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JODELA 

 

JAARGANG 2010-2011 

NUMMER [345] 

[Februari] 

 
DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSJ HEIDEBLOEMPJE ESSEN 
 

VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord    

Voila se, Januari zit er weeral op. Het was een maand vol verrassingen, 

feesten en andere leuke dingen! De KSJ was zeker ook weer pertinent 

aanwezig in deze maand, er is weer wat afgelachen. Ik durf al snel 

eens te kijken naar Februari en ik merk op dat er weer heel wat op 

het programma staat. Om te beginnen geven onze Jonghernieuwers 

hun jaarlijkse Blockfeestje in den Block (wat op zich nog niet zo gek 

is). Dit jaar zal de fuif Tanky Wanky heten, en iedereen mag er zeker 

van zijn dat het een spetterend feest wordt! Verder zal de maand ook 

in het teken staan van de voorbereidingen van onze Ouderavond op 12 

maart. Dit 2-jaarlijks festijn staat dit jaar in het teken van “de 

Hulpdiensten”; een breed thema waar vanalles uit te maken is! Ik heb 

her en der al opgevangen dat het een serieuze bedoening wordt, hou 

dus die avond dus al zeker vrij! In deze Jodela wordt er ook al even 

vermelding gemaakt van het kamp. Vorige jaren waren er steeds 

enkele leden die niet meekonden gaan omdat er al een andere vakantie 

geboekt was. Dit jaar willen we dat vermijden, dus zet ook zeker dat 

overleuke kamp in je agenda! Ik ben overigens ook blij dat we 2011 al 

zo mooi gestart zijn, op de KSJ 

is het steeds plezant en dat is op 

die enkele activiteiten zeker al 

gebleken! Dus beste vrienden, 

tot snel op zaterdag!  

 

Hoera hoera hoera, de stroper is 

gevat! 
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InformatioInformatioInformatioInformatio    
Ouderavond 

Volgende maand is het al zo ver, onze megafantastische, geweldig 

chique ouderavond om jullie beste (en ook minder beste) acteertalent 

te laten zien. Omdat de leiding nog niet van alle kindjes weet of ze al 

dan niet meedoen is het nu wel de hoogste tijd om te laten weten of 

je al dan niet meedoet met de ouderavond. Dit zal zeker gevraagd 

worden op de volgende activiteiten! We hopen natuurlijk dat er zo 

veel mogelijk leden met hun ongetwijfeld geweldig acteertalent 

meedoen. Je mag je ook snel verwachten aan een uitnodiging! 

 

Tanky Wanky 

Deze vrijdag (4 februari) hebben de al wat 

oudere leden en al hun vele vrienden, de mama’s 

en papa’s weer reden genoeg om te fuiven. Dan 

vindt namelijk Tanky Wanky plaats, de fuif van de 

jonghernieuwers om hun kas te spijzen. Deze fuif 

vindt plaats in het zaaltje van café den Block. 
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Kamp 

Het duurt nog wel eventjes, vanaf 1 februari nog ongeveer 

171 dagen tot we weer op ons geweldige kamp kunnen 

vertrekken. Dit jaar trekken we met zen allen  

van 21 (of voor de piepers vanaf 25 juli) tot 31 juli  

naar Gent, vergeet dus zeker niet om deze  

periode vrij te houden! Zo iets geweldigs wil  

je niet missen, en de leiding zou natuurlijk graag hebben dat er zoveel 

mogelijk leden met ons meegaan! 

 

Truien  

Sommigen van jullie zaten er ongetwijfeld 

ongeduldig op te wachten maar we kunnen jullie 

meedelen dat de 2e lading truien besteld is en 

dat deze dus binnenkort op de KSJ zullen 

aankomen. Als je 25 euro meebrengt, zal je je 

bestelde trui bij Bert of Hans kunnen afhalen. 

Zo zullen er nog meer kindjes zijn die in onze 

prachtige truien kunnen rondlopen. Ook nieuwe bestelling zijn nog 

steeds welkom natuurlijk. Ons doel is in ieder geval om met zoveel 

mogelijk “getruide” leden op kamp te gaan! Dat is voor iedereen het 

leukste en het gemakkelijkste! Leden die nog een sjaaltje of een T-

shirt missen kunnen ook terecht bij Hans of Bert! 
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KiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekje    
 

Op vrijdag 14 januari was het tijd voor een groot Gala. Het Piepergala! 

Iedereen was prachtig uitgedost en heeft de hele avond gedanst! Hier 

een aantal van de leukste foto's. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

                                                                     

                                                                          

                                                                          Meer foto's op:    

                                                                         www.ksjessen.net 
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VerjaardagenVerjaardagenVerjaardagenVerjaardagen    
Dag lieve vrienden!  

