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JODELA 

 

JAARGANG 2008-2009 

NUMMER 324 

Februari 

 
DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSJ HEIDEBLOEMPJE ESSEN 

Voorwoord 

Januari 2009 is weeral voorbij. Ja, het gaat soms snel. Zo, weeral een 

maandje verder! Nu is het februari dat ons bezighoudt! De maand van 

de ouderavond en weer zeer veel plezante KSJ namiddagen! Ook is 

februari een beetje korter dan de andere maanden! Meer hierover in 

de Jodela van februari van vorig jaar, waar dit hoe en waarom uitge-

breid beschreven werd! Maar, buiten de ouderavond draait februari 

natuurlijk hoofdzakelijk rond carnaval, ook op de KSJ-namiddag van 

21 februari. Kom zeker in je beste verkleedkleren en kom je ontzet-

tend amuseren op deze zaterdag! Er zal een verrassing zijn, maar 

meer hierover in de Informatio! Ook een topper van jewelste is de 

traditionele tweejaarlijkse ouderavond! Dit zal wat meer aandacht 

vergen voor de nieuwsten onder ons en ook de oudere leden kunnen 

meer informatie vinden in deze editie! Waar en wanneer er precies 

wat van je verwacht wordt,... "Informatio Jodela februari 2009" is al 

wat ik hier op zeg! Ook is februari de maand na de examens. Duim dus 

met zijn allen mee dat de leidertjes die harde maanden achter de rug 

hebben beloond worden met grote onderscheidingen enz. Wat moet er 

nog verteld worden? O, ja: KSJ 

Essen heeft een gloednieuwe 

site aangekocht! Deze is zeker 

het bezoeken waard! Het adres 

is: www.schuimfuifessen.be! Zo, 

tot zaterdag en veel plezier in 

februari, toch wel de plezantste 

maand van het jaar! Tot Jodela! 
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InformatioInformatioInformatioInformatio    
Ouderavond 2009! 

In de maand februari is het eindelijk 

weer zo ver. Een evenement waarbij 

je je mama en papa, nonkels en tan-

tes, bomma's en bompa's,… je ac-

teertalenten eens goed kan tonen. 

JA, het is dè ouderavond! Je leiding 

heeft een leuk toneeltje geschreven 

dat jullie gaan spelen op een ècht 

podium in het Gildenhuis. We hebben 

natuurlijk graag dat jullie zo vaak 

mogelijk komen oefenen in de kro-

kusvakantie. Elke avond vanaf maan-

dag 23 t.e.m. vrijdag 27 februari èn op zaterdagvoormiddag 28 fe-

bruari worden jullie dus in het Gildenhuis verwacht om het toneeltje 

grondig te repeteren. Omdat we natuurlijk niet telkens héél jullie 

avond willen afnemen hebben we op de volgende bladzijde een repeti-

tieschema opgesteld. Zaterdagnamiddag 28 februari, van 14:00u tot 

17:00u, volgt een "generale repetitie": een soort opvoering, enkel voor 

onze eigen leden. Zo kunnen onze leden de hele show zelf ook zien. We 

vragen daarom om onze leden deze zaterdagmiddag niet aan het 

jeugdheem, maar aan het Gildenhuis af te zetten. Voor de toe-

schouwers begint de avond om 20:00u, maar de leden moeten reeds 

om 19:00u in uniform aan het Gildenhuis zijn. 
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Heb je nog geen uniform? Vraag dan voor of na een activiteit 

even naar leider Jasper of leider Pieter. Deze twee KSJ-

fashion guru's helpen u graag verder! 

Ban 
In de week 

(23-27 februari) 

Zaterdagvoormiddag 

(28 februari) 

Piepers: 19:00u - 19:30u 9:00u - 9:30u 

Leeuwkes: 19:30u - 20:00u 9:30u - 10:00u 

Deugnieten: 20:00u - 20:30u 10:00u - 10:30u 

Rakkers: 20:30u - 21:00u 10:30u - 11:00u 

Sjowers: 21:00u - 21:30u 11:00u - 11:30u 

Jonghernieuwers: 21:30u - 22:00u 11:30u - 12:00u 

 

 

Carnaval! 

