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DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN

KSJ HEIDEBLOEMPJE ESSEN
 

 

VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord

 

Beste KSJ’ers, 

 

De maand december is begonnen. Dit 

betekent dat het weer wat kouder gaat 

worden, maar natuurlijk komt daar ook 

de gezellige sfeer van de winter bij. 

Zoals jullie al wel hebben gezien is 

Sinterklaas dit weekend bij ons langs geweest, 

en als jullie braaf zijn geweest en mooi gezongen heb

dag waarschijnlijk ook wel iets bij jullie schoen!!

jarig. En als hij weg is

naar Kerstmis, de verjaardag van Jezus. Opnieuw een reden om feest 

te vieren. En vlak daarna is het

blijven om naar het vuurwerk te kijken en smoutebollen te eten. Een 

feestelijkere maand kun je je bijna niet indenken!

Bijna niemand dan, want sommige moeten tussen al die feesten door 
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ook wel iets bij jullie schoen!! Dan is Sinterklaas 

En als hij weg is, kunnen we met zijn allen beginnen uitkijken 

naar Kerstmis, de verjaardag van Jezus. Opnieuw een reden om feest 

te vieren. En vlak daarna is het natuurlijk Nieuwjaar! Lekker lang o

blijven om naar het vuurwerk te kijken en smoutebollen te eten. Een 

d kun je je bijna niet indenken! 

Bijna niemand dan, want sommige moeten tussen al die feesten door 

natuurlijk tijd ma

examens. Om de stress wat te 

verminderen en toch het plezier 

niet weg te nemen, is het daa

om soms activiteit op vrijdag.

 

Veel plezier in deze feestmaand 

en tot de zaterdag, natuurlijk!
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InformatioInformatioInformatioInformatio    
 

Kerstfeestje 

19 december is het kerstfeestje op de ksj. Een dag vol plezier! 

Wij willen wel vragen om een kadootje van €2,5 per persoon mee te 

nemen. Elke groep zal met de geschenkjes spelletjes spelen, zodat 

iedereen met een ander pakje naar huis gaat! 

 

Geen actviteit! 

26 December is het jammer genoeg 

geen activiteit, dan is het 2de kerstdag. 

Een dag om samen met de familie leuke 

kerstliedjes te zingen en eventueel nog 

pakjes open te doen.  

 

 

 

Oudjaar 

Op 31december is het weer Nieuwjaarkezoete zingen. Dan staan er 

overal tenten waar je warme chocomel kan 

drinken! De KSJ-leiding staat ergens op de 

Wildert opgesteld, dus kom ons maar zoe-

ken! En vergeet al je vriendjes en 

vriendinnetjes niet meet te brengen! 
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    KleintjesKleintjesKleintjesKleintjes............    

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

De laatste maand van het jaar dus ook de laatste oude foto van dit 

jaar. We begonnen met leider Jeroen, daarna hadden we leidsters 

Sylvie en Jolien en vorige maand stond bondsleider Boris op deze 

pagina. Kun jij ook vinden wie we deze keer hebben gekozen? Het gaat 

natuurlijk om het enorm schattige jongetje vooraan op de foto. Als je 

goed kijkt zie je ook dat hij een brilletje draagt. Herken je hem?    

 

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

Wie staat er volgens jou op deze foto? ....................................... 
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TijdroverTijdroverTijdroverTijdrover    
 

Tijd om je hoofd te breken! Hier enkele droedels, wat betekenen ze? 

 

1) 

 

 

 

 

 

 

 

2) 3)       

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4)          
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WistWistWistWist----jejejeje----datjesdatjesdatjesdatjes    
Wist je dat… 

…de deugnieten een echt cluedo spel hebben gespeeld? 

…ze in dat spel moesten zoeken wie zwarte piet vermoord had? 

...Floris dit spelletje zeer goed kon?  

…hij stiekem op het briefje van de anderen keek? 

…hij toch de foute oplossing had?  

…de dader eigenlijk het paard van sinterklaas was? 

