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JODELA 

 

JAARGANG 2014-2015 

NUMMER 386 

December 

DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSJ HEIDEBLOEMPJE ESSEN 
 

 

Voorwoord 

Uhuuum uhuuum, aan allen die het nieuws hebben gehoord: proficiat. 

Aan allen die het nieuws niet hebben gehoord: ook proficiat. Ik kon-

dig, met deze nostalgisch uitgemolken zin, natuurlijk de elf nieuwe 

Samsom en Fredje afleveringen aan. Met deze blijde boodschap ver-

welkom ik u en jullie bij het voorwoord, waarin ik de vierde macht eens 

goed ga benutten. De k in de naam van onze jeugdbeweging staat voor 

katholieke, dankzij de secularisatie is het gelovige niet noemenswaar-

dig meer, niet dat ik jullie wil overtuigen van een ideologie, wel van de 

basis ervan. Wat is er toch met ons aan de hand? We hebben alles wat 

ons gelukkig kan maken, toch leven we in een land waar staken een 

maandelijkse bedoeling is, kinderen onder het zure juk van de volwas-

sen moeten opgroeien en nog tal van nodeloze problemen. Niet dat ik 

verwacht dat het voorwoord van december je leven helemaal gaat ver-

anderd, wel dat het je een beetje doet nadenken. Zijn we niet dankzij 

onze rijkdommen sociaal arm geworden? Alvast een zalige kerst en 

een gelukkig nieuwjaar, neem je voornemens en geniet van je cadeau-

tjes die je hebt gekregen van de goed heilig man. Sinterklaas is in het 

land en komt ook bij de KSJ nog 

even langs en brengt ons wat lek-

kers, als je braaf bent geweest.  

 

Ik groet je, je kakelende kazak-

kendraaier.  
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Informatio 
Examens 

Voor de oudere studenten 

onder ons is de maand de-

cember niet meteen de 

leukste maand. De oudere 

leden en leiding moeten 

dan in hun boeken gaan 

kruipen. Om al dat geleer 

draaglijker te maken, blij-

ven de activiteiten wel doorgaan maar vaak op een andere dag of een 

ander tijdstip. Kijk daarom goed in jullie jodela wanneer je activiteit 

hebt!  

 

Kerstfeestje 

Zaterdag 20 december halen we het kerstgevoel al een beetje naar 

boven. Dan houden we met z’n allen een kerstfeest. Daar hoort na-

tuurlijk wat eten, drinken en cadeautjes bij! Daarom vragen wij aan 

alle leden om een cadeautje van ongeveer €2,5 mee te nemen die mid-

dag. Laten we er samen een groot feest van maken! 

 

Oudjaar 

Voor alle vlijtige zangertjes onder ons: Ook dit jaar zal jullie leiding 

heerlijke warme chocomelk uitdelen op 31 december. Je kan ons vin-

den aan het station van Wildert. Ook voor de mama’s en papa’s hebben 

we iets lekkers voorzien. Smeer die stemmetjes dus al maar in!  
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Lidgeld 

Wij kunnen uw kind pas verzekeren als het lidgeld betaald is. 

Dit bedraagt €50 euro voor het eerste kind. Bij het volgende kind van 

de familie dat lid is, gaat er steeds €5 af.  

(Tweede kind = €45,…) Dit mag cash betaald worden aan de leiding, 

maar kan evengoed gestort worden op onderstaand rekeningnummer: 

BE83 7755 9351 3315. Moest dit dus nog niet gebeurd zijn, gelieve 

deze betaling dan zo snel mogelijk in orde te brengen zodat wij uw 

dochter/zoon kunnen verzekeren. Alvast bedankt. 

 

Ouderavond 

Dit jaar mogen onze leden hun acteerkunsten weer bovenhalen voor 

onze ouderavond. Deze valt op 21 februari. Voor ons zou het handig 

zijn om te weten of uw zoon/dochter mee kan doen en/of mee kan 

komen oefenen. We vragen jullie daarom goed de extra informatie op 

de volgende pagina te lezen en het briefje in te vullen en af te geven 

aan de leiding.  
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Ouderavond 
 

In februari 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 zaterdagavond 21 februari 2015, 

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 je leiding of om het via telefonisch contact te laten 

weten aan de eigen leiding.  

