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JODELA 

 

JAARGANG 2009-2010 

NUMMER 355 

December 

 
DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSJ HEIDEBLOEMPJE ESSEN 
 

VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord    

Dag lieve mensen! Na lang wachten is het eindelijk zo ver, het is 

december! De meesten onder jullie snappen wel wat ik bedoel, het is 

de maand vol liefde, feestdagen, 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 en dergelijken, het is ook een 

maand waarin we de goedheilig man Sint Nicolaas magen ontvangen! Op 

6 december hopen we dan ook dat ook dit jaar de Sint aan de brave 

lieve kindjes heeft gedacht en onze schoen zal volsteken met hopen 

lekkers en speelgoed. Spijtig genoeg zal er deze maand niet altijd 

KSJ zijn of toch niet altijd op de vaste tijdstippen en dagen, 

uiteraard vindt u hieromtrent meer info in de informatio. 

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 

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

allen een heel leuke en gezellige maand toewensen, en ook natuurlijk 

een geweldige overgang naar het 

nieuwe jaar en 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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InformatioInformatioInformatioInformatio    
Sint Nicolaas!  

Op 3 December zal op de KSJ de sint met enkele pieten 

langskomen! De kinderen die graag een tekening maken 

voor de sint, mogen deze zeker meebrengen die dag! De 

Sint komt ook zeker niet met lege handen aan, veel 

lekkers in allerlei vormen zal uitgedeeld worden! 

 

 

Activiteit op ongewone uren en dag 

In de maand december (en zo ook volgende maand in januari) 

zullen een hele boel activiteiten op andere uren of zelfs 

andere dagen gegeven worden. Dit heeft als reden dat 

sommige leiding en sommige leden examens hebben. Gelieven 

hier zeker rekening mee te houden en alles goed na te 

kijken! 

 

Kerstfeestje  

Op zaterdag 17 december is het een heus kerstfeestje op de ksj! Daarom vragen 

wij aan alle kindjes om een kadotje van rond de 2.5 euro mee te brengen. Zo 

kunnen er pakjes uitgewisseld worden en zal ons kerstfeestje een groot succes 

worden! 

 

Oudjaar 

Zoals aangegeven staat op de kalender zal de KSJ ook dit 

jaar weer chocomelk bedelen aan de zangertjes en 

zangeressen! Traditioneel staan wij ergens opgesteld in 

Wildert, dus kijk overal even rond en kom langs voor een 

lekkere tas chocolademelk! 
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VerslagenVerslagenVerslagenVerslagen    
Leeuwkes: Vriendjes- en Vriendinnetjesdag! 

 

Bij de leeuwkes was het enkele weken geleden plotseling heel druk! 

Wel 18! kinderen kwamen opdagen naar aanleiding van de vriendjes- en 

vriendinnetjesdag! Een groot succes was dit zeker te noemen, en 

iedereen die dacht dat onze leeuwkes buiten de ksj niemand kenden 

stond nu ongetwijfeld met hun mond vol tanden. Het spel dat we met 

deze fantastisch grote groep gespeeld hebben was ook al zo’n groot 

succes, wij hadden het spel “Het Grote Paren-spel” gedoopt. Het 

concept was heel eenvoudig: onze leeuwkes waren per 2 met ieders 

één voet aan elkaar gebonden en moesten op die manier verschillende 

spelletjes spelen. Je kan je wel bedenken dat een eenvoudig spel 

plotseling wél heel uitdagend wordt, en dat een simpele race zo tot 

hilarische toestanden kan leiden! Uiteraard kwamen hier en daar onze 

leeuwkes en hun vrienden soms onzacht tegen de aardbol terecht, 

maar dat kon de pret niet bederven! In de kiekjesrubriek verder in 

deze jodela is er zelfs een foto van te bespeuren… Toen we die lastige 

verbindingen aan onze benen eindelijk konden verwijderen was het 

tijd voor nog een hoop andere spelletjes! Stoelenrace en “Het Grote 

Schaar Steen Papier-spel” waren ongetwijfeld de toppers. In het 

begin was “Het Grote Schaar Steen Papier-spel” nog wat lastig, maar 

na duidelijke instructies van de leiding en een paar keer oefenen bleek 

het een prachtig spel te zijn! Als we ze hadden laten verderspelen, 

waren ze vast nu nog altijd bezig! Dit was het verslag, tot zaterdag! 
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WistWistWistWist----jejejeje----datjesdatjesdatjesdatjes    
Wist je dat…  

