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VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord

Hoi piepoloi! Na lang wachten is het eindelijk zo

De meesten onder jullie snappen wel wat ik bedoel, het is de maand vol 

liefde, feestdagen, pakjes,.. en noem maar op

gelegenheid om de slee weer boven te halen en gezellig met zen allen 

voor een warme kachel te zitten. Maar decembe

alle gezellige familiefeesten, het is ook een maand waarin we de 

Goedheilig Man Sint Ni

we dat ook dit jaar weer

gedacht en onze schoen zal volsteken 

Spijtig genoeg zal het

altijd op de vaste tijdstippen en dagen. U

meer info in de Informatio.

December is ook een maand om nog eens goed na te denken o

goede voornemens die we met de overgang van oud naar nieuw onszelf 

gaan opleggen, bij sommige mensen zal dit uiteraard al makkelijker 

gaan dan bij anderen. Met dit alles gezegd zijnde wil ik jullie met zen 

allen een hele leuke en gezellige maand t
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KSJ HEIDEBLOEMPJE ESSEN 

VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord    

ang wachten is het eindelijk zover, het is december!

onder jullie snappen wel wat ik bedoel, het is de maand vol 

pakjes,.. en noem maar op! Het is ook de perfecte 

gelegenheid om de slee weer boven te halen en gezellig met zen allen 

voor een warme kachel te zitten. Maar december is niet alleen voor 

alle gezellige familiefeesten, het is ook een maand waarin we de 

an Sint Nicolaas magen ontvangen! Op 6 d

weer de Sint aan de brave lieve kindjes heeft 

gedacht en onze schoen zal volsteken met hopen lekkers en speelgoed

het deze maand niet altijd KSJ zijn of toch niet 

p de vaste tijdstippen en dagen. Uiteraard vindt u hieromtrent 

nformatio. 

December is ook een maand om nog eens goed na te denken o

goede voornemens die we met de overgang van oud naar nieuw onszelf 

gaan opleggen, bij sommige mensen zal dit uiteraard al makkelijker 

bij anderen. Met dit alles gezegd zijnde wil ik jullie met zen 

leuke en gezellige maand toewensen, en ook natuurlijk 

een geweldige overgang naar het 

nieuwe jaar. We hopen dat ook 

volgend jaar een geslaagd KSJ

jaar wordt vol spetterende 

activiteiten en fijne zaterdagen 

zoals het zou moeten zijn!

 

PRETTIGE FEESTEN
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December is ook een maand om nog eens goed na te denken over alle 

goede voornemens die we met de overgang van oud naar nieuw onszelf 

gaan opleggen, bij sommige mensen zal dit uiteraard al makkelijker 
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PRETTIGE FEESTEN !!!!! 
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InformatioInformatioInformatioInformatio    
 

                  Uniformen 

Zoals vorige maand hier al vermeld, zijn alle bestelde 

truien bij ons toegekomen. Iedereen mag zijn/haar 

trui voor slechts 25euro komen afhalen! Dit kan best 

10minuutjes voor de activiteit, dan liggen alle truien 

voor jullie uitgestald. Binnenkort gaan wij een nieuwe 

bestelling plaatsen, dus iedereen die nog graag een 

trui heeft mag die nog steeds bestellen bij ons!  

Kerstmis 

Deze prachtige dag valt jammer genoeg op een zaterdag, wat wilt 

zeggen dat het geen activiteit is. Om dit gemis op te vangen, 

organiseren wij zaterdag 18 december een speciale kerstactiviteit 

met allerlei lekkere dingen! Bedoeling is dat jullie een cadeautje 

meenemen van ongeveer 2,5euro. Wat we er verder mee gaan doen is 

nog een verrassing, maar het zal vast plezant worden!  

 

Chocomelkbedeling Oudjaar 

Traditioneel staan wij elk jaar ergens opgesteld te Wildert om gratis 

chocomelk te bedelen aan de zangertjes! Kom ons maar zoeken en 

wees maar zeker dat je zoektocht beloond zal worden!  