In deze maand vieren veel mensen carnaval. Ook op de KSJ vieren wij 

carnaval. Naar jaarlijkse traditie komt er dan een speciale gast naar 

de KSJ, die jullie ongetwijfeld een onvergetelijke namiddag zal be-

zorgen... Op zaterdag 21 februari moet je dus zéker naar de KSJ ko-

men. En kom natuurlijk verkleed. Maar, dit is nog niet alles!! Op zon-

dag is er, zoals jullie wel weten, ook een prachtige carnavalsstoet in 

Essen. Dit jaar loopt de leiding eindelijk weer eens ECHT mee in de 

stoet. Dus kom zeker maar eens zwaaien naar ons! 
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KSJ–weekend! 

Zoals elk jaar organiseren we een KSJ-weekend. Dit jaar is 

dat niet anders. Er zal goed gezongen, gedanst en gegeten 

worden. Omdat dit grote gebeuren zeker goed op voorhand moet wor-

den aangekondigd, vertel ik het jullie nu al. 

De festiviteiten zullen doorgaan in het weekend van 17-18-19 april. 

 Op vrijdag houden we de Après-ski Party. Er zal een karaoke-

installatie zijn, dus kunnen we met z'n allen eens uit volle borst 

zingen zonder dat iemand zegt dat we vals zingen. 

 Op zaterdag hebben we een heuse kijknamiddag. Er zijn alle-

maal foto’s beschikbaar. Zo kunnen ouders een kijken wat hun 

kindjes op de KSJ allemaal doen. Ik raad het echt aan om eens 

"een kijkje" te komen nemen! Het is ook gewoon activiteit, zodat 

de mama's en de papa's dit gebeuren eveneens van dichtbij kun-

nen volgen. Maar later op de dag is er ook het hoogtepunt van 

het weekend: de grote Schuimfuif. Er zal veel schuim aanwezig 

zijn zodat we zeer veel plezier kunnen maken. We hebben wel 

wat honger gekregen van al dat dansen en feesten. Daarom eten 

we de dag erna ons buikje weer lekker rond. 

 Dus op zondag is er de restaurantdag. De kookouders zorgen 
dan voor heerlijk eten. 

 

Er komt nog meer informatie over de Schuimfuif. Wil je nu al iets 

weten vraag het dan aan je leiding. Dus iedereen die zin heeft, 

KOM MAAR AF! 
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WistWistWistWist----jejejeje----datjesdatjesdatjesdatjes    
Wist je dat... 

... De wist-je-datjesboekhouding van de KSJ deze maand niet zo goed 

 is bijgehouden? 

... Boekhouden dan ook ongelooflijk saai is? 

... Ik hierdoor wel zonder wist-je-datjes een heel blad vol moet zien te 

 leuteren? 

... Jarne van de Deugnieten een "barami" van de 3-meterplank kan? 

... Een barami een soort salto is, maar dan nòg indrukwekkender? 

... Leider Gino de "Mister Bean-duik" deed van de springplank? 

... Dante en Kobe van de Deugnieten zelfs bij deze 

 vriestemperaturen in het buitenbad durven? 

... Het warme bubbelbad nadien extra deugd deed? 

... Jari van de Deugnieten allergisch is voor honden? 

... De Leeuwkes als cowboy of indiaan verkleed moesten 

 komen? 

... Leider Jeffrey meer leek op een vogelverschrikker? 

... Je op het internet foto's kan bekijken van de 

 meeste van onze activiteiten? 

... Je hiervoor naar www.ksjessen.net moet surfen? 

... WALL·E een van de grote Oscarfavorieten is eind deze maand? 

... De "Pizza Planet" vrachtwagen uit Toy Story te zien is in deze film? 

... In Frankrijk een walkietalkie een talkiewalkie heet? 

... Een walkietalkie in sommige kringen ook gewoon WT (uitgesproken 

 als "Wéé Téé") wordt genoemd? 