 

- Vriendjes- en vriendinnetjesdag weer heel leuk was? 

- De piepers allemaal een medaille hebben gewonnen? 

- Ze een hoop opdrachten moesten doen? 

- Ze zich graag ondertekenen en verven? 

- Ze dit leuker vinden dan op papier te schilderen? 

- Ze helemaal onder de verf en krijt hingen? 

- De pieperleiding hoopt dat de ouders de kleren en de piepers 

terug proper gekregen hebben? 

- Sinterklaas terug in het land is? 

- De leeuwkes heel veel vriendjes en vriendinnetjes bij 

haddden? 

- Djaro van de leeuwkes heel goed kan lopen als hij is 

vastgebonden aan zijn vriendje? 

- Dat Femke bang is voor de billekoekstok met 

billekoekstokplak? 

- De deugnieten een koffiemolen hebben gekregen met hun 

ruiltocht? 

- Tess goed kan aanbellen bij de mensen? 

- Ze zelfs gratis bloemstukken hebben gekregen? 

- Noor vindt het heel leuk om in leider Marc zijn nek te 

klimmen? 

- Ian van de deugnieten goed kan schoensjotten? 

- De rakkers een speciale activiteit hadden? 
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- Dit een soort klein weekend was? 

- Rakkers best wel actief zijn voor ze gaan slapen? 

- Ze de volgende ochtend veel rustiger waren? 

- Ze op heel veel verschillende manieren gekookt hebben? 

- Dat er aan eten zeker geen tekort was? 

- Ze heel Essen bekeken hebben? 

- Van het nieuwe gemeente huis tot het Stybar-plein? 

- Het spel 10 seconde en iedereen verdwenen zeer populair is 

bij de Rakkers? 

- Floris een gekke meneer is? 

- De Sjowers totaal geen smaakpapillen hebben? 

- Ze dan ook niet kunnen koken? 

- Pitasaus gebruiken als boter? 

- Hun leiding bijna een voedselvergiftiging opliep? 

- De jonghernieuwers op weekend zijn geweest in Gent? 

- Ze graag horrorfilms kijken? 

- Ze er wel bang van zijn? 

- Jef bijna moest wenen? 

- Dries een goede conducteur is? 

- Dries zijn concert gemist heeft omdat zijn collega-

conducteur niet op ons wilde wachten? 

- De leiding op leidingsweekend goed vergaderd heeft? 

- De leiding druk bezig is om de kampfoto’s op de site zetten? 

- Dit moeilijker is dan je denkt? 

- Ze al wel op de KSJ-facebookgroep te bewonderen zijn? 
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KiekjesrubriekKiekjesrubriekKiekjesrubriekKiekjesrubriek    
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Meer foto’s vind je op facebook en op www.ksjessen.net 



 

 

MoppentrommelMoppentrommelMoppentrommelMoppentrommel
      

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 "Ober, er drijft een vlieg in mijn 

"Dat geeft niet hoor, die drinken

 

             

 

 

 

 

 

 

 

Komt een man in een circus informeren 

leeuwentemmer. "Helaas," is het antwoord, "die baan is gisteren al 

vergeven. Komt u het over een week nog maar eens proberen."

MoppentrommelMoppentrommelMoppentrommelMoppentrommel

"Ober, er drijft een vlieg in mijn soep."  

"Dat geeft niet hoor, die drinken niet zo veel." 