 

Activiteit op vrijdag 

Zoals elke examenperiode geven wij traditioneel activiteit op vrijdag. 

Dit om zowel de oudste leden als de jongste leiding de kans te geven 

zich gepast voor te bereiden op de komende examens! Kijk dus goed 

na wanneer en hoelaat je activiteit hebt deze maand!  

 

20jaar Reftertentfjeesje 

Onze reftertent bestaat 20 jaar! Geen betere reden om een feestje 

te geven. Kijk op het achterste blad van deze jodela voor de affiche! 



 

OuderavondOuderavondOuderavondOuderavond    
                12 maart 201112 maart 201112 maart 201112 maart 2011    
 

 

 

 

In maart is het weer tijd voor onze tweejaarlijkse ouderavond. 

Een avond gevuld met leuke toneeltjes van alle groepen van de KSJ. 

Een avond die je niet snel zal vergeten, als toeschouwer EN als speler. 

Dit jaar zal de Ouderavond plaatsvinden op 12 maart, zoals ieder 

voorgaand jaar in het Gildenhuis van Essen. 

Om te weten op hoeveel leden we kunnen rekenen, zouden we u willen 

vragen onderstaand strookje in te vullen en zo snel mogelijk te 

bezorgen aan iemand van de leiding. 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Naam:...............................................     Groep:.............................................. 

 

o   Zal deelnemen aan de Ouderavond op 12 maart en kan iedere avond  

    komen repeteren. (van maandag 7 tot vrijdag 11 maart) 

 

o   Zal deelnemen aan de Ouderavond op 12 maart, maar kan niet 

     iedere avond komen repeteren.     

 

o   Zal NIET deelnemen aan de Ouderavond op 12 maart. 

 



MoppentrommelMoppentrommelMoppentrommelMoppentrommel

Waarom gaat een dom blondje op haar tuinslang staan? 

Een blondje loopt een verfwinkel binnen en vraagt 5 potten rode verf. 

De verkoper zegt toevallig dat hij geen rode verf meer heeft , maar 

nog wel verschillende verf heeft en stelt voor; 'Waarom neemt u niet 

deze mooie kleur groen?'. Waarop het domblondje zegt

maakt niet uit, het is toch alleen maar om mijn kelder mee te witten

Waarom loopt een dom blondje het apothekerskastje op de tippen van 

Om de slaappillen niet wakker te maken.

 

Hoe kan je zien dat je een e

Wat is het verschil tussen ee

Geen, ze zijn allebei uitgestorven.

 

MoppentrommelMoppentrommelMoppentrommelMoppentrommel
 

Waarom gaat een dom blondje op haar tuinslang staan? 

Om plat water te hebben. 

 

Een blondje loopt een verfwinkel binnen en vraagt 5 potten rode verf. 

toevallig dat hij geen rode verf meer heeft , maar 

nog wel verschillende verf heeft en stelt voor; 'Waarom neemt u niet 

deze mooie kleur groen?'. Waarop het domblondje zegt

het is toch alleen maar om mijn kelder mee te witten

 

Waarom loopt een dom blondje het apothekerskastje op de tippen van 

haar tenen voorbij ?  

Om de slaappillen niet wakker te maken.

Hoe kan je zien dat je een e-mail hebt ontvangen van een blondje? 

Er zit een postzegel op! 

 

Wat is het verschil tussen een dinosaurus en een slim blondje? 

Geen, ze zijn allebei uitgestorven. 
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MoppentrommelMoppentrommelMoppentrommelMoppentrommel    

Waarom gaat een dom blondje op haar tuinslang staan?  

Een blondje loopt een verfwinkel binnen en vraagt 5 potten rode verf. 

toevallig dat hij geen rode verf meer heeft , maar 

nog wel verschillende verf heeft en stelt voor; 'Waarom neemt u niet 

deze mooie kleur groen?'. Waarop het domblondje zegt: "Ach ja, het 

het is toch alleen maar om mijn kelder mee te witten."  