... Het blad eindelijk vol is geraakt? 
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GroentjesGroentjesGroentjesGroentjes    
 

Weer een nieuwe maand en dus ook weer een nieuw Groentje! Voor de 

nieuwsgierigen onder jullie: het Groentje van vorige maand was na-

tuurlijk Leeuwkesleider Mathias Vandersteen! Wil jij deze maand kans 

maken op een prachtige KSJ-prijs? Lees dan hieronder het interview 

met het nieuwe Groentje, vul het briefje in en geef het op een mooie 

zaterdagnamiddag af aan iemand van de leiding! 

 

J: Haaaaaalloooooo! 

G: Hejj! 

 

J: We zullen maar meteen met de deur in huis 

vallen! Als je niet in de KSJ had gezeten zou je 

dan ooit bij de Chiro of de Scouts zijn gegaan? 

G: Nooit! De KSJ is gewoon de beste! 

 

J: Zo willen we het horen! Kun jij jezelf eens omschrijven in 5 woor-

den? 

G: Oei! Euhm… owkeej: Ik Lach Veel En Citroen. 

 

J: Ja dat zijn er vijf! Al zal het nu niet voor iedereen duidelijk zijn 

wie je bent, maar goed! Wat zijn je hobby’s buiten de KSJ? 

G: Trommelen, soms ook piano spelen en vliegen! 
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                    J: Vliegen? 

                    G: Ja, Zweefvliegen! 

 

J: Tof! Jij bent volgens mij het eerste Groentje met zo’n 

ongewone hobby! Oké, Pizza of Lasagne? 

G: Pizza! Ongetwijfeld Pizza! 

 

J: Wat vind je eigenlijk de leukste activiteit? 

G: Bosspel! Omdat je dan actief bezig bent en omdat je dan altijd kan 

variëren! 

 

J: En wat was je favoriete activiteit als lid? 

G: Het paintballen in de Lonka! 

 

J: En dan nu de klassieke vraag! Als je voor één dag zou kunnen wisse-

len met iemand uit de leiding, wie zou dat dan zijn? 

G: Charis! Want ik wil de spaghetti van haar mama ook wel eens 

   proeven! Ik heb er al zoveel over gehoord! 

 

 

 

 

J: Bedankt voor dit gesprek en laat ons zeker weten hoe de spaghetti 

smaakte! 

G: Dat zal ik zeker doen! 

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

Naam: ...................................................................................................................... 

Groep: ...................................................................................................................... 

Wie is volgens jou het Groentje? ..................................................................... 
(Overgebleven mogelijkheden: Hilde, Sylvie, Femke, Kjell) 
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TijdroverTijdroverTijdroverTijdrover    
Kabouter plop verveelt zich al heel de dag. Daarom wil hij naar de KSJ 

gaan, maar hij vindt de weg niet. Kan  

jij hem helpen?  
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VerjaardagenVerjaardagenVerjaardagenVerjaardagen    

 

Hieperdepieperdepieperdepieperdepieperpiep… Hoeraaaaaaaaaaaaa!!! 

 

De jarigen van februari zijn ongetwijfeld de tofste jarigen van alle-

maal! Daarom voor iedereen die zich vanaf nu dus de tofste jarige 

mag noemen: een dikke dikke dikke dikke dikke proficiat!! 

 

De eerste jarige van deze maand is Sjowerleider Jasper! Hij mag op 

6 februari van iedereen maar liefst 20 dikke kussen verwachten! 

En na vier dagen dansen, plezier maken, limonade drinken en veel 

taart eten is het tijd om de volgende jarige te vieren.  Deugniet Anne 

Van Bragt mag zich namelijk vanaf 10 februari een echte tiener noe-

men! Op naar de volgende 10 jaar, Anne! 

Twee dagen later, op 12 februari dus, is het dubbel feest! Rakker 

Mauwerijntje Jacobs mag die dag namelijk 12 kaarsjes uitblazen en 

Deugnietenleidster Femke 17! 

De uitnodigingen voor al deze bangelijke feestjes zullen ongetwijfeld 

nog wel binnenstromen, dus begin alvast maar cadeautjes te kopen! 

 

En voor de jarigen nog één keer: 

 

Gefeliciteerd!! 
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VerslagenVerslagenVerslagenVerslagen    
Party on, party on, party on! 

