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JODELA 

 

JAARGANG 2009-2010 

NUMMER [334] 

Februari 

 
DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSJ HEIDEBLOEMPJE ESSEN 
 

VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord    

 

Wel wel wel, het was me wat vorige maand! Ik moet zeggen, we 

hebben ons goed geamuseerd op de vrijdagavonden! Een quiz hier, een 

fakkeltocht daar, alles was weer tip top in orde in januari. De examens 

van jullie leiding zijn nu gelukkig eindelijk achter de rug, dus vanaf nu 

af aan; altijd terug op zaterdag KSJ! Veel spetterende activiteiten 

zijn weer in zicht, met vooral veel aandacht voor Carnaval. De KSJ is 

zeker niet van plan dit jaarlijkse feest aan zich voorbij te laten gaan! 

Niet alleen volgt er een mooie carnavalsactiviteit, ook zal jullie leiding 

het weer aandurven om dapper mee te lopen in de stoet op 14 

februari. Kijk maar snel bij de Informatio voor meer informatie! Deze 

jodela staat weer bol van de nuttige KSJ-info tot ontspannende 

mopjes en mooie verslagen. Het jodela-team is dus weer druk in de 

weer geweest om jullie opnieuw veel leesplezier te laten beleven! 

Verder ben ik er van overtuigd dat jullie weer in grote getale 

aanwezig zullen zijn op de volgende activiteiten, de leidingsploeg 

heeft mij ervan verzekerd dat ze ook deze maand weer elke zaterdag 

voor jullie klaar gaan staan! Hou 

dus (vanzelfsprekend) al maar 

elke zaterdagnamiddag mij, want 

ik kijk er al naar uit om jullie 

binnenkort terug te zien.  

 

Tot slot nog 1 ding:  

ALLE DAGEN CARNAVAL! 
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InformatioInformatioInformatioInformatio    
Carnaval! 

Het is weer zover! Op 13 februari vieren we carnaval op de KSJ! Het 

is dan de bedoeling dat iedereen verkleed 

komt op zaterdagmiddag. Om de sfeer erin 

te houden komt er een speciale activiteit 

voor iedereen, maar dit is natuurlijk nog 

een groot geheim… Natuurlijk viert niet 

alleen de KSJ dit grote feest, ook in heel 

Essen wordt dit gevierd! Op zondag 14 

februari komt er zoals elk jaar weer een 

grote stoet door Essen, en jawel hoor, ook 

de KSJ zal daarin paraderen. Dus kom ons 

allemaal maar aanmoedigen!  

 

 

Crazy Tour 2010 

De Sjowers gaan 12 april op crazy tour, een 

avontuurlijk reisje naar de Ardennen met alle andere 

KSJ’s van Antwerpen en Brabant. De trip zal 4 dagen 

duren tot 15 april. Op Crazy Tour doe je allemaal niet-

alledaagse dingen, zoals raften, bergbeklimmen, 

simpelweg, een beetje overleven. Hierover zal nog een 

brief volgen met de mogelijkheid tot inschrijven. 

Hopelijk gaan jullie allemaal mee Sjowers, hou deze 

week alvast vrij!  
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    Kleintjes...Kleintjes...Kleintjes...Kleintjes...    

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

Deze maand kun je op de oude foto een meisje zien dat haar tong 

uitsteekt. Als je haar gevonden hebt kan je misschien ook zien welke 

leidster dit is. Vorige maand was leider Bert te herkennen op de foto. 

En al was dat misschien iets duidelijker dan deze maand, je kan ook nu 

weer een super-mega-coole-KSJ-prijs winnen!  

 

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

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

             Kan jij de juiste weg naar de weide vinden? 
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MoppentrommelMoppentrommelMoppentrommelMoppentrommel    

Fopje flauw mopje! 

Mijn buurman kwam gisteren naar mij: “Je hond zit iedereen op de 

fiets achterna!” Waarop ik antwoordde: 

“Dan zal ik hem toch eens mijn fiets moeten 

afpakken!” 

