… er gelukkig wel 1 in de plaats gaat komen

… leider Thijs de knuffelpikker van de piepers is

… de sjowers eens zijn gaan minigolven

… het uiteraard een topactiviteit was

… dit omdat ze maar met drie waren

… ze daarom ook allemaal een milkshake hebben gekregen

… de rest nu wel jaloers zal zijn

… ze volgende week ook zeker moeten komen

… Jasper Vroegrijk eventjes heel koppig was

… omdat hij niet in het midden vanachter in den auto wou gaan zitten

… we na lang trekken en duwen hem er toch ingekregen hebben

… de rakkers  een vlot hebben gebouwd?

… vooral Michelle heel wat kan van vloten bouwen?

… Seppe en Jonas als ervaren KSJ'ers er net iets minder van bakten?

… ze dit helemaal goed hebben gemaakt door al springend op het vlot te gaan?

… het vlot toch niet zo stevig bleek te zijn toen leider Hans e

opkwam? 

… Jonas hierdoor kopje onder ging?

… hij daardoor wel weer lekker fris ruikt?

… leider Kjell helemaal geen kabelbanen kan bouwen?

… we uiteindelijk toch een kabelbaan hadden?

… deze wel met regelmaat de ladder met zich meenam?

Sofie en Femke heel goed kunnen 

dansen? 

Margo dan weer topdansjes kent op de liedjes 

van K3?  

e de foto’s van het pieperweekend binnenkort op de ksj-site kan zien

ofie een tandje kwijt is? 

r nu dus weer een tandje minder in haar mond zit? 

r gelukkig wel 1 in de plaats gaat komen? 

er Thijs de knuffelpikker van de piepers is? 

… de sjowers eens zijn gaan minigolven? 

… het uiteraard een topactiviteit was? 

… dit omdat ze maar met drie waren? 

daarom ook allemaal een milkshake hebben gekregen

… de rest nu wel jaloers zal zijn? 

volgende week ook zeker moeten komen? 

k eventjes heel koppig was? 

… omdat hij niet in het midden vanachter in den auto wou gaan zitten

… we na lang trekken en duwen hem er toch ingekregen hebben

een vlot hebben gebouwd? 

ooral Michelle heel wat kan van vloten bouwen? 

Seppe en Jonas als ervaren KSJ'ers er net iets minder van bakten?

ze dit helemaal goed hebben gemaakt door al springend op het vlot te gaan?

et vlot toch niet zo stevig bleek te zijn toen leider Hans e

Jonas hierdoor kopje onder ging? 

ij daardoor wel weer lekker fris ruikt? 

eider Kjell helemaal geen kabelbanen kan bouwen? 

e uiteindelijk toch een kabelbaan hadden? 

eze wel met regelmaat de ladder met zich meenam? 
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dan weer topdansjes kent op de liedjes 

site kan zien? 

daarom ook allemaal een milkshake hebben gekregen? 

… omdat hij niet in het midden vanachter in den auto wou gaan zitten? 

… we na lang trekken en duwen hem er toch ingekregen hebben? 

Seppe en Jonas als ervaren KSJ'ers er net iets minder van bakten? 

ze dit helemaal goed hebben gemaakt door al springend op het vlot te gaan? 

et vlot toch niet zo stevig bleek te zijn toen leider Hans erbij 
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ActiviteitenActiviteitenActiviteitenActiviteiten    

Piepers  

2/04: Zeeman avonturen 

9/04: Zie daar, we zijn met veel vandaag 

16/04 13u tot 16u: Piepeloe, waar zijn de piepers naartoe? 

23/04: Helaas, helaas, platte kaas! 

30/04: Hoipipeloi! 

Familiedag: zie informatio  

Leeuwkes 

2/04: Fopje flauw mopje! 

9/04: Laten we lekker link gaan doen! 

16/04 13u tot 16u: Wow, dat wordt een feestje! 

Meebrengen: cadeautje voor Michiel 

23/04: Mixed-up 

30/04: Opgepast! Kijkende ouders.  

Gelieve uw speelsnelheid aan te passen   

Familiedag: zie informatio  

 

Deugnieten 

2/04: April koud en nat, vult schuur en vat 

9/04: Nu lacht april vals met zonnegloren en gooit dan weer met 

hagelstenen om je oren 

16/04 13u tot 16u: Zie je in april meeuwen, dan gaat het in augustus sneeuwen 

23/04: April nat en kil, hoe liever ik de zomer wil! 

30/04: Als het regent in mei, is april voorbij 

Familiedag: zie informatio  
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Rakkers 

2/04: De kat krabt de krollen van de grap 

9/04: Viva la KSJ met patatten en saucissen 

16/04 13u tot 16u: Keizer Karel heeft een hond 

23/04: Survival of the fittest 

Meebrengen: reservekledij  

30/04: Kabouter plop zit in het slop 

Meebrengen: pinnemuts 

Familiedag: zie informatio  

Sjowers 

2/04: Re-Verlies 

9/04: Re-Verkies 

16/04 13u tot 16u: Re-Lease 

23/04: Re-Maurice 

30/04: Re-Famillies  

Meebrengen: ouders 

Familiedag: zie informatio  

Jonghernieuwers 

2/04: We kappen ze allemaal om   

Meebrengen: fiets 

9/04: In onze jongen tijd   

Meebrengen: goede ideeën 

16/04 13u tot 16u: Hmm KSJ weekend  

Meebrengen: slaapgerief en toestemming van de mama en de papa, meer info bij je leiding! 

23/04: Hehe, en nu hopen op een voetmassage  

Meebrengen: jezelf,… uiteraard!! Allé, als uw voeten het nog aankunnen  

30/04: In onzen jongen tijd,…  

Familiedag: zie informatio  
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Contactgegevens leiding 
 
 
 

Antonissen Boris Spurrieveld 23 0474/46.72.42 

Boden Hans Steenovenstraat 84 0497/28.18.41 

Kalkman Femke Spoorwegstraat 3 bus 2 0479/85.44.98 

Peeters Bert Antwerpsesteenweg 61 0498/59.70.02 

Peeters Thijs Pastoorschoetersstraat 25 0476/72.18.14 

Schrauwen Jonas Kraaienberg 13 0472/01.03.70 

Van Den Bossche Kjell Steenovenstraat 118 0477/79.55.51 

Van der Burgt Hilde Maatjesstraat 43, 2920 Kalmthout 0494/99.58.29 

Van Gool Jolien Huybergsebaan 68 0486/54.82.83 

Van Hoydonck Sylvie Antwerpsesteenweg 34 0478/35.62.91 

Van Landegem Jasper Velodreef 184 0474/76.97.58 

Van Looveren Michiel Hellebloklaan 28 0479/52.51.98 

Vandersteen Mathias Hey-endlaan 9 0498/60.27.85 

Vroegrijk Thomas Donkweg 1 0479/72.68.21 

 

 

 

 

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

Moest het gebeuren dat u uw Jodela niet voor de eerste zaterdag van de maand in uw 

brievenbus vindt, mag u zeker contact opnemen 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 bekijken en downloaden! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


