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JODELA 

 

JAARGANG 2008-2009 

NUMMER 322 

December 

DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSJ HEIDEBLOEMPJE ESSEN 

Voorwoord 

Ik wil deze nacht door de straten verdwalen. Weg van alles wat met 

school te maken heeft: boeken, lessen, leslokalen. Dit is natuurlijk 

mogelijk omdat december een vakantie bevat. Meer bepaald: de kerst-

vakantie is dan in de stad. Familie, eten, pakjes en nieuwjaarsbrieven, 

ja het is een drukke periode. Maar rust genoeg, eet niet te veel en 

wees blij met je cadeautjes, dat is de bode. Een vraag die velen van 

ons gaan stellen is of er dit jaar een witte kerst komt. Wel, een witte 

kerst zit er wel in, maar als je geen sneeuw ziet op Kerstmis, denk dan 

maar: “dit is België” en sta dan zeker niet verstomd! December staat 

ook in het teken van de goede Sint. Hij zal over onze daken dwalen 

met Zwarte Piet met vele pakjes op zijn rug, maar hij is terug naar 

Spanje voor je het weet en daar krijgt hij zo een mooie bruine tint. 

Ook de examens komen eraan. Examens en december zullen altijd sa-

men gaan. Daardoor zullen er weer heel wat activiteiten op vrijdag 

zijn. Dit voor de studenten groot of klein. Zowel leiding als leden heb-

ben examens, dus wensen we ze (iedereen die examens heeft) zeer 

veel succes. Zij zullen dat zeker plezant vinden want ze zitten vaak 

vol stress. Nu rest nog enkel een 

vrolijke kerstwens of lijkt dat zo 

maar? Vandaar dus een zeer op-

recht en welgemeend gelukkig 

kerstfeest en een fijn oudjaar. 

(Hopelijk zonder al te veel 

drinkexcessen!) 

Van de ganse leidingsploeg van 

KSJ Heidebloempje Essen. 
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InformatioInformatioInformatioInformatio    
Soms KSJ op vrijdagavond 

Wintertijd, examentijd. De oudere leden en de jongere leiding hebben 

in december weer een zware taak voor de boeg: ze moeten hoge pun-

ten halen en dat kan slechts op één manier: door goed te studeren. 

Om hen een hele zaterdagnamiddag gerust te laten (en eerlijk: omdat 

we op ‘s vrijdags na een hele examenweek vaak even geen zin hebben 

om direct terug achter de boeken te 

zitten), organiseren we in december 

soms op vrijdagavond de activiteiten. 

Kijk dus goed na bij de “Activiteiten” 

vanachter in dit boekje om te zien of 

jouw ban vrijdagavond, dan wel 

zaterdagmiddag een activiteit 

gepland heeft, want het zou jammer 

zijn een weekje KSJ te missen! 

 

Chocomelkbedeling 

Nieuwjaarke zoete, ’t varken heeft vier voeten,… Een 

makkelijk liedje, misschien nog een klein dansje erbij 

(dat appreciëren we zeker!) en hopla: weer wat snoep 

of een centje rijker! Op 31 december kan je ook bij 

de KSJ komen zingen. Dit jaar staan we opgesteld op 

de Wildert, namelijk aan de Steenovenstraat 84 (bij 

leider Hans). Je krijgt van ons een warme kom fairtradechocomelk en 

een lekkere lolly. Hopelijk tot dan! 
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Kerst 

Feest feester feestst! Op zaterdag 27 december vieren we 

op de KSJ één groot kerstfeest! Het einde van de advent, de 

geboorte van Jezus, het feest van het 

licht: allemaal even goede redenen om 

cadeautjes te geven en natuurlijk ook te 

krijgen. Daarom vragen we je om op 

zaterdag 27 december een cadeautje 

van ongeveer 2,50 EUR mee te brengen. 

Je krijgt er vanzelfsprekend ook eentje 

terug! Bovendien komen de kookouders 

weer heerlijke pannenkoeken voor ons 

bakken. Niet te (Kerst-)missen dus! 

