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DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSJ HEIDEBLOEMPJE ESSEN 

 

VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord    

Goede dag beste lezers van de Jodela. Er is weer een maand voorbij en de nieuwe 

maand staat alweer voor de deur. Deze keer is het de maand december. De maand 

van feestdagen, vakantie en hopelijk ook veel sneeuw. Maar sneeuw wil ook zeggen 

dat het kouder gaat worden. Dit gaat dan misschien verkoudheden veroorzaken. 

Natuurlijk wensen we dit niemand toe. Eigenlijk is het toch wel raar dat we wel 

sneeuw willen, maar dat we van regen slecht gezind worden. Terwijl sneeuw ge-

woon regen is onder een andere aggregatietoestand. Want sneeuw is de vaste 

vorm van regen. Ik hoor sommige mensen al denken: “Wat is een aggregatietoe-

stand?” Wel, een aggregatietoestand is de fysische toestand waarin een stof zich 

bevindt. Water is de vloeibare fase van sneeuw. En water heeft elk levensorga-

nisme nodig om te leven. Ook planten zijn levende wezens. Ze zijn zelfs van zeer 

groot belang voor ons, want zij doen aan fotosynthese. Dit is de zonnestralen en 

de CO2 uit de lucht omzetten in glucose. Hierbij scheiden ze zuurstof uit die dan 

vrijkomt in de lucht, waardoor wij die lucht weer kunnen gebruiken om te leven. 

Dus denk maar eens aan al die bossen en natuurgebieden die gekapt worden. We 

hebben dan wel meer plaats voor fabrieken te zetten maar minder zuurstof. Dit is 

niet echt een goede wissel. Of wel? Weer plaats en minder zuurstof OF minder 

plaats en meer zuurstof? De keuze is aan u. Zoals we eerder zeiden zetten plan-

ten CO2 om, wat de grote boosdoener is voor de opwarming van de aarde. CO2 

wordt uitgescheiden door fabrieken en auto’s. De planten nemen CO2 uit de lucht 

en zetten ze om in zuurstof. Dus als we 

bossen blijven kappen is er meer plaats 

en meer CO2. Waardoor de tempera-

tuur op aarde gaat stijgen. Denk hier 

maar eens aan de volgende keer dat je 

een plantje uittrekt. Alle beetjes hel-

pen. Maar we zijn afgeweken en het 

blad is vol. Dus wensen wij, de ganse 

leidingsploeg, jullie een zeer zalig 

Kerstfeest en alvast een gelukkig 

nieuwjaar! 
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InformatioInformatioInformatioInformatio    

Vrijdag activiteiten 

In december zijn er een aantal leden en leiding die examens moeten afleggen. 

Hier moet natuurlijk voor gestudeerd worden. Daarom doen jullie lieftallige lei-

ding soms op vrijdagavond activiteit in plaats van op zaterdagmiddag, omdat ze 

dan de hele zaterdag goed kunnen studeren. 

Hou dus goed de activiteiten van deze maand in het oog om te zien of je vrijdag-

avond of zaterdagmiddag naar de KSJ moet komen, want het zou jammer zijn een 

weekje KSJ te missen! 

 

 

Chocomelkbedeling 

Jawel, het is weer zover. Op 31 december is het zingen gebla-

zen. Ook wij zijn weer van de partij. Alleen staan we nu op een 

ander adres dan vroeger. Niet getreurd echter, want we ver-

huizen maar een paar huizen verder. Nu gaat het namelijk door 

bij ons Charis (Hey-endlaan 9). Hopelijk zien we jullie daar 

verschijnen met een heldere stem en een origineel liedje. 

 

 

De Sint 

Ook dit jaar komt Sinterklaas weer naar de KSJ. 

We hebben hem kunnen overtuigen om in zijn drukke 

agenda nog een plaatsje vrij te maken, zodat hij ons 

een bezoekje komt brengen. Hij zal samen met zijn 
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Zwarte Pieten langskomen op de KSJ op zaterdag 1 december. Naast 

veel snoepgoed gooien en misschien de stoute KSJ’ers in de zak te 

steken, zal de Heilige man uit het verre Spanje de jongste bannen (Pie-

pers, Leeuwkes, Deugnieten en Rakkers) nog even apart nemen om te zien of het 

wel brave KSJ’ers zijn. Dus hopelijk krijgen we allemaal iets lekkers! 