…het paard van sinterklaas zwarte piet had  

vermoord met een wortel? 

…dit paard slecht-weer-vandaag heet? 

…sinterklaas ook op de KSJ is geweest? 

…hij zijn paard vergeten was? 

…hij zijn snoep niet was vergeten? 

…hier iedereen blij om was? 

…Jonas heel goed was in zo snel 

mogelijk zo zwart als een zwarte piet worden? 

…de sjowers ook verkleed waren als zwarte pieten en sinterklazen? 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 …Jordy zelfs als sinterklaas het verkeer 

regelde? 

…hij dit alles met een groene staf deed? 

…hij ook tegen een verkeersbord gelopen is? 

…dat dit wel een beetje dom was? 

…Jezus ook een mijter heeft? 

…Jasper hem namelijk een mijter heeft gegeven? 

…leidster Hilde heel goed kon dansen? 

…ze dit aan alle piepertjes en sinterklaas heeft laten zien?  

…de piepers heel goed kunnen strooien en gooien? 

…Jisca mee wilt doen aan de preselecties van het junior 

eurosongfestival? 

…dit wel een beetje spijtig is? 

...dat komt omdat ze dan niet naar de KSJ kan komen? 

…de verkeersborden in de Essense straten weer heel proper zijn? 

…de Deugnieten hier alles mee te maken hebben? 

…het blad bijna vol is? 

..er gelukkig vanonder nog een donald duckje is?  

…we nog maar enkele wist-je-datjes te gaan hebben? 

…dit alweer het laatste wist-je-datje van de maand is? 

…er gelukkig volgende maand er terug wist-je-datten zijn? 

…het nu wel écht het allerlaatste wist-je-datje is? 
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    MoppentrommelMoppentrommelMoppentrommelMoppentrommel    
 

 

Een meisje loopt met haar hond over straat. 

Roept een vrouw opeens: "Weg met die hond! 

Weg! Ik voel zo een vlo over mijn been kruipen!" 

Het meisje trekt aan de riem van haar hond 

en zegt geschrokken: 

"Snel... Bello! Weg! Die dame zit onder de vlooien!" 

 

 

 

Een blondine komt terug van haar werk en merkt dat er ingebroken is in 

haar flat. Volledig over haar toeren belt ze de hulpdienst 112.  

De rijkswacht stuurt zo snel mogelijk een rijkswachter met een 

speurhond. 10 minuten later arriveert de rijkswachter met zijn hond en 

belt aan. De blondine opent de deur, bekijkt de rijkswachter met hond en 

schreeuwt dan: "HOE IS HET MOGELIJK, IK BEL VOOR HULP EN 

DAN STUREN ZE ME EEN BLINDE RIJKSWACHTER. " 
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Een blondje zit in haar auto. Bij een stoplicht draait ze haar 

raampje open en gebaart naar de bestuurder in de auto naast 

haar dat deze ook z'n raampje open moet doen. "Hallo, ik ben 

Debbie en u verliest lading" zegt ze als de bestuurder zijn raam 

open doet. Deze kijkt haar wat verward aan, sluit het raam en rijdt 

door als het licht op groen springt. 

 

Bij het eerst volgende stoplicht gebaart ze weer naar de zelfde 

bestuurder naast haar dat hij zijn raam moet open doen en als hij 

dit wat geïrriteerd heeft gedaan heeft zegt ze: "Hallo, ik ben Debbie 

en u verliest lading" De bestuurder doet zijn raam dicht, schudt 

zijn hoofd en rijdt weer door. Bij het eerst volgende stoplicht 

gebaart ze weer naar de bestuurder naast haar dat hij zijn raam 

moet open doen en zegt: 

 

"Hallo, u weet inmiddels wel dat ik Debbie heet, maar u verliest 

nog steeds lading" "Ja", zegt de man in de auto naast haar, "en ik 

heet Erik en ik werk momenteel op een strooiwagen" 

 

8 
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KiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekje    
 