 

28 februari 2009: Ouderavond 

Normaal gezien heeft u vorige maand samen met deze Jodela een in-

schrijvingsbriefje voor de ouderavond gekregen. Deze maand steken 

we datzelfde briefje nog eens bij elke Jodela, voor het geval u er per 

ongeluk toch geen gekregen zou hebben. Je mag het ingevulde briefje 

gewoon voor of na de KSJ aan een willekeurige leider of leidster ge-

ven. Alvast bedankt voor de moeite! 
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GroentjesGroentjesGroentjesGroentjes    
Zo, weeral een maand voorbij en dus staat het nieuwe groentje voor 

de deur. Het Groentje van vorige maand was leider Jeroen, maar 

jammer genoeg heeft niemand gewonnen want niemand had een 

inschrijvingsstrookje afgegeven. Denk er dus aan dat je met deze 

rubriek nog steeds een mooie prijs kan winnen: gewoon het 

onderstaande inschrijvingsstrookje invullen en afgeven aan 1 van de 

mensen met een lichtblauw hemd op zaterdagnamiddag: meer bepaald 

de leiding! Veel succes! 

 

Jodela: Goedemiddag! 

Groentje: Ook een heel goedemiddag! 
 

J: Stel je eens kort voor in enkele woorden, zonder je identiteit 

     te verklappen! 

G: Ik zou zeggen een rustige persoon, tof, vrij slim, lief, kan goed 

     luisteren. 

 

J: Wat was tot hiertoe je tofste KSJ-ervaring? 

G: De Joepie. We moesten toen 100 km wandelen in 3 dagen tijd. Dit 

     was een vermoeiende maar heel plezante ervaring. Ik had toen wel 

     heel zere voeten, mijn teentjes lagen namelijk open, maar dit kon 

     de goede sfeer zeker niet bederven. 
 

J: Nu even iets totaal anders en van minder KSJ-belang, maar wat 

     zijn je hobby’s, bezigheden,… buiten KSJ? 
G: Buiten de KSJ speel ik ook nog voetbal. 

 

J: Wat komt er bij je op als ik het woord KSJ zeg? 

G: Het is de beste, tofste, fijnste, leukste jeugdbeweging van 

      allemaal. Veel beter dan Scouts of Chiro! 
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J: Mocht je plots op een onverklaarbare wijze op een 

     onbewoond eiland terechtkomen en je zou de mogelijkheid 

     krijgen om nog rap twee dingen mee te nemen. Wat zouden 

     deze twee items dan zijn? En waarom net deze?  
G: Eum een dekentje, om het zeker niet koud te hebben, je weet 

    namelijk maar nooit op welk eiland je terechtkomt. En ik wil dan 

    toch zeker geen kou lijden. En een radio op zonne-energie om wat 

    muziek te kunnen luisteren. Dit is zeer goed tegen de verveling 

    want ja op zo een eiland zou ik me toch zeker wel vervelen zonder 

    KSJ. 

    

J: Nu dan één van de laatste en al bijna traditionele vraag: stel, je 

     mocht eens een week van leven veranderen met een leiding van 

     KSJ Heidebloempje Essen, met wie zou je dan eens willen ruilen? 

     En waarom? 

G: Je bent wel heel goed in het stellen van moeilijke vragen hé. Voor 

     een weekje zou ik wel eens de Joris willen zijn. Zo kan ik eens 

     ervaren hoe het is om onze damesploeg te trainen en weet ik 

     ineens hoe het voelt om onze goede trainer te zijn. 

 

J: Wat doe je in het dagelijkse leven? Werken, studeren? 
G: In het dagelijkse leven ga ik nog naar school. Ik zit in het 6de jaar 

    economie-wiskunde op het Sint-Jozefinstituut.  
 

J: Bedankt voor dit zeer toffe en interessante interview! 

G: Zeer graag gedaan hoor! 

 

 

� 
 

Naam: 

Groep: 

Wie is volgens jou het Groentje? 

