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VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord

Dag liefste Jodelalezertjes

topmaand, zo was de leidingswisseldag een topdag en zijn de geld

inzamel activiteiten top verlopen. Ook het weer in maart was geweldig, 

hopelijk wordt het weer in april minstens even goed!

Want wat kan het toch heerlijk zijn

paasvakantie is goed buiten te kunnen spelen of op skieverlof te gaan. 

In de komende maand zal het dus ook paasvakantie zijn, en wat hoort 

er bij een paasvakantie? Het 

terug tijd om een fees

informatio. Onze sjowers zullen tijdens de paasvakantie een prachtige 

4daagse gaan meemaken,  die zal bestaan uit tal van activiteiten die 

zal gaan van spelioboxen tot raften en muurklimmen! Deze 4daagse zal 

doorgaan in de 2e week van de paasvakantie. Zit jij nog niet bij de 

Sjowers? Niet getreurd want gelukkig wordt deze 4daagse om de 2 

jaar georganiseerd! Spijtig is het ook dat 1 april niet op een zaterdag 

valt, maar gelukkig hebben jullie thuis ook wat mensen waarmee

eens een grapje kunnen uithalen! 

JODELA 

JAARGANG 2009-2010 

NUMMER 359 

DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSJ HEIDEBLOEMPJE ESSEN 

VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord    

Dag liefste Jodelalezertjes! De maand maart was weeral een 

topmaand, zo was de leidingswisseldag een topdag en zijn de geld

inzamel activiteiten top verlopen. Ook het weer in maart was geweldig, 

hopelijk wordt het weer in april minstens even goed! 

Want wat kan het toch heerlijk zijn met een straaltje zon in de 

paasvakantie is goed buiten te kunnen spelen of op skieverlof te gaan. 

In de komende maand zal het dus ook paasvakantie zijn, en wat hoort 

er bij een paasvakantie? Het KSJ-weekend natuurlijk! Dan is het 

terug tijd om een feestje te bouwen. Waarover meer info

Onze sjowers zullen tijdens de paasvakantie een prachtige 

4daagse gaan meemaken,  die zal bestaan uit tal van activiteiten die 

zal gaan van spelioboxen tot raften en muurklimmen! Deze 4daagse zal 

week van de paasvakantie. Zit jij nog niet bij de 

Sjowers? Niet getreurd want gelukkig wordt deze 4daagse om de 2 

jaar georganiseerd! Spijtig is het ook dat 1 april niet op een zaterdag 

valt, maar gelukkig hebben jullie thuis ook wat mensen waarmee

eens een grapje kunnen uithalen! Buiten alle weken activiteit zal de 

maand april ons verder

te bieden hebben, rede te meer 

om al te gaan uitkijken naar de 

heuse familiedag en eventueel al 

stiekem naar het kamp dat toch 

niet meer zo veraf 

 

Veel leesplezier! 
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! De maand maart was weeral een 

topmaand, zo was de leidingswisseldag een topdag en zijn de geld-

inzamel activiteiten top verlopen. Ook het weer in maart was geweldig, 

met een straaltje zon in de 

paasvakantie is goed buiten te kunnen spelen of op skieverlof te gaan. 

In de komende maand zal het dus ook paasvakantie zijn, en wat hoort 

eekend natuurlijk! Dan is het 

info in de 

Onze sjowers zullen tijdens de paasvakantie een prachtige 

4daagse gaan meemaken,  die zal bestaan uit tal van activiteiten die 

zal gaan van spelioboxen tot raften en muurklimmen! Deze 4daagse zal 

week van de paasvakantie. Zit jij nog niet bij de 

Sjowers? Niet getreurd want gelukkig wordt deze 4daagse om de 2 

jaar georganiseerd! Spijtig is het ook dat 1 april niet op een zaterdag 

valt, maar gelukkig hebben jullie thuis ook wat mensen waarmee jullie 

Buiten alle weken activiteit zal de 

verder niet veel 

te bieden hebben, rede te meer 

om al te gaan uitkijken naar de 

heuse familiedag en eventueel al 

stiekem naar het kamp dat toch 

niet meer zo veraf is!  

 



 

InformatioInformatioInformatioInformatio
KSJ weekend 

Zoals elk jaar organiseert de ksj een heus ksj

organiseren we om wat centjes bij elkaar te sprokkelen om mee het 

kamp te financieren en om de ksj

sportmateriaal en ga zo maar verder. Dit ksj

fuiven, misschien dat de oudste groepen al eens een kijkje mogen 

komen nemen! 