 

 

Kerst 

In december is het ook Kerstmis. We versieren 

heel ons huis met een boom, een Kerststalletje, 

slingers, lichtjes, … maar ook op de KSJ vieren we 

Kerstmis! 

Dit gaat namelijk door op zaterdag 22 december. 

We vragen om op die dag een cadeautje mee te 

nemen van 3 euro. Wat we precies gaan doen is nog 

een verrassing, maar als je zelf een cadeau van 3 

euro meebrengt dan mag je er zeker van zijn dat je er ééntje terugkrijgt. Rond 

16 uur krijgen we ook een hapje en een warm drankje. 
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TijdroverTijdroverTijdroverTijdrover    
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Wist je datjesWist je datjesWist je datjesWist je datjes    

Wist je dat… 

… De Deugnieten veel melk hebben geproduceerd vandaag? 

… De Manitas weer een nieuwe vrouw heeft? 

… Deze relatie ook weeral is afgelopen? 

… Anne vandaag weeral won? 

… Het dit keer met het Grote Werelddierendagspel was? 

… Leider Boris zich niet wilde laten schminken? 

… Dit flauw is? 

… Robbe en Seppe op elkaar lijken? 

… Dit is omdat ze een eeneiige tweeling zijn? 

… Bumba het geluidje RRRRRRRR maakt? 

… Bumba het geluidje PHHSSSTTT maakt? 

… De Piepers Bumb-sjotten leuk vinden? 

… Dit eigenlijk schoensjotten is? 

… Charis een slaafje had om haar schoen telkens te gaan halen? 

… Ze dit heel leuk vond? 

… Ellen goed een poes kan nadoen? 

… Kjell liever plat bij zijn lief zit dan op de KSJ? 

… We in Ekeren op leidingsweekend zijn geweest? 

… Xanthe niet kan koprollen? 

… De Glenn geen waspoeders kent? 

… Hij beweert dat vaseline waspoeder is? 

… Joris vandaag door Bertje is ontvoerd? 

… De Rakkers WATJES zijn? 
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VerjaardagenVerjaardagenVerjaardagenVerjaardagen    

 

Er zijn er weer een paar jarig in de maand december (de maand waarin ook onze 

allerliefste Sinterklaas verjaart), maar ik denk dat wij met z’n allen van de KSJ 

nog niet aan zijn leeftijd kunnen tippen. Wie al wel dicht in de buurt komt is 

Deugniet Bart Goris: hij wordt op 15 december wel 10 jaar oud. Proficiat Bart! En 

ook de broer van Bart: Jef van de Rakkers wordt 12 jaar op 4 december. Dat 

wordt heel de maand feestvieren bij de familie Goris. Ook Jarne Boden van de 

Deugnieten mag niet alleen met Kerstmis en oudjaar feestvieren. Ook voor zijn 

verjaardag krijgt hij (hopelijk) een hele hoop cadeautjes. Op 2 december mag hij 

9 kaarsjes uitblazen. We waren hem bijna vergeten, maar ook onze eigenste lei-

der Jonas Schrauwen wordt een jaartje ouder in december. Ikzelf geloof niet dat 

we hem dan ineens als volwassen mogen beschouwen, maar hij bereikt de 16e van 

de maand wel de gezegende leeftijd van 18 jaar! 

 

Aan allen een dikke proficiat en natuurlijk ook een gelukkige verjaardag aan 

Sinterklaas!! 
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Moppentrommel 

 

 

Het is december. De maand van de grote feesten, de Sint komt, Kerstmis, nieuw-

jaar. Dit zijn meestal ook feesten waar de hele familie bij aanwezig is. 

Hier volgen dan ook mijn beste moppen die ik zelf verzonnen heb, zo kunnen jullie 

tijdens de feestmaaltijden aan de familie laten zien dat je een grapjas bent. 