Waarom loopt een dom blondje het apothekerskastje op de tippen van 

Om de slaappillen niet wakker te maken. 

mail hebt ontvangen van een blondje?  

n dinosaurus en een slim blondje?  



Waarom loopt een dom blondje altijd met een hond op straat? 

Waarom mogen domme blondjes niet meer op Zaventem komen? 

Ze brengen het vliegverkeer in gevaar door stukjes brood naar die 

mooie blauwe vogels te gooien.

Er zitten drie meiden in het derde van de lagere school

rood haar, eentje met zwart

 

Twee mensen zijn aan het praten, de een zegt:

blondje gestorven bij het drinken van melk

“Wel, de koe was gaan zitten.

  

 

 

 

 

 

 

Waarom loopt een dom blondje altijd met een hond op straat? 

2 weten meer dan 1. 

 

Waarom mogen domme blondjes niet meer op Zaventem komen? 

brengen het vliegverkeer in gevaar door stukjes brood naar die 

mooie blauwe vogels te gooien. 

 

Er zitten drie meiden in het derde van de lagere school

eentje met zwart haar, en eentje met blond haar

oudste?  

De blonde, die is al 18. 

Twee mensen zijn aan het praten, de een zegt: ‘er is pas een dom 

blondje gestorven bij het drinken van melk’. ‘Hoezo?’, v

Wel, de koe was gaan zitten.” 
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Waarom loopt een dom blondje altijd met een hond op straat?  

Waarom mogen domme blondjes niet meer op Zaventem komen?  

brengen het vliegverkeer in gevaar door stukjes brood naar die 

Er zitten drie meiden in het derde van de lagere school. Eentje met 

en eentje met blond haar. Wie is de 

er is pas een dom 

vraagt de ander. 
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KiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekje    
 

In oktober hadden we nog eens met z'n allen een vriendjes- en 

vriendinnetjes-dag op de KSJ. Omdat dit zo'n enorm succes was, hier 

een paar leuke foto's van die namiddag! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

                                                                     

                                                                      

 

                                                                          Meer foto's op:    

                                                                         www.ksjessen.net                                        
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VerjaardagenVerjaardagenVerjaardagenVerjaardagen    
Jawel beste KSJ'ers. Het is weer zover. De laatste maand van het 

jaar is weer aangebroken. Wat gaat de tijd toch zo snel. In deze 

maand valt er veel te feesten. Kerstmis, Nieuwjaar en de Sint komt 

ook nog eens langs! WAUW wat een maand. Maar er zijn nog kindjes 

die mogen feesten. Jawel deze mensjes zijn jarig deze maand. Ik ga 

beginnen bij de eerste. Tibo van de leeuwkes mag deze maand een 

knal van een feestje geven want hij wordt op 17 december 8 jaar. 

Tibo, maak er een mooie dag van! Er is nog een tweede feestvarken 

bij de leeuwkes. Arjen mag op 29 december veel cadeautjes 

verwachten, hij wordt op die mooie dag 7 jaar. Bij de rakkers is er 

ook een jarige onder ons. Jarne wordt dan wel een dozijn jaar. 

Hiermee wil zeggen dat hij 12 kaarsjes mag uitblazen. En dit op de 

mooie dag 2 december. Kerel, geniet er van! Bij de sjowers is er ook 

een jarige; Bart wordt op 15 december 13 jaar. Maak er een leuk en 

knal feest van. Bij de jonghernieuwers is er ook een jarige. Jef mag 

een fuif geven op 4 december, hij mag dan kaartjes verwachten met 

het getal 15 op. Jef wij verwachten een uitnodiging voor dit knal 

feestje. 

Zo, de leiding wenst iedereen een dikke proficiat. En geniet ervan. 