Zoals al jaren de gewoonte is ziet het weekend er dan zo uit:

 

Vrijdagavond : Après

Op deze avond is het de bedoeling 

dat je je beste zangschoenen 

aantrekt, zodat je iedereen kan laten 

horen op de karaoke wat een talent 

jij bent! 

InformatioInformatioInformatioInformatio    

Zoals elk jaar organiseert de ksj een heus ksj-weekend. Dit weekend 

organiseren we om wat centjes bij elkaar te sprokkelen om mee het 

en om de ksj te voorzien van knutselmateriaal, 

sportmateriaal en ga zo maar verder. Dit ksj-weekend bestaat uit 2 

fuiven, misschien dat de oudste groepen al eens een kijkje mogen 

Zoals al jaren de gewoonte is ziet het weekend er dan zo uit:

: Après-ski feesje 

Op deze avond is het de bedoeling 

dat je je beste zangschoenen 

aantrekt, zodat je iedereen kan laten 

horen op de karaoke wat een talent 
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weekend. Dit weekend 

organiseren we om wat centjes bij elkaar te sprokkelen om mee het 

te voorzien van knutselmateriaal, 

weekend bestaat uit 2 

fuiven, misschien dat de oudste groepen al eens een kijkje mogen 

Zoals al jaren de gewoonte is ziet het weekend er dan zo uit: 



 

 

 

 

In dit weekend zal er ook een aanpassing gebeuren op de ksj ure

Zo zal de activiteit voor alle groepen doorgaan van 13u tot 16u! Zeker 

niet vergeten! 

 

 

Familiedag 

Al is het nog geen mei, al graag had ik al even gemeld dat de ksj

mei een grote familiedag organiseert! Op deze dag is het de bedoeling 

dat je heel de familie meebrengt, zodat iedereen eens kan kijken hoe 

het eraan toe gaat op de ksj. Meer info volgt nog in de Jodela van mei 

zelf. 

 

Zaterdagavond : Release

Deze avond staat in het teken 

van de GROTE RELEASE! Wat

er zal gebeuren deze avond zal 

je zelf moeten ontdekken! 

ik al wel kan zegge

deze avond veel gedanst 

plezier gemaakt zal worden. 

Hopen dat het een topfeest 

gaat worden! 

 

 

 

 

In dit weekend zal er ook een aanpassing gebeuren op de ksj ure

Zo zal de activiteit voor alle groepen doorgaan van 13u tot 16u! Zeker 

Al is het nog geen mei, al graag had ik al even gemeld dat de ksj

mei een grote familiedag organiseert! Op deze dag is het de bedoeling 

dat je heel de familie meebrengt, zodat iedereen eens kan kijken hoe 

het eraan toe gaat op de ksj. Meer info volgt nog in de Jodela van mei 

3 

Zaterdagavond : Release 

Deze avond staat in het teken 

van de GROTE RELEASE! Wat 

er zal gebeuren deze avond zal 

je zelf moeten ontdekken! Wat 

ik al wel kan zeggen is dat er 

deze avond veel gedanst en 

zal worden. 

Hopen dat het een topfeest 

In dit weekend zal er ook een aanpassing gebeuren op de ksj uren. 

Zo zal de activiteit voor alle groepen doorgaan van 13u tot 16u! Zeker 

Al is het nog geen mei, al graag had ik al even gemeld dat de ksj op 12 

mei een grote familiedag organiseert! Op deze dag is het de bedoeling 

dat je heel de familie meebrengt, zodat iedereen eens kan kijken hoe 

het eraan toe gaat op de ksj. Meer info volgt nog in de Jodela van mei 
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WistWistWistWist----jejejeje----datjesdatjesdatjesdatjes    
 

Wist je dat… 

- de jonghernieuwers deze maand een feestje gaan geven? 

- dit feestje de naam ‘Block till you drop’ heeft meegekregen? 

- dit feestje op 23 maart in den Block te doen is? 

- dit een niet te missen evenement zal zijn? 

- dat de jonghernieuwers deze maand op kroegentocht zijn geweest om hun 

feestje te promoten? 

- ze twee keer de affiches in het vorige café hebben laten liggen? 

- dat Dries van de hoge ramp durfde skaten? 

- hij de enige was? 

- de jonghernieuwers beter waren in trucjes op de grond? 

- Amber haar schoen kapot was? 

- Jonas deze heel goed heeft gerepareerd? 

- het afgelopen maand leidingswisseldag was? 