(Gsm-nummers zijn te vinden op de achterkant van de Jodela) 

 

 

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

 

o Zal deelnemen aan de Ouderavond op 21 februari en kan iedere 

avond komen repeteren. (van maandag 16 tot vrijdag 20 februari)  

o Zal deelnemen aan de Ouderavond op 21 februari, maar kan niet  

 iedere avond komen repeteren.  

o Zal NIET deelnemen aan de Ouderavond op 21 februari. 
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Wist-je-datjes 
Wist je dat… 

 

… De Deugnieten deze maand het drolmonster hebben geholpen? 

… Ze toiletten moesten maken en voedsel verzamelen zodat het 

drolmonster zijn behoefte kon doen? 

… De leeuwkes naar Ballenbad zijn geweest? 

… Dit een groot succes was? 

… We weer enkele nieuwe gezichtjes hebben gezien tijdens 

vriendjes-en vriendinnetjesdag? 

… November dus weer een geslaagde maand was? 

… We voelen dat ook december een topmaand gaat worden? 

… Er deze maand een heleboel activiteiten gepland staan? 

… We met z’n allen een groot kerstfeest zullen houden? 

… De Sjowers MEGAspelen hebben gespeeld? 

… De Leeuwkes de verjaardag van leider Sam hebben gevierd? 

… Ze allemaal leuke feesthoedjes ophadden? 

… Robbe de beste laddercompetist was? 

… Er leuke foto’s te vinden zijn op onze FBpagina? 

… We hopen dat er dit jaar in december toch wel een beetje 

sneeuw gaat vallen? 

… Er dan leuke schaatsbanen gemaakt kunnen worden? 

… Of er dan sleeën bovengehaald kunnen worden? 

… We alle ijverige studentjes veel succes willen wensen met hun 

examens? 

… We iedereen een vrolijke kerst willen toewensen? 
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    Tijdrover 
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Geef jij deze saaie zwart-wit tekening een mooi 

kleurtje? 
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Moppentrommel 
Middenin de ziet een politieagent een man staan snuffelen  

bij een rioolputje. 

‘Wat doet u daar, mijnheer?’ vraagt de agent streng. 

‘Ik vang bobbels, agent.’ 

‘Wat zijn bobbels nou weer?’ vraagt de agent verbaasd. 

‘Dat weet ik ook niet’ zegt de man. 

‘Maar dat zie ik wel als ik ze gevangen heb.’ 
 

 

 

Henk ’s schoonmoeder is gestorven. 

Hij loopt verschillende begrafenisondernemingen af omdat hij 

De begrafenis zo goedkoop mogelijk wil houden. 

Begaat hij bij de derde begrafenisondernemer een stommiteit. 

‘Waarom kost die kist zo enorm veel ?’ vraagt hij. 

‘In de vorige zaak kostte deze kist een stuk minder.’ 

‘Dat denkt u maar, mijnheer. Gaat u maar eens even in deze kist 

liggen. Dan zult u direct het verschil voelen in comfort.’ 
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Midden in de komt één van de hotelgasten al voor de zesde keer 

Om een glas water vragen . Het begint de portier danig de keel uit 

te hangen en hij zegt: 

‘Als u zo een verschrikkelijke dorst hebt, waarom vraagt u dan geen 

fles water ?’ 

‘Ik heb helemaal geen dorst’, is het antwoord. 

‘Mijn kamer staat in brand.’ 
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Verslagen 
Speciale activiteit leeuwkes: een dagje Ballenland 

Toen we omstreeks 10.00u samenkwamen met alle leeuwkes, hun ou-

ders en leiding, vonden we het zowel een beetje grappig als zielig dat 

de andere groepen activiteit moesten geven in de regen terwijl wij 

gezellig in een grote binnenspeeltuin zaten. Toen we gedaan waren met 

lachen/meeleven, stapten we in de auto en vertrokken richting het 

verre Roosendaal naar het befaamde Ballenland. Daar aangekomen 

zeiden de leden “daag mama, daag pappa!” en vertrokken we naar bin-

nen, legden we onze spullen neer, deden onze schoenen uit en begon-

nen we met spelen. Na een paar uren te hebben gespeeld in het heuse 

speelparadijs moesten we even rusten en wat energie bijtanken. Dit 

deden we onder de vorm van een drankje, een curryworst en een bakje 

friet al dan niet met mayonaise. Toen iedereen gedaan was met eten, 

begonnen de leden weer te spelen op de trampolines, rodelbaan en de 

verschillende speeltuigen totdat een paar kinderen ergens in en ver 

verdoken hoekje een al bijna antieke playstation 2 vonden. Terwijl de 

rest rustig aan het spelen waren, kwamen er een paar anderen bij hun 

leiding zitten. Of het nu was om te vragen voor drinken, even uit te 

rusten of naar de grote televisie met Looney Tunes te kijken, weten 

we niet. Maar iedereen die bij ons kwam deed, toch wel een beetje al-

le drie. Na nog een drankje of een slush puppie te hebben genuttigd, 

stonden de eerste ouders er al weer om ons uit ons eigen stukje 

speelparadijs te roven en ons terug te brengen naar de KSJ. Één ding 

was zeker: het was een TOP dag! 