 

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?” Jantje antwoordt doodleuk: “Omdat ik mijn huiswerk niet  

gemaakt heb!” 

 

Wat is het toppunt van kwaadaardigheid? 

EEN BLINDE IN EEN RAVIJN DUWEN EN DAN ROEPEN:  

“KIJK UIT VOOR HET AFSTAPJE!” 

 

Er liep eens een meisje met haar hond over 

straat. 

Opeens roept een vrouw: "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!" 
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De nieuwe werknemer stond wat hulpeloos bij de papierversnipperaar. 

"Kan ik u helpen?", vroeg een secretaresse. 

"Ja," zei hij, "hoe werkt dat ding?" 

"Heel simpel," zegt ze, en ze neemt het dikke dossier en stopt het in 

de versnipperaar. 

"Bedankt”, zegt de man, “maar waar komen mijn kopieën nu uit?" 

 

 

Er staan twee domme blondjes elk aan een andere kant van de weg. 

Het ene blondje vraagt: “Hoe kom ik aan de andere kant van de weg?” 

“Dommie!”, zegt het andere blondje, “Je staat toch al aan de andere 

kant! “ 
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WistWistWistWist----jejejeje----datjesdatjesdatjesdatjes    
Wist je dat… 

 

… De sjowers 1 tegen 1 deden? 

… Charis daarbij zwaar geploegd werd? 

… De sjowers goed kunnen knikkeren? 

… Jordy de sterkste is bij de sjowers? 

… Arjen van de piepers zaterdag naar de voetbal is gaan zien? 

… Leider Kjell dat de dag ervoor ook was gaan doen? 

… De ploeg waar hij voor supporterde verloren heeft met 0-5? 

… Blocker een feestje was? 

… Er heel veel mensen waren? 

… De piepers heel goed slakken kunnen nadoen? 

… Ze dit lieten zien door een wedstrijdje ‘om het snelst’ te doen? 

… Slakken normaal helemaal niet snel zijn? 

… Ze ook 2 mini-sneeuwpoppen gemaakt hadden? 

… Dit alle wist-je-datjes van januari waren? 

… Er nog 1 ander is? 

… Je dat hiernaast kunt lezen? 
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KiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekje    
 

Omdat er ook afgelopen maand niet zoveel foto's zijn gemaakt krijgen 

jullie een aantal mooie foto's te zien van het uitstapje met paard en 

koets van de Piepers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

                                                Meer foto's op:   http://ksjessen.net 
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VerslagenVerslagenVerslagenVerslagen    
De piepers en het paard 

Op zaterdag 23 januari, vroegen we aan onze piepers welke dieren er allemaal 

een lange nek hebben. Al heel snel hadden we een antwoord: een giraf natuurlijk! 

Maar omdat het heel moeilijk is om een giraf te vinden in België (die wonen hier 

alleen maar in de dierentuin), vroegen we ze nog een ander dier te bedenken, dat 

we wel zouden kunnen vinden. Na even nadenken, besloten de piepers dat een 

paard toch ook een lange nek had, maar wat zouden we nu met een paard moeten? 

Opnieuw hadden onze piepers veel ideeën: je kunt op een paard rijden, je kunt 

hem aaien, je kunt hem poetsen,… Genoeg te doen dus, er was alleen één 

probleem: Ons paard was kwijt! We hebben overal gekeken, onder de bankjes, op 

de brug, in de vest, we hebben heel hard geroepen en paarden nagedaan om hem 

te lokken, maar het wilde maar niet komen. Daarom besloten we om eens verder 

weg te zoeken, maar te voet een paard zoeken dat heel snel kan lopen, is niet zo 

gemakkelijk. Gelukkig kwam iemand op het idee om op de straat te kijken of er 

geen auto’s waren die ons misschien wilde helpen. Er waren heel veel auto’s, maar 

die waren allemaal te klein. Tot er plots een grote blauwe auto om de bocht kwam 

waar we allemaal in pasten. De mevrouw in de auto wist toevallig ook wel waar er 

veel paarden waren. 