- dit een ongelooflijk leuke ksj-namiddag was? 

- de piepers vorige maand heel veel leuke dingen hebben gedaan? 

- ze onder anderen op speeltuintjestocht zijn geweest met Josefina en Pandelina? 

- dit heel leuk was? 

- we een kip hebben gezien die op een hond leek? 

- het dus een dag vol leuke avonturen was? 

- april ook een geweldige ksj-maand wordt? 

- de eerste activiteit van de maand wegvalt omdat de leiding op leidingsweekend 

is? 

- er de derde zaterdag van de maand goed gefeest kan worden? 

- dit komt door de tweede editie van Release? 

- bij deze alle mama’s en papa’s en zussen en broers en neven en nichten zijn 

uitgenodigd? 

- andere familieleden ook welkom zijn? 

- we jullie graag allemaal zien volgende zaterdag? 
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OudjesOudjesOudjesOudjes    
Vorige maanden hebben we kennis gemaakt met de nieuwste leiders 

en leidsters. Nu zijn de meer ervaren leiders aan de beurt! In deze 

rubriek zullen we elke maand iemand anders interviewen om jou zo 

een blik te gunnen in het ziel van de leiding! 

Deze week heb ik de eer Jolien van de piepers te interviewen!  

 

 

Jodela: Een goedenavond, beste Oudje! Hoe oud bent u? 

Oudje: Ik ben 20 jaar! 

 

 

Jodela: En hoeveel van die jaren zit je al in de ksj? 

Oudtje: Dit is mijn 16de jaar. 

 

 

Jodela: Wauw, dat is al een hele tijd! En welke is de leukste activiteit 

die je in al die jaren ksjervaring al hebt meegemaakt? 

Oudje: Ik vond op joepie gaan wel heel leuk. Ook al lagen mijn 2 

kleine teentjes helemaal open. Het was leuk om met zijn allen 100 km 

te wandelen. Ook de 48u in de caravans zal ik niet snel vergeten. Met 

zijn allen zo lang in 2 caravans op het plein voor de sporthal staan en 

al die tijd wakker blijven. Ondertussen nog allemaal nuttige 

opdrachten uitvoeren zoals het van buiten leren van het lied van de 

Vlaamse leeuw 
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Jodela: Is er een activiteit waaraan je terug 

denkt als de minst leuke activiteit in je ksj-

carrière? 

Oudje: Ho, het is logisch dat er altijd wel activiteiten zijn die je iets 

minder leuk vindt, maar ik kan er zo snel geen bedenken. 

 

 

Jodela: Oh wauw! Heb je tenslotte nog een verhaaltje dat je graag 

wilt vertellen?  

Oudje: Er zijn zoveel dingen gebeurd , ik zal is ff nadenken… Het 

kamp in Lierneux is één van de kampen die me zeker zal bijblijven. Er 

was daar een prachtige kampplaats met beekje. Tijdens dit kamp 

heeft Sylvie haar prachtige lied van de Titanic verzonnen. Misschien 

dat jullie dit niet weten maar Sylvie is echt héél goed in het zingen 

van dit lied. Ze heeft dat op dat kamp verschillende keren gezongen 

en ook de jaren nadien nog. En al een geluk gaan we volgend jaar nog 

eens terug naar die kampplaats (als ik me niet vergis), dus dat is een 

kamp waar jullie zeker al naar uit kunnen kijken. (je vergist je niet, in 

2013 gaan we er weer naar toe! - red.) 

 

 

Jodela: Dat was inderdaad een zeer mooi verhaal, Oudje. Jammer 

genoeg zit ons gesprek er op, ik vond het zeer aangenaam. Bedankt 

he! 

Oudje: Haha wat een topgesprek. Daaaag! 

Jodela: Doei doei. 
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UUUUit de oude doosit de oude doosit de oude doosit de oude doos    
 

In deze rubriek vinden jullie elke maand een foto uit de oude doos! Elke keer zal 

er op de foto een leider of leidster te zien zijn in zijn of haarjonge jaren als lid 

bij de ksj! Als jij weet over wie het gaat op de foto, vul dan zeker het strookje 

onderaan deze bladzijde in en geef het af op de volgende activiteit! 

 

 

Weet jij wie de leider aan de rechterkant is? Vul dan het strookje in en geef het 

af aan je leiding! Je maakt kans op een mooie prijs! 