(Overgebleven mogelijkheden: Hilde, Sylvie, Mathias, Jolien, Femke, Kjell) 
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TijdroverTijdroverTijdroverTijdrover    
Cijferpuzzel 

Omdat het deze maand de laatste maand van het jaar is en omdat in 

december de feestdagen vallen heb je hier een mooie kerstpuzzel. 

Verbind alle getalletjes en zo krijg je een heel mooie… VERRASSING!! 

Veel succes!! 
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WistWistWistWist----jejejeje----datjesdatjesdatjesdatjes    
Wist je dat… 

… De Rakkers veel ongelukken hebben gehad met de winkelkar? 

… Er gelukkig niemand erg gewond is? 

… Jordy een dikke blote kont heeft? 

… Hij hier heel trots op is? 

… Hij deze dan ook altijd met veel plezier laat zien? 

… Niet iedereen dat altijd even aangenaam vindt? 

… De Deugnieten mooie haloweenpompoenen gemaakt hebben? 

… KSJ op zaterdag is? 

… Het in de maand december ook wel eens op vrijdag is? 

… Er op het Kajottersplein een wasplas is? 

… De Leeuwkes er zich in gewassen hebben? 

… Fleur haar schoen kwijt was in de modder? 

… Mathias deze zeer snel heeft teruggevonden? 

… De Leeuwkes heel luidruchtig zijn? 

… Sofie & Brinte echte fotomodellen zijn? 

… Jari ervan droomt om met alle vrouwelijke KSJ-leiding in 1 auto 

 te zitten? 

… Jeffrey te veel okselhaar heeft volgens Leeuwke Jonas? 

… Het zwemmen heel leuk was? 

… Charis van Sinterklaas mee mocht naar Spanje? 

… Sjowers een Netlog account hebben? 

… Deze te bekijken is op netlog.be/sjowersessen? 
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… Als je lid bent van KSJ Essen een vriend mag worden? 

… Netlog zo “2008” is?  

… Dit dus bijna passé is? 

… Danté een professionele emmerloper is? 

… Floris sterker is dan Zwarte Piet? 

… Hij gewonnen heeft met handje druk? 

… Zwarte Piet daarom getroost moest worden door leidster Femke? 

… Danté volgens de Zwarte Pieten goed kan kaarten? 

… De Sint echter wist dat hij goed is in karten? 

… Jonas de beste Zwarte Piet van de Leeuwkes is? 

… Gaëtane rijmt op koekenpan? 

… De Leeuwkes allemaal mooi zwart zagen en niet blauw zoals 

 sommigen beweerden? 

… Lisa vandaag veel haar heeft verloren? 

… Ze dit er professioneel aan hebben geknoopt? 

… De Rakkers vandaag weer een nieuw lid hadden? 

… Hij Ricardo heet? 

… De Sint jammer genoeg geen zak bij had? 

… Hij anders den Bob erin had gestoken? 

… Dat kwam omdat hij soms niet zo braaf is? 
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KiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekje    
Onze leden blijven echte fotomodellen. Hier vinden jullie enkele 

kiekjes uit ons uitgebreide gamma. Vergeet zeker niet eens op de 

website te kijken want, geloof me, het is de moeite! 
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VerslagenVerslagenVerslagenVerslagen    
 

Leeuwkes, 15 november: Plop gaat naar Hollywood  

Op 15 november probeerde Plop samen met de Leeuwkes in Hollywood 

te geraken. In twee groepen werd er geprobeerd om als eerste de be-

kende filmstad te bereiken. De Leeuwkes deden allemaal hun best, 

maar er kan natuurlijk maar één groepje winnen. Fleur, Gaëtane, Bob 

en Kim wonnen heel nipt (al hadden Sofie, Julie, Stijn en Vicky ook su-

per goed gespeeld). Hieronder kan je de gedichtjes lezen die voor één 

van de opdrachten werden geschreven! 

 

“Plopper de plopper de plop”, zei Plop 

en hij had een mop 

“Ik heb een mooie pop”, 

zei kabouter Plop. 