 

- Jantje: Mama, heeft een citroen pootjes? 

- Mama: Neen Jantje, een citroen heeft geen pootjes. 

- Jantje: Heeft een citroen dan een bekje? 

- Mama: Maar nee Jantje, een citroen heeft ook geen bekje. 

- Jantje: Oei dan heb ik een kanarie uitgeperst! 

 

Pientere Piet gaat solliciteren voor houthakker. De baas vraagt waar Piet ervaring 

heeft opgedaan als houthakker. “In de Sahara!” Zegt Piet. 

“Hoe? Daar staan toch helemaal geen bomen?” Vraagt de baas. 

“Nu niet meer.” Zegt Piet. 

 

Tijdens een bosspel moet er iemand dringend naar de wc. De leiding zegt: “Ga 

daar vlug achter een boom uw behoefte doen!” “Ik heb geen papier!” Zegt de jon-

gen van achter de boom. “Neem een briefje van vijf euro!” Zegt de leiding. De 

jongen komt terug en toch zijn zijn handen vuil. “Hoe kan dat nu?” Vroeg de lei-

ding. “Ik had geen briefje van vijf euro meer en heb dan maar vijf stukken van 

één euro gepakt.” 
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    ActiviteitenActiviteitenActiviteitenActiviteiten 

 

Piepers 

  1/12         KSJ, u heeft goed gekozen. 

                      � Meebrengen: wortel. 

  8/12         Taste the KSJ side of life.  

  15/12        KSJ geeft je vleugels. 

  22/12       KSJ daar gaan we voor. 

                      � Meebrengen: cadeau van € 3,00. 

  29/12        KSJ daar kies je voor. 

 

Leeuwkes 

  1/12          Hij komt, hij komt. 

  8/12         Vriendjes- en vriendinnetjesdag. 

                     � Meebrengen: vriendjes en vriendinnetjes. 

  15/12         Jurassic Park. 

  22/12         Jingle bells. 

                      � Meebrengen: cadeau van € 3,00. 

  29/12         Beverloos Buffalo mysterie. 

 

Deugnieten 

  1/12           Oh wie klopt daar kinderen. 

                        � Meebrengen: tekening voor de Sint 

  8/12           Wij gaan vorgeren. 

                       � Meebrengen: zwemgerief + € 4,00. 

Vrijdag 14/12           Zie de lichtjes door Essen dwok. 

                        � Van 19.30 tot 22 uur + Meebrengen: stok 

  22/12         Kling klokjes klingelingeling. 

                                     � Meebrengen: cadeautje van € 3,00. 

  29/12         We tellen af … 

                     � Meebrengen: ingrediënt voor feestmaal. 



 

9 Rakkers 

  1/12           Lait chocolaté. 

  8/12          ELC. 

  15/12         Dedoucheur. 

  22/12        Cadeau shop. 

                                                      � Meebrengen: cadeau van € 3,00. 

                                  29/12        Oxidizer. 

 

Sjowers 

      1/12          What’s the point ??? 

 Vrijdag 7/12          Relax! Take it easy. 

                             � van 20 tot 22 uur. 

 Vrijdag 14/12        Nightgames. 

                             � van 20 tot 22 uur. 

    22/12       We smelten de Paashaas. 

            � Meebrengen: cadeau van € 3,00. 

    29/12        Zie ginds komt de stoomboot. 

  

 

Jonghernieuwers 

               1/12    Profeet Mohammed. 

 Vrijdag 7/12    Beach Party. 

                               � Meebrengen: zwemgerief en € 3,00. 

 Vrijdag 14/12   Sterren op het ijs. 

                               � Meebrengen: € 3,00 en evt. schaatsen (als je er hebt) 

               22/12   Vrolijk Paasfeest! 

                               � Meebrengen: cadeau van € 3,00. 

               29/12   Vaarwel 2007!

JASPER, CHARIS, RUDY, BABETTE, BORIS, ELLEN, LEEN, AFKE, GINO, 

JORIS, ISAURA, ROBIN, JONAS, JEFFREY, PIETER, JOHNNY 



Contactgegevens leiding 
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