Van alle bannen waren de Deugnieten vorige maand overduidelijk de 

meest feestelijke. Zowel leider Jeroen, leider Pieter, als de moeke 

van leider Jeroen verjaarden immers in deze nieuwjaarsmaand. Omdat 

de Deugnietenleiding nooit om een feestje verlegen zit, organiseerden 

ze de afgelopen maand dan ook kleppers van activiteiten om voorge-

noemde feestdagen op gepaste wijze te vieren. Op vrijdagavond 16 

januari hadden ze bijvoorbeeld een echte karaoké-installatie klaarge-

zet. Samen met enkele liters Kidibul en hopen zakken chips werd deze 

avond één van onze Deugnieten hun eerste fuiven. De meisjes demon-

streerden hun zangkunsten en zongen (bijna) perfect "a capella" enke-

le bekende kinderhits. De jongens deden niet onder, al moesten ze het 

eerder hebben van de show dan van hun zangkwaliteiten. Enkele Deug-

nieters waagden zich zelfs aan een heuse striptease om de Deugniet-

innetjes te imponeren... De week na onze knalfuif aka "B-day Bash" 

zaten we allemaal nog steeds met een verschrikkelijke kater. Daarom 

deden we een hele hoop spelletjes om van gedrochten als hoofdpijn, 

draaierigheid en vergeetachtigheid af te geraken. Toen ook deze op-

dracht geslaagd was (de anti-hangovermeter stond om klokslag 17u 

perfect weer op nul graden), vonden we dat we onze Deugnieten wel 

eens mochten belonen. Daarom trokken we de laatste week van de 

feestmaand naar zwembad "De Schelp" in Bergen op Zoom. Niet om 

zomaar wat baantjes te trekken natuurlijk, maar o.a. om treinsgewijs 

van de schuifaf te glijden. Of om feestelijk en in stijl van de hoge 

springplank te "saltowwen". Als dat geen feestje was! 
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            KiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekje    
 

Veel woorden moet ik hier niet aan vuil maken, de foto’s zeggen 

genoeg: de eerste KSJ-maand van 2009 was weer fantastisch! 
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MoppentrommelMoppentrommelMoppentrommelMoppentrommel    
 

Een getrouwd koppel ligt te slapen, wanneer plots de telefoon gaat om 

3:00u in de morgen. De vrouw (een blondje) neemt op. Even is het stil 

en dan schreeuwt de blondine opeens: "HOE MOET IK DAT NU 

VERDORIE WETEN, DAT IS 400 KM HIER VANDAAN" en gooit de 

telefoon terug toe. De man vraagt: wie was dat zo vroeg? Weet ik niet 

zegt de blondine, een of andere vrouw die vroeg of de kust veilig was! 

 

Een Afrikaan gaat naar de dokter en zegt: "Ik wil nieuwe hersenen." 

Waarop de dokter vraagt: "Welke wilt u, Nederlandse of Belgische?" 

De Afrikaan vraagt: "Wat is het verschil?" De Nederlandse kosten 

10 000 euro en de Belgische 100 euro. De Afrikaan vraagt: "Waarom 

kosten die meer?" "Heb jij al eens een Holander met hersenen ge-

zien?" 

 

Hoe noem je een hond zonder poten? 

- Maakt niet uit hoe je hem noemt hij komt toch niet als je hem roept! 

 

Een dom blondje zit in een loterijwinkeltje en 5 minuten later komt ze 

terug buiten met een varken. Een voorbijgaande mevrouw vraagt: 

"Waar heb je die gehaald?" "Gewonnen bij de Lotto", zegt het varken. 

 

Jantje gaat naar school en vraagt: "Juffrouw, word je gestraft voor 

iets wat je niet gedaan hebt?" De juffrouw zegt: "Nee, waarom vraag 

je dat?" "Omdat ik mijn huiswerk niet gemaakt heb!" 
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supermarkt. Hij moest zijn zusje meenemen 

en had een winkellijstje meegekregen. Hij 

moest boter, meel en melk kopen. Toen hij van de 

winkel kwam, gooide hij zijn zusje in de sloot. Hij 

kwam thuis en zijn moeder was razend! "Waar is je zusje?" vroeg ze. 