November was weer een maand vol met mooie, grappige en leuke 

momenten! Dus hebben we voor jullie ook mooie, grappige en leuke 

foto's. En omdat het bezoek van Sinterklaas vorige week zo leuk was, 

willen we jullie daar allemaal nog eens van laten genieten.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

                                                http://ksjessen.net                        
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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 12 jaar 

oud. Proficiat Bart! En ook de broer van Bart: Jef van de Rakkers wordt 14 

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, want op 2 december mag hij 11 kaarsjes uitblazen! Tibo 

Van Der Sanden mag dan weer 6 kaarsjes uitblazen op 17 december. Goed 

zo Tibo! 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 

december, 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! We waren hem bijna vergeten, maar ook onze eigenste leider 

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

dat we hem ondertussen al als volwassen mogen beschouwen, maar hij 

bereikt de 16e van de maand wel de leeftijd van 20 jaar!  

 

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

Sinterklaas, de Kerstman, Jezus en noem maar op!! 
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ActiviteitenActiviteitenActiviteitenActiviteiten    

PIEPERS: 

5/12: Zet hem al maar klaar 

Meebrengen: Schoen 

Vrijdag 11/12 Van 18.30-20.30: Dertien veertien 

19/12: Kerstmannen met Baarden 

Meebrengen cadeautje ter waarde van ±2.5 euro 

26/12 Tweede Kerst Snerts 

GEEN ACTIVITEIT zie informatio 

 

LEEUWKES: 

5/12: De bereklauw is een beetje lauw 

Vrijdag 11/12 Van 19u tot 21u:The sky is the limit 

19/12: Howhowhooooow 

Meebrengen: Cadeatje van ±2.5 euro 

26/12 Geen activiteit, zie informatio 

 

DEUGNIETEN: 

5/12: Caramia! 

Vrijdag 11/12 Van 19u tot 21u: Movie at the 

movies 

Meebrengen: iets lekkers 

19/12: Jingle bells en de kerstman 

Meebrengen: cadeautje van ±2.5 euro 

26/12: Geen activiteit, zie informatio 
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RAKKERS: 

5/12: Flip Flap Flop, KNALLEE!! 

12/12: Mmh lekker Mmh 

Meebrengen: een kookmuts 

19/12: Harts flaarts, !!!DARTS!!!  

Meebrengen: cadeautje van ±2.5 euro 

26/12: Geen activiteit, zie informatio 

 

SJOWERS: 

Vrijdag 4/12 Van 19u tot 21.30: Mastermovies 

Vrijdag 11/12 Van 19u tot 21.30: Een tocht door het donker 

19/12: Leve Sinterklaas 

Meebrengen cadeatje van ±5 euro 

29/12 Hoog huis laag huis, er zit een gierige pin in huis! 

Geen activiteit, zie informatio 

 

JONGHERNIEUWERS: 

Vrijdag 4/12: 20u tot 22.30: De wraak van het ballenbad 

Vrijdag 11/12: 20u tot 22.30: De A van Blocker! 

Vrijdag 19/12: 20u tot 22.30: Morge is het 20 december! 

26/11: Geen activiteit, zie informatio  
 

 

 

 Femke, Hilde, Jeroen, Babette, Femke, Hilde, Jeroen, Babette, Femke, Hilde, Jeroen, Babette, Femke, Hilde, Jeroen, Babette, 

Mathias, Rudy, Boris, Jolien, Mathias, Rudy, Boris, Jolien, Mathias, Rudy, Boris, Jolien, Mathias, Rudy, Boris, Jolien, 

Jonas, Bert, Kjell, Sylvie, Charis, Jonas, Bert, Kjell, Sylvie, Charis, Jonas, Bert, Kjell, Sylvie, Charis, Jonas, Bert, Kjell, Sylvie, Charis, 

Hans, Robin, JasperHans, Robin, JasperHans, Robin, JasperHans, Robin, Jasper    en en en en JorisJorisJorisJoris!!!!    
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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 Nieuwstraat 10 bus 4 0474/39.12.06 

Wouters Babette Nieuwstraat 10 bus 4 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! 

 



 

 

 