 

 

Je naam:……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Je groep: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Wie denk jij dat het is? ……………………………………………………………………………………………………… 
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MoppentrommelMoppentrommelMoppentrommelMoppentrommel    

 

 

Een echtpaar in een auto wordt aangehouden door de politie. De 

agent: 'Goeiemiddag meneer. Ik heb u laten stoppen omdat u minstens 

zeventig per uur reed in de bebouwde kom.' De man: 'Excuseer 

meneer, maar harder dan zestig reed ik echt niet.' Zijn vrouw: 'Maar 

enfin, Harry. Je reed wel tachtig!' De agent: 'Ik heb ook gemerkt dat 

uw achterlicht het niet doet.' De man: 'Mijn achterlicht doet het 

niet? Tiens, ik wist van niks.' Zijn vrouw: 'O Harry, niet liegen. Je 

rijdt al wekenlang rond met een kapot achterlicht!' De agent: 'En dan 

krijgt u van mij ook nog een bekeuring omdat u uw gordel niet draagt.' 

De man: 'Ik droeg wél een gordel, maar ik heb 'm afgedaan toen u ons 

tegenhield.' Zijn vrouw: 'Harry, wat zeg je nu? Je draagt nóóit een 

gordel.' De man draait zich om naar zijn vrouw en roept: 'Mens, hou nu 

verdomme toch eens eindelijk je grote bek!' 'Mevrouw', richt de 

agent zich naar de vrouw, 'spreekt uw man altijd op deze manier tegen 

u?' De vrouw: 'Nee, meneer, alleen als hij heel erg dronken is.' 
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Roodkapje stapt door het donkere bos naar het huisje 

van haar grootmoeder. Plots ziet ze tussen de struiken de Grote Boze 

Wolf zitten. 'Maar wolf,' vraagt ze, 'waarom heb je zulke kleine 

oogjes?' 'Nu even niet, Roodkapje,' antwoordt de wolf. 'Ik zit te 

kakken.' 

 

Een man komt binnen in de bibliotheek, wandelt naar de balie, en 

vraagt aan de bibliothecaresse: 'Voor mij een kleintje met mayonaise 

en een curryworst spéciale.' De bibliothecaresse kijkt verbaasd op en 

zegt: 'Excuseer mijnheer, maar u bent hier wel in een bibliotheek.' 

'Oei, sorry,' zegt de man, waarop hij met een fluisterstem 

vervolgt:'Voor mij een kleintje met mayonaise en een curryworst 

spéciale.' 



 

 10 

TijdroverTijdroverTijdroverTijdrover    
 

Rebus 
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VerjaardagenVerjaardagenVerjaardagenVerjaardagen    
Het is weer tijd om de jarigen een gelukkige verjaardag te wensen! 

De eerste gelukkige van deze maand is Rolf Van Der Burgt! Hij wordt 

op 4 april 12 jaar. De volgende is Jasper Vroegrijk van de Sjowers. 

Hij wordt op 7 april 16 jaar. Daarna is Jeffrey De Klerk van de 

rakkers aan de beurt, hij wordt op 11 april 13 jaar. Dat begint ook al 

te tellen! Na Jeffrey krijgen we nog een Jef die jarig is en op 12 

april is dat rosse Jef van de jonghernieuwers. Hij wordt dan 17 jaar! 

Drie dagen later hebben we alweer een nieuwe jarige! Deze keer is 

het een pieper! En niet zomaar eentje, het is Kenny Edixhoven! Hij 

wordt op 15 april 7 jaar. Na Kenny is Floris Kalkman van de rakkers 

jarig op 19 april en hij wordt dan 13 jaar! Maar Floris is niet de enige 

die op deze dag jarig is! Ook Michiel Van Looveren, leiding van de 

piepers, is dan jarig! Hij is met zijn 19 lentes de oudste  verjaarder 

van de maand. Na Michiel is er een leeuwke aan de beurt om te 

verjaren. Deze maand is dat Djaro Dijckmans en hij wordt op 21 april 

8 jaar! Op 22 april is er de verjaardag van Noah Verdijck van de 

piepers en hij wordt ook 7 jaar! Op 23 maart zitten we met een 

dubbele verjaardag! Op deze dag zijn Joël Deckers en Wout 

Michielse jarig en zij worden alletwee 10 jaar. 6 dagen later zitten 

we weer met een dubbele verjaardag! Manitas Celis en Karen 

Koumans van de sjowers worden op die dag alletwee 15! De laatste 

jarige van de maand is Anieck Mies van de piepers! Deze jongedame 

wordt op 30 april 7 jaar! Aan al de jarigen van deze maand wens ik 

een enorm gelukkige verjaardag en een heel groot feest!!!  
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KiekjesrubriekKiekjesrubriekKiekjesrubriekKiekjesrubriek    
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Nog veel meer foto’s vind je op facebook en op 

www.ksjessen.net 
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VerslagenVerslagenVerslagenVerslagen    
Jonghernieuwers: Greased Lightning 