Tot de volgende keer! 
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Verjaardagen 
In deze laatste maand van het jaar zijn er maar een paar mensen ja-

rig. We beginnen op 4 december wanneer rakkerleiding Jef Goris een 

grote taart met 19 kaarsjes krijgt van zijn mama en papa. De volgen-

de dag, op 5 december dus, is er een deugniet jarig. Zij luistert naar 

de naam Anna Bouckaert en wordt dan al 9 jaar! Op 6 december is 

het de beurt aan een goede vriend van ons, de vriend van ieder kind, 

de énige échte sinterklaas!! Deze goedheiligman geeft op zijn ver-

jaardag altijd cadeautjes weg aan iedereen, waarvoor dank sinter-

klaas! 1 week later, op 15 december is het de beurt aan de tweede 

leiding met achternaam Goris. We hebben het hier natuurlijk over 

Jef zijn broer, pieperleiding Bart! Hij wordt op 15 december 17 jaar! 

Op 20 december is het weer feest bij de rakkers want dan wordt 

Arjen Wuyts 11 jaar. Op 25 december zo’n 2014 jaar geleden werd er 

ook een heilig man geboren. Deze man kan je soms nog in kerken of 

andere gebouwen zien, en luistert naar de naam Jezus. Onze laatste 

jarige van de maand is een pieper genaamd Tiebe Van de Reyt. Hij 

mag op 30 december al maar liefst 6 kaarsjes uitblazen. Proficiat al-

le jarigen! 

 



 

Kiekjesrubriekje 
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Activiteiten 

Piepers  

6/12: Ping wing of nee ping pong ofnee ping de chinees 

13/12: Derollendebollendevullendebrommendebuiken 

20/12: Het rennende rendier (Meebrengen: cadeau van ong. €2,5. 

Zie Informatio) 

27/12: Komt beertje beer terug? 

 

 

 

 

Leeuwkes 

6/12: Slecht weer vandaag 

        Vrijdag 12/12 19u00-21u00: 

Videobandland (Meebrengen: iets lekkers) 

20/12: Kerstige kerst  

(Meebrengen: cadeau van ong. €2,5. Zie 

Informatio) 

27/12: Vaarwel 2014 
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Deugnieten 

Vrijdag 5/12 19u00-21u00:  

De kraaiende kaketoe en de machtige milkakoe  

Vrijdag 12/12 19u00-21u00: Eeeeen ACTIE!  

(Meebrengen: iets om te knabbelen)  

20/12: De kerstman in tha house!  

(Meenemen: cadeautje van ong €2,5. Zie Informatio) 

Vrijdag 26/12 19u00-21u00: Me tarzan, you Jane? 

 

 

  

Rakkers 

 6/12: Horen zien en zwijgen  

   13/12: Winter is coming  

19, 20, 21/12: See you later alligator (weekend , brief volgt nog)  

27/12: The final countdown 
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Sjowers 

Vrijdag 5/12 19u00-21u00: Wat ligt 

er in mijn schoentje?  

(Meebrengen: wortel, suikerklontje) 

Vrijdag 12/12 19u00-21u00: BLOKbuster 

      (Meenemen: iets lekkers) 

20/12: Pakjesavond  

(Meebrengen: Cadeautje van ong. 5 euro. Zie Informatio) 

27/12: Let's get wet.  

(Meebrengen: 5 euro, zwemgerief en 1 ouder die wilt rijden) 

 

 

 

Jonghernieuwers 

vrijdag 5/12: Ladies at the movies 

vrijdag 12/12: De soep is aangebrand 

20/12: Aan een klein vogeltje past 

geen grote bek (Zie Informatio) 

27/12: En het feestje gaat door 

 
Bart, Jef, Michiel, Sam, Thijs, Jelle, Manitas,  

Wietske, Jordy, Amber, Thomas, Bob,  
Sylvie, Alissa, Axelle, Jasper 



 

  



 

 