Onderweg vertelden we de piepers dat ze goed moesten rondkijken of ze een 

groot, zwart ‘menerenpaard’ zagen, wat daar waren we naar op zoek. Na even 

rijden, zagen we wel 3 zwarte paarden samen in de wei staan, maar dat waren 

niet de juiste, want er was geen koets bij die samen met het paard was 

kwijtgeraakt. 2 straten verder zagen we ineens onze koets staan, dus besloten 

we te stoppen en eens een kijkje te gaan nemen, en ja hoor! Waar onze koets 

stond, stond ook het paard! Hij was al helemaal klaargemaakt om de koets te 

trekken, dus vroegen de piepers of ze misschien mee mochten rijden, en dat was 

geen probleem. Het was niet zo’n heel goed weer, maar dat was niet zo erg, want 

het was toch heel leuk om met het paard en de koets te rijden! 
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VerjaardagenVerjaardagenVerjaardagenVerjaardagen    
Jajaja, ook in Februari zijn er natuurlijk  

weer een heleboel dingen te vieren. Zo hebben  

we deze maand ook weer een heleboel  

feestvarkens, die weer een jaartje bij 

hun leeftijd mogen bijtellen. Bij de piepers  

is het op 25 februari een groot festijn, dan wordt  

Jolien Peeters namelijk 7 jaren oud! Bij de deugnieten 

valt Anne Van Braght onder de gelukkigen, zij mag op 10 februari 11 

kaarsjes uitblazen! Ook bij de rakkers kunnen ze één keer feesten 

deze maand, zo wordt Mauwerijntje Jacobs op 12 februari al 13 jaar, 

3x hoera! Ook bij de sjowers hebben ze een jarige deze maand, zo 

wordt Amber Simon wel 15 jaar, gefeliciteerd! Bij de leiding kunnen 

we 2 keer een feest houden. Zaterdag op 6 februari wordt 

jonghernieuwerleiding Jasper 21 jaar, dat wordt trakteren geblazen! 

Een paar dagen later op 12 februari is het bij de pieperleiding weer 

feest, zo zal leidster Femke eindelijk de leeftijd van 18 jaar 

bereiken, welkom bij de grote mensen!  
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ActiviteitenActiviteitenActiviteitenActiviteiten    

Piepers 

6/2: Pagadders op de Ladders 

13/2: 11-piepers in nen enveloppe 

verkleed komen (zie informatio) 

20/2: Vuile Jeroen 

27/2: De gigantische olifantenpaardendrol 

meebrengen: iets gigantisch 

 

Leeuwkes 

6/2: Baby-boom 

meebrengen: baby (knuffel/pop) om te verzorgen 

13/2: Carnaval! 

verkleed komen (zie informatio) 

20/2: Omster best in de far west! 

27/2: Te krokant is ook ambetant 

 

Deugnieten 

6/2: Doe mar is gek  

13/2: K'ouw van leut   

verkleed komen (zie informatio) 

20/2: Ast kriebelt  

meebrengen: turngerief 

27/2: Gaan joenges  

meebrengen: fiets 
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Rakkers 

6/2: Er zit een mol in de grond 

13/2: Alle dagen carnaval! 

verkleed komen (zie informatio) 

20/2: Pietje Puk wordt postbode 

27/2: Doe is een danske! 

 

Sjowers 

6/2: In mei leggen alle vogels een ei 

13/2: Alaaf! 

verkleed komen (zie informatio) 

20/2: Doet die klak af 

27/2: Ist al bijna zomer? 

 

Jonghernieuwers 

6/2: Jasper’s feestje 

13/2: De dag zonder ksj uniform 

aandoen: ander uniform 

20/2: De tocht naar dromenland 

meebrengen: knuffel 

27/2: naBlOCKERen!  

 

Jeroen, Hilde, Femke, Mathias, Rudy, Babette, Boris, Jonas, Jolien, 

Kjell, Sylvie, Bert, Hans, Robin, Charis, Joris en Jasper! 
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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 Heikantstraat 67 0474/39.12.06 

Wouters Babette Heikantstraat 67 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! 

 



 

 

 