Komt een man in een circus informeren naar de baan van 

leeuwentemmer. "Helaas," is het antwoord, "die baan is gisteren al 

vergeven. Komt u het over een week nog maar eens proberen."

 8 

MoppentrommelMoppentrommelMoppentrommelMoppentrommel    

naar de baan van 

leeuwentemmer. "Helaas," is het antwoord, "die baan is gisteren al 

vergeven. Komt u het over een week nog maar eens proberen." 
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TijdroverTijdroverTijdroverTijdrover                
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GroentjesGroentjesGroentjesGroentjes    

Ook dit jaar zijn er weer enkele nieuwe leiders en leidsters 

bijgekomen, en omdat niet iedereen al kennis heeft gemaakt met hen, 

krijg je hier de kans om hen wat beter te leren kennen! 

Als je kan raden wie het groentje van de maand is, vul dan het 

onderstaande strookje in en maak kans op een zeer fijne prijs! 

 

 

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

Groentje: Geachte Jodela, ik ben 17 en een paar maanden! 

 

 

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

Groentje: Als ik het goed heb bijgehouden is dit mijn elfde geweldige 

jaar bij de leukste jeugdbeweging van het land! 

 

 

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

die je in al die jaren ksjervaring al hebt meegemaakt? 

Groentje: Alle activiteiten zijn heel leuk, maar als ik er een moet 

uitkiezen is het paintballen in de lonka fabriek denk ik. 

 

 

Jodela: Is er een activiteit waaraan je terug denkt als de minst leuke 

activiteit in je ksj-carrière? 
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Groentje: Nee ik heb mij altijd heel goed 

geamuseerd op de KSJ! 

 

 

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

wilt vertellen?  

Groentje: Er was eens... Neenee een verhaaltje over de KSJ neem ik 

aan? Wel wij waren ooit op weekend in Brasschaat en we gingen een 

nachtspel doen en de bedoeling was om de kaarsen te volgen die de 

leiding had gezet door heel het veel te grote park, maar er was een 

beetje te veel wind en die blies alle kaarsen uit... Toen waren we dus 

even verdwaald in Brasschaat, maar gelukkig hebben we onze leiding 

wel weer terug gevonden  

 

 

Jodela: dat was inderdaad een zeer mooi verhaal, Groentje. Jammer 

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

he! 

 

Groentje: Dat is graag gedaan en tot de volgende keer maar weer! 

Jodela: Doei doei. 

 

 

___________________________________________________

Als jij weet wie dit groentje is, vul dit strookje dan in en geef het af 

op de volgende activiteit. Je maakt kans op een mooie prijs! 

Jouw naam en groep:……………………………………………………………………………………… 

Groentje:…………………………………………………………………………………………………………… 
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VerjaardagenVerjaardagenVerjaardagenVerjaardagen    
Woehoew! Een gloednieuwe maand met een gloednieuwe jodela! Dat 

betekent dat er ook deze keer weer enkele KSJ’ers jarig zijn en ik 

de eer heb al deze jarigen een ongelooflijk gelukkige verjaardag te 

wensen! 

 

En het feest begint al vroeg deze maand want de eerste jarige mag 

al op 1 december de 13 kaarsjes op zijn verjaardagstaart uitblazen. 

Deze jarige heet Gianni Buijs en hoort bij de rakkers. Na Gianni zijn 

verjaardag moeten we het twee weken lang zonder jarige doen maar 

de 15de is het er boenk op met Bartje Goris van de sjowers die 14 

jaar wordt! 5 dagen later is het alweer tijd voor nieuwe jarigen. 

Jawel, jarigen! Want op 20 december zijn er niet 1 maar 2 ksj’ers 

jarig! Dit zijn Daan Zijp van de leeuwkes en Alexander Stoltenhoff 

van de piepers en zij worden 9 en 6 jaar oud! De laatste jarige van 

dit jaar is Arjen Wuyts van de leeuwkes en deze jongeman mag op 

een van de laatste dagen van het jaar zijn 7de verjaardag nog snel 

vieren om zo met een nieuwe leeftijd het nieuwe jaar te beginnen. 