Want tenslotte verjaar je er maar 1 keer in een jaar. 

 

Vele groeten de leidingsploeg. 
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WistWistWistWist
Wist je dat… 

…De piepers vorige maand heel talrijk waren alle zaterdagen?

…Wij dit heel leuk vinden?

…We hierdoor veel leuke dingen kunnen doen?

…We hopen dat we alle 

…Jonghernieuwers goed soep kunnen maken?

…De meesten dan toch?

…Er af en toe ook wat fout kan lopen?

…Xanthe graag mixers mee in de soep wou gooien? 

…De andere dit geen goed idee vonden?

…Ze veel verkocht hebben?

...De piepertjes goed geholpen hadden?

…De deugenieten graag volgtocht doen?

…Vooral met de piepers?

…Dit volledig wederzijds was?

…De rakkers ook goede handelaren zijn?

…Zij veel snoep hebben verkocht?

…De sjowers een mooi lokaal hebben nu?

…Dit komt omdat ze het opnieuw hebben geschilderd?

…Dit moest gebeuren omdat de sjowers van vorig jaar een beetje 

varkens waren? 

...Ze ook verschillende versieringen

…Ze nu ook een heuse TV in hun lokaal hebben?

…Dit is om het gezelliger te maken?

…Dit het laatste wist je datje is?

WistWistWistWist----jejejeje----datjesdatjesdatjesdatjes

…De piepers vorige maand heel talrijk waren alle zaterdagen?

…Wij dit heel leuk vinden? 

…We hierdoor veel leuke dingen kunnen doen? 

…We hopen dat we alle zaterdagen zoveel piepertjes hebben?

…Jonghernieuwers goed soep kunnen maken? 

dan toch? 

…Er af en toe ook wat fout kan lopen? 

…Xanthe graag mixers mee in de soep wou gooien?  

…De andere dit geen goed idee vonden? 

…Ze veel verkocht hebben? 

piepertjes goed geholpen hadden? 

…De deugenieten graag volgtocht doen? 

…Vooral met de piepers? 

…Dit volledig wederzijds was? 

…De rakkers ook goede handelaren zijn? 

…Zij veel snoep hebben verkocht? 

…De sjowers een mooi lokaal hebben nu? 

het opnieuw hebben geschilderd? 

…Dit moest gebeuren omdat de sjowers van vorig jaar een beetje 

verschillende versieringen hebben hangen? 

…Ze nu ook een heuse TV in hun lokaal hebben? 

…Dit is om het gezelliger te maken? 

laatste wist je datje is? 
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datjesdatjesdatjesdatjes    

…De piepers vorige maand heel talrijk waren alle zaterdagen? 

zaterdagen zoveel piepertjes hebben? 

 

…Dit moest gebeuren omdat de sjowers van vorig jaar een beetje 
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VerslagenVerslagenVerslagenVerslagen    
Piepers op volgtocht 