Hij wast zich in sop 

en zijn vriend is Rob. 

Ze kregen een hoed en ondergoed in Hollywood! 

Het was heel fijn, want niemand had pijn!  

 

 

Plop is in Hollywood met zijn voet 

Kwebbel is er ook bij in de wei 

Met Klus is alles er in de mus 
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MoppentrommelMoppentrommelMoppentrommelMoppentrommel    
Een blondje belt haar echtgenoot op zijn gsm.  

Blondje: “Ik heb een probleem: ik heb net een puzzel gekocht maar ik 

kom er niet uit. Ik weet niet waar ik moet beginnen; alle puzzelstukjes 

lijken op elkaar!” 

Echtgenoot: “Wat is het plaatje op het deksel van de puzzel?” 

Blondje: “Een rode haan, maar ik kom er echt niet uit.” 

Echtgenoot: “Wacht even, ik kom er zo aan, dan doen we hem samen!”… 

Even later komt de echtgenoot binnen. 

Echtgenoot: “En waar is die puzzel van je?” 

Blondje: “Hij ligt hier op de tafel…” 

Er valt een diepe stilte, dan een diepe zucht… 

Echtgenoot: “Oké, we pakken het als volgt aan: jij stopt alle 

cornflakes terug in de doos en ik vergeet het hele incident.” 

 

Jantje laat een scheet in de klas. Het stinkt heel erg en de juf 

vraagt: “Wie liet die scheet?” Waarop Jantje antwoord: “Ikke! Juf 

ik!” “Jantje?! Ga maar op de gang staan!” Jantje rent naar de gang, 

“Eindelijk”, zegt hij tegen zijn juf, “dan hoef ik die vieze geur niet te 

ruiken!” 



 

12 Gek, Niks en Niemand zitten in een boom. 

   Plots valt Niemand eruit. “Snel bel de 

     ziekenwagen!” zei Niks. Gek belt naar het 

    ziekenhuis en zegt: “Hallo ik ben gek, ik bel voor niks 

                           want niemand is uit de boom gevallen!” 

 

Meester: “Wie 15+12niet weet gaat staan!” 

Jantje gaat staan en de meester vraagt: 

“Waarom ga je staan Jantje?” 

“Omdat ik het zo zielig vind dat u daar zo alleen staat…” 

 

Een jongen stond heel hard te huilen naast een sloot. Er kwam toen 

een vrouw aangelopen en vroeg: "Wat scheelt er jongen?” 

De jongen zei: "Mijn moeder heeft 4 katjes verzopen in de sloot.” 

“Ah,” zei de vrouw, "wat gemeen!” 

“Ja,” zei de jongen, “ze had nog zo beloofd dat ik het mocht doen.” 

 

Meester: “Hoe vaak moet ik nou nog 

zeggen dat je ’s morgens op tijd moet 

zijn?” 

Jantje:”Nog 12 keer.” 

Meester: “Hoezo 12?” 

Jantje: “Dan is het vakantie,meester!” 
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VerjaardagenVerjaardagenVerjaardagenVerjaardagen    
Hieperdepiep, Hoeraaaaa! 

December is traditiegetrouw al dè feestmaand bij uitstek, en daar 

doen deze jarigen nog graag een schepje bovenop! Jarne Boden van 

de Deugnieten verjaart als eerste deze maand. Hij wordt een “tie-

ner” op 2 december. 2 Dagen later stort Sjower Jef Goris zich in 

zijn ongeluksjaar… Hij wordt op 4 december namelijk 13. Bij de fami-

lie Goris feesten ze niet één, maar wel twee keer extra in december, 

want ook broer Bart Goris verjaart: deze Rakker wordt 11 jaar op 15 

december. Eén dagje later, op 16 december dus, wordt leider Jonas 

19 jaar. Dat zal waarschijnlijk weer goed gevierd worden met koekjes 

en thee. We zijn ondertussen opnieuw een dagje later en kijk, er is 

alwéér iemand jarig van de KSJ. Deze keer gaat het om een Pieper: 