"Die stond niet op het lijstje", zei Jantje. 

 

De juf vroeg aan Jantje: "Hoeveel is 100 plus 100?" Jantje antwoordt: 

"Broem-broem!!!" De juf zegt: "Als je dat nog één keer doet, krijg je 

straf!!!" De juf vraagt opnieuw: "Hoeveel is 100 plus 100?" Jantje ant-

woordt weer: "Broem-broem!" Nu is de juf heel boos en zegt: "Nog 

één keer en je vliegt naar de directeur!!!" De juf vraagt opnieuw: 

"Hoeveel is 100 plus 100?" En Jantje antwoordt opnieuw: "Broem-

broem!" De juf roept heel boos: "Naar de directeur!!!" Jantje zegt: 

"Dat gaat niet want mijne naft is op!" 
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ActiviteitenActiviteitenActiviteitenActiviteiten    

Piepers 

7/02: Eieren bakken  

Meebrengen: eieren 

14/02: Op schok met een rok 

 Aandoen: rok 

21/02: Carnavalleeuh!!  

 Aandoen: Verkleedkleren  

28/02: Ouderavond (zie Informatio p. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leeuwkes 

7/02: Vicky’s partyon.be 

14/02: De Grote Jeffrey Herrijgers Love Show 

21/02: We geve niej op!   

 Aandoen: verkleedkleren 

28/02: Ouderavond (zie Informatio p. 2) 
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Deugnieten  

7/02: Gekke Zonnebrillendagelagelagelagelaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

 Meebrengen: gekke zonnebril 

14/02: Valentijnsdagelagelagelagelaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

 Meebrengen: een liefdesbrief voor iemand van de leiding! 

21/02: Carnavalakelakelakelakelaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

 Aandoen: verkleedkleren 

28/02: Ouderavolakelakelakelakelakelaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  

 (zie Informatio p. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakkers 

7/02: De hutsende frutsenaar  

14/02: Valentino, de loverboy  

Meebrengen: vriendje/vriendinnetje/lief 

21/02: Jeff for Prins Carnaval 2011  

 Verkleed komen! 

28/02: Ouderavond (zie Informatio p. 2) 
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Sjowers 

7/02: Jaspers Birthday 

      Meebrengen: geschenk/kaartje 

14/02: We trade a soepke part II 

21/02: Light my fire 

          Verkleed komen! 

28/02: DNOVAREDUO in ACTIE 

  (zie Informatio p. 2) 

 

 

 

 

Jonghernieuwers 

7/02: OXO 

14/02: The day be4 I die 

21/02: Een vliegend hert 

 Aandoen: verkleedkleren 

28/02: Ouderavond (zie Informatio p. 2) 

 

Rudy Robin Sylvie Hilde Jeffrey 
Mathias Jolien Ellen Pieter Jeroen 
Gino Femke Charis Joris Hans Kjell 
Bert Babette Boris Jasper Leen 
Jonas Johnny 



Contactgegevens leiding 
 

Antonissen Boris Spurrieveld 23 03/667.53.98 

Arnouts Ellen Struisven 43 03/677.23.57 

Arnouts Jeroen Struisven 43 03/677.23.57 

Boden Hans Steenovenstraat 84 03/667.57.00 

Elst Johnny Handelsstraat 7 0485/74.36.55 

Herrijgers Jeffrey Albert Yssackersstraat 12 03/667.66.73 

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 Keybus Leen Kortestraat 16 03/667.64.60 

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 Gino Antwerpsesteenweg 34 03/677.01.48 

Van Hoydonck Sylvie Antwerpsesteenweg 34 03/677.01.48 

Van Landeghem Jasper Velodreef 184 03/677.03.15 

Van Spaendonk Pieter Moerkantsebaan 143 03/667.50.21 

Vandersteen Charis Hey-endlaan 9 03/677.19.62 

Vandersteen Mathias Hey-endlaan 9 03/677.19.62 

Vroegrijk Robin Heuvelplein 19 03/667.63.86 

Wouters Babette Hey-endlaan 30 03/677.14.05 

 

 

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! 
 



 
 