Op 20 november gingen onze piepertjes op volgtocht. Eerst mochten 

Milan, Kenny, Julie, leider Thijs en leidster Jolien de weg uitstippelen 

voor Lori, Nichelle, Sanne en leidster Femke. We waren nog maar net 

vertrokken of we kregen al telefoon van Nichelle die zich afvroeg 

wanneer ze mochten vertrekken. Onderweg verzonnen we leuke 

opdrachten zoals vraag een appel, speel balletje stamp, vraag hoeveel 

jaar Sinterklaas al wel niet is (blijkt dat hij echt al wel heel oud is), 

enz. Na een mooie tocht uitgestippeld te hebben kwamen we aan in 

een speeltuintje waar we de rest gingen opwachten. Julie heeft de 

leiding hier getoond hoe goed ze al kan schrijven. Na eventjes te 

wachten kwamen Lori, Nichelle, Sanne en leidster Femke al aan en 

moesten wij ons snel verstoppen. Ondertussen waren ook de 

deugnieten aangekomen in het speeltuintje. Daarom besloten we maar 

om samen met hen verder te gaan. Nu was het onze beurt om te 

volgen en daarom moesten we eerst nog wachten in de speeltuin. We 

hebben nog een potje voetbal gespeeld, meisjes (met voetbaltalenten 

zoals Julie en Brinte) tegen jongens. Na een spannend 

wedstrijdje konden we vertrekken. Het was onze 

beurt om pijlen te volgen en opdrachten te 

volbrengen. We hebben een mooie foto van ons 

getrokken, haasje over gedaan en de laatste maar 

wel moeilijkste opdracht, een pen gezocht in een 

grote berg blaadjes. Uiteindelijk zijn alle piepertjes 

samen met de deugnieten aangekomen bij de lokalen.  
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    TijdroverTijdroverTijdroverTijdrover    
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ActiviteitenActiviteitenActiviteitenActiviteiten    
 

Piepers 

4/12: Zwarte Piet en de Grote Chocopot (Kleed je goed warm aan!)  

vrijdag 10/12: 18u30-20u30: TS3   

meebrengen: iets lekkers om te knabbelen 

18/12: Tuig je kerstboom op.  

meebrengen: cadeautje van ongeveer 2,5 euro  

25/12: Vrolijk kerstfeest.  

Geen activiteit (zie informatio)  

 
 

 Leeuwkes 

4/12: Elk elk elk, we love chocomelk (Kleed je goed warm aan!)  

vrijdag 10/12: 18u30-20u30: Lichten uit popcorn klaar en actie  

18/12: Ho ho hooooo  

meebrengen: cadeautje van ongeveer 2,5 euro  

25/12: Kerstmis  

Geen activiteit (zie informatio)  

    

 

Deugnieten 

vrijdag 3/12: 19u tot 21u: Sneeuw-wars part I: The sneeuwbalveldslag            

vrijdag 10/12: 19u tot 21u: Sneeuw-wars part II: Attack of the sneeuwman          

vrijdag 17/12: 19u tot 21u: Sneeuw-wars part III:The revenge of the kerstman     

meebrengen: cadeautje van ongeveer 2,5 euro  

25/12: Kerstmis  

Geen activiteit (zie informatio)  
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Rakkers 

4/12: Eut grote chimmel spaard pel 

vrijdag 10/12: 19u tot 21u: Kabouter Wesley in de mix  

meebrengen: nootjes of dergelijke 

18/12: Rerstman et deu kendieren  

meebrengen: cadeautje van ongeveer 5 euro 

25/12: Jingle Bells, Jingle Bells    

Geen activiteit (zie informatio)  

    

Sjowers 

vrijdag 3/12: 20u tot 22u: Revenge Of The Pannekoek    

vrijdag 10/12: 20u tot 22u: Grote Prijs Jeugdheem Deken Verbist    

zaterdag 18/12: 19u tot 21u: Kerstmisvreugde 

meebrengen: cadeautje van ongeveer 5 euro 

25/12: Sinterklaas zit terug droog en warm  

Geen activiteit (zie informatio)  

    

Jonghernieuwers 

vrijdag 3 december (19 u) tot zaterdag 4 december (17u of...):     

Weekendje: Lang leve de tent! 

meenemen: slaap (waaronder 1 knuffel)-, eet- en wasgerief. Propere 

kleren, beetje geld,…     

vrijdag 10/12: 19u tot 22u: Zo de sint is weg, nu de kerstman nog.    

18/12: Kerst valt vroeg vant jaar 

meebrengen: cadeautje van ongeveer 5 euro 

25/12:  Gesloten wegen ne dikke rode meneer, gelieve volgende week 

weer te proberen…        
 

 

Jolien, Femke, Thijs, Hilde, Michiel, Sylvie, Mathias, Thomas, Hans, Kjell, Jasper, Bert, Boris en Jonas!    
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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 downloaden! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