Tibo Van Der Sanden mag 6 kaarsjes uitblazen op 17 december. Dan 

is het gelukkig een hele tijd stil in verjaardagsland, zodat we onze 

roes van al deze feestjes kunnen uitslapen. Het is pas op 29 decem-

ber, tegen het einde van het jaar, dat we ons weer mogen opmaken 

voor een groot feest. Dan wordt Arjen Wuyts van de Piepers immers 

5 jaar oud. Als iemand Arjen dan vraagt hoe oud hij is, hoeft hij en-

kel zijn hand even op te steken! Makkelijker kan niet! 

Zoals altijd wensen we de feestbeesten van de maand weer een… 
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ActiviteitenActiviteitenActiviteitenActiviteiten    

Piepers 

6/12: De smeltende paashaas 

Vrijdag! 12/12: Bamboe De Klamboe: The Movie 

  � Van 19:00u tot 21:00u 

20/12: Ridder- en Ridderinnekesdal 

  Meebrengen: Een ridder- en ridderinnekespak  

27/12: Kerstman viert FEEST!! 

  Meebrengen: cadeautje van +/- € 2,50 

 

 

 

 

Leeuwkes 

Vrijdag!! 5/12: Viva Cinema 

  � Van 19:00u tot 21:00u 

  Meebrengen: iets lekkers 

Vrijdag! 12/12: Ongelukslaan 13 

� Van 19:00u tot 21:00u 

20/12: Bauwsellengegeeuw  

  Meebrengen: beeuwsnal 

27/12: Ho,Ho,Ho, Merry Christmas   

  Meebrengen: cadeautje van +/- € 2,50 
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Deugenieten 

Vrijdag! 5/12: De Video Droezen 

  � Van 19:00u tot 21:00u 

Vrijdag! 12/12: Advent is dromen dat Jezus zal komen 

  � Van 19:00u tot 21:00u 

20/12: o-Barbie-bama 

  Meebrengen: pop 

27/12: Rise of Santa Claus 

  Meebrengen: cadeautje van +/- € 2,50 

 

 

 

 

Rakkers 

Vrijdag! 5/12: The night lighter 

  � Van 19:30u tot 22:00u 

Vrijdag! 12/12: Drive in 

  � Van 19:30u tot 22:00u: 

  Meebrengen: chips voor Joris 

20/12: De Droomshow 

27/12: Ho Ho Hooooooooooooow  

  Meebrengen: cadeautje van +/- € 2,50 
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Sjowers 

Vrijdag! 5/12: Het ga je goed 

  � Van 19:00u tot 22:00u 

Vrijdag! 12/12: Wii’en tot je bloedt! 

  � Van 19:00u tot 22:00u 

  Meebrengen: Eventueel Wii-spelletjes 

20/12: Zwarte Piet ziet zwart van’t roet 

27/12: De kerstman ziet van de kou rood op zijn snoet 

  Meebrengen: cadeautje van +/- € 2,50 

 

 

 

Jongherniewers 

Vrijdag! 5/12: Filmevent 

  � Van 19:30u tot 22:00u 

Vrijdag! 12/12: 11.11 

  � Van 19:30u tot 22:00u 

20/12: Welkom paashaas 

  Meebrengen: Fiets 

27/12: Prettig oudjaar 

  Meebrengen: cadeautje van +/- € 2,50 

 

SSyyllvviiee,,  HHiillddee,,  RRuuddyy,,  RRoobbiinn,,  EElllleenn,,  JJoolliieenn,,  JJeeffffrreeyy,,  MMaatthhiiaass,,  FFeemmkkee,,  CChhaarriiss,,  

PPiieetteerr,,  GGiinnoo,,  JJeerrooeenn,,  BBaabbeettttee,,  JJoorriiss,,  HHaannss,,  KKjjeellll,,  BBeerrtt,,  LLeeeenn,,  BBoorriiss,,  

JJaassppeerr,,  JJoohhnnnnyy,,  JJoonnaass 



Contactgegevens leiding 
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