Dat waren de jarigen voor deze maand en voor dit jaar!  

Dan wil ik ook nog graag de jarige leiders en leidsters van deze 

maand een hele gelukkige verjaardag wensen. Michiel, Jolien, Jolien, 

Bert, Hans, Thomas, Jasper, Marc, Sylvie, Boris, Kjell, Thijs, Hilde en 

Matthias en Xanthe, ik wens jullie allemaal een ongelooflijk gelukkige 

verjaardag! 
 

Voor iedereen nog eens een hele dikke proficiat! 
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ActiviteitenActiviteitenActiviteitenActiviteiten    

Piepers 

3/12: De Sints Birthday Bash 

(meebrengen: mooie tekening voor Sinterklaas) 

Vrijdag 9/12 18u30-20u00: Bliksem Mc Queens Birthday Bash 

17/12: Pre-Jezus Birthday Bash 

(meebrengen: cadeautje van ongeveer €2,5) 

24/12: Jezus’ Birthday Bash (geen activiteit, zie informatio) 

31/12: Varken met vier voetens Birthday Bash (geen activiteit, zie 

informatio)                          

  Leeuwkes 

3/12: Hoor wie klopt daar, kinderen! 

(meebrengen: mooie tekening voor Sinterklaas) 

10/12: Fluffy en de boze stroper 

17/12: We smelten de paashaas! 

(meebrengen: cadeautje van ongeveer €2,5) 

24/12: Hoera, een witte kerst!  

(geen activiteit, zie informatio) 

31/12: Rommelpotterij, geef me een centje en maak me blij! 

 (geen activiteit, zie informatio) 

Deugnieten 

3/12: Zie de Sint waait door de bomen 

10/12: Kom hier met die flappen 

17/12: Hohoho, de Kerstman komt zo 

(meebrengen: cadeautje van ongeveer €2,5) 

24/12: Vanavond is het kalkoen, dus het is thuis te doen (geen activiteit, zie informatio) 

31/12: Voor Markske een chocomelk en voor mij nen dagschotel  

(geen activiteit, zie informatio) 

 

 



 

16 Rakkers 

3/12: Sinterklaas is jarig 

Vrijdag 9/12 20u00-22u00: Alfred Nobel is jarig 

17/12: Wivina van Brabant is jarig 

(meebrengen: cadeautje van ongeveer €2,5)  

24/12: Jezus is jarig (geen activiteit, zie informatio) 

31/12: Het jaar is oud (geen activiteit, zie informatio) 

 

 

Sjowers 

3/12: Wat een topkeep, de mcdo! 

Vrijdag 9/12 20u30-22u30: Ik vind het fijn, bij de Mc Donalds te zijn 

Vrijdag 16/12 20u30-22u30: Italiaanse Albaniers zijn lachen 

(meebrengen: cadeautje van ongeveer €5) 

24/12: De kerstboomverbranding ist beste van de kerstboom  

(geen activiteit, zie informatio) 

31/12: Tijd voor geld te kashen!!! (geen activiteit, zie informatio) 

 

Jongherniewers 

Vrijdag 2/12 20u00-22u30: Ik zie ik zie wat jij niet ziet, en het heeft 

een witte baard  

Vrijdag 9/12 20u00-22u30: De Grote Boze Wolfshow 

        Vrijdag 16/12 20u00-22u30: Wie weet waar de Kerstman woont?  

(meebrengen: cadeautje van ongeveer €2,5) 

24/12: Er is een kindeken geboren op aard  

(geen activiteit, zie informatio) 

31/12: Ladieladiela, er ligt vuurwerk in de la. Ladieladieloem, KABOEM! 

(geen activiteit, zie informatio) 
 

Michiel, Xanthe, Jolien VG, Hans, Jolien VDB, Bert, Marc, Boris, 
Sylvie, Jasper, Thomas, Thijs, Kjell, Hilde en Mathias! 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