Vandaag stond er de jonghernieuwers een verrassing te wachten. Ze 

zouden nog eens leiding krijgen van de Jonas! En omdat hij zijn 

vroegere leden zolang gemist had, besloot hij deze activiteit te 

beginnen met een overheerlijke traktatie. Daarvoor trokken we naar 

de GB, waar de leeuwkes tomatengroentesoep aan het verkopen waren. 

Nadat iedereen zijn buikje goed vol zat van deze overheerlijke soep, 

gingen we terug naar het lokaal om aan de activiteit te beginnen. 

Onderweg kwamen we heel wat afleidingen tegen. Bijvoorbeeld een 

speeltuintje waar we zakdoek leggen speelden en een kapelletje. Daar 

kun je als katholieke jeugdbeweging natuurlijk niet zomaar voorbij 

gaan. Nadat iedereen een Weesgegroetje had gebeden, sprong ons 

ineens een sloot in het oog. Het plan was om daaroverheen te springen, 

maar daar was hij jammer genoeg te breed voor. Ondertussen was 

Amber haar schoen steeds meer kapot aan het gaan. Dat vond zij zo 

erg, dat we uiteindelijk maar besloten om de pogingen op te geven en 

gewoon terug te gaan. Bij aankomst werd Amber haar schoen heel 

professioneel gerepareerd met een grote rol plakband. Met dat 

probleem mooi opgelost, namen we een paar fietsbanden en 2 

skateboards mee naar het skateparkje. De bedoeling om een 

skateboard met een fietsband vast te maken aan de ramp, zodat je 

halverwege terug zou veren. Maar gewoon van de ramp skaten was al 

heel moeilijk, dus het mislukte elke keer. Ondertussen was het toch 

ook bijna tijd, dus zijn we maar terug naar het lokaal gegaan waar we 

nog even hebben gepresident tot Jasper floot voor de formatie. 
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ActiviteitenActiviteitenActiviteitenActiviteiten    

Piepers 

07/04: De klokken zijn de weg kwijt!  

14/04 13u-16u: Zoek de aap! 

Vrijdag 20/04-zondag 22/04: Weg zijn wij! 

(brief volgt nog) 

28/04: Hof, hof, hof, Vrouwenhof! 

(meebrengen: €2,5 en enkele ouders gevraagd 

om te rijden) 

 

Leeuwkes 

07/04: Het Lichaam van Christus ligt ten grave 

14/04 13u-16u: George en het spookachtige dansfeest 

Vrijdag 20/04-zondag 22/04: Wijlle weg! 

(brief volgt nog) 

28/04: Wijlle noggis weg, maar nu naar ergens anders! 

(meebrengen: €2,5 en enkele ouders gevraagd om te rijden) 

 

Deugnieten 

07/04: De klokken van Rome zijn daar 

14/04 13u-16u: We bouwen een feestje vanavond van MB 

21/04: Laat de zon maar schijnen 

28/04: Meisjestuin 

(meebrengen: €2,5 en enkele ouders gevraagd om te 

rijden)  

 

 

 



 

16 Rakkers 

07/04: Laat de eend los 

14/04 13u-16u: Laat de aap in je los 

21/04: Laat de kip los 

28/04: Laat de hond uit 

 

Sjowers 

07/04: Highland Games!  

(meebrengen: iets schots) 

09/04-12/04: Crazy Toooouuuuur! 

(meebrengen: goed humeur) 

14/04: Slapen kan deugd doen  

(Geen activiteit!) 

21/04: Alles voor de show! 

Vrijdag 27/04-zaterdag 28/04: Miniweekend 

(brief volgt nog) 

 

Jonghernieuwers 

07/04: Randomized  

Zaterdag 14/04 13u-zondag 15/04: Het licht gaat uit vannacht 

(meebrengen: slaapgerief, wasgerief, release T-shirt, proper kleren) 

21/04: Perro Chacarron 

(meebrengen: fiets en rugzak) 

28/04: Back to basics 

(meebrengen: inspiratie) 

 

 

Jolien, Michiel, Xanthe, Bert, Hans, Jolien, 

Boris, Marc, Sylvie, Jasper, Thomas, Kjell, 

Thijs, Hilde, Mathias 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