Ook deze maand zijn er een heleboel jarige meisjes en jongens, dus 

bij deze een kleine felicitatie aan al deze mensen die reden hebben 

kaarsjes uit te blazen deze maand! 

Bij de Piepers zijn er spijtig genoeg geen verjaarders deze maand, 

maar gelukkig wel bij de leeuwkes! Zo worden Tim en Jarne deze 

maand 8 jaar. Bij de deugenieten verjaart er ook niemand maar bij de 

rakkers zit er wel een gelukkige! Anne mag dan al 12 kaarsjes 

uitblazen. Bij de sjowers eveneens niemand deze maand, maar 

gelukkig bij de jonghernieuwers wel! Deze maand zal Amber eindelijk 

haar eerste stappen zetten naar volwassenheid, zij mag deze maand 

16 kaarsjes uitblazen! Maar ook bij de leidingsploeg zijn er enkele 

feestbeesten, zo wordt leider Jasper 22 jaartjes op 6 februari en 

Leidster Femke op 12 februari 19 jaar!  

Een gelukkige verjaardag aan al deze mensen!  
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VerslagenVerslagenVerslagenVerslagen    
Sjowers: Het grote Belspelavontuur 

 

Jaja, Vlaanderen stond helemaal op zijn kop nadat de programmamakers van 

‘Basta’ een reportage maakten over de nu immens bekende “Belspelletjes”. 

Dit was reden genoeg voor de Sjowerleiding om dat als thema te gebruiken 

voor een nieuwe KSJ-activiteit! Het doel was simpel; de leden moesten zich 

in 2 teams verdelen om vervolgens automerken te zoeken met een ‘a’ in. Dat 

lijkt makkelijker dan het is, want er zijn verdomd veel automerken met een 

‘a’! Elk team kreeg van ons een belkaart en een fictief budget van 20euro. 

Zoals vroeger het geval was bij de belspelletjes, kostte elk sms’je 2euro. 

Om ervoor te zorgen dat ze niet direct al hun geld opspeelden, moesten ze 

opdrachten doen tegen elkaar om een sms’je te mogen sturen! Dit kon gaan 

van “zoek de verloren bunsenbrander in het donker” of “speel een spelletje 

muurbal tegen elkaar”. Al snel werd het duidelijk dat de opgave iets te 

moeilijk was voor onze arme leden. Vele spelletjes werden gewonnen, maar 

de inspiratie voor nieuwe automerken bleef zoek! Geen nood natuurlijk, de 

leiding wist toen dat er maar één ding op zat: jawel, een heuse 

parkingtocht! Het concept van een dergelijke tocht bestaat er in om op een 

zo efficiënt mogelijke manier zoveel mogelijk verschillende automerken op 

te zoeken in het straatbeeld, om zo meer inspiratie op te doen. Dit was een 

kolfje naar de hand van onze Sjowers en in een mum van tijd bevonden we 

ons op het Heuvelplein, daar stonden alvast veel voertuigen! We 

vervolgende onze weg langs de Melkerijstraat tot achter en voor de 

Heuvelhal en zo terug op de Nieuwstraat. Dan de Nieuwstraat helemaal 

door tot aan de kerk. Wat een gestap seg! We vonden de weg terug naar 

het jeugdheem waar iedereen kon genieten van een lekker en welverdiend 

drankje! Hoera! 
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MoppentrommelMoppentrommelMoppentrommelMoppentrommel    
 

Er  belt een collectant aan de deur, een vrouw doet open. Het blijkt 

een collecte te zijn voor de vrijwillige brandweer. 

‘Karel!’ roept de vrouw naar achteren, 

‘Het is voor de vrijwillige brandweer!’ 

Karel roept terug:  

‘Geef ze maar 2 emmers water mee!’ 

 

‘Wat heb jij dan voor problemen?’, 

vroeg een man aan zijn collega. 

‘Wel, ik heb laatst iemand een paar duizend euro geleend voor 

plastische chirurgie, en ik weet niet hoe hij er nu uitziet!’ 

 

Op een familiefeestje gaat één van de gasten achter de piano zitten 

en begint te spelen. Na ongeveer een half uur stopt hij even en zegt 

tegen de gastheer: ‘Ik heb gehoord dat je van goede muziek houdt.’ 

‘Ja, dat is waar,’ antwoordt die, ‘maar het stoort niet hoor, speel maar 

gerust verder.’  

 

 

‘Papa, wat is dat gebouw?’ 

‘Dat is een ziekenhuis voor blinden,’ antwoordt vader. 

‘Maar waarom zitten er dan ramen in?’ 
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‘Ik wou dat ik genoeg geld had 

om een olifant te kopen.’ 

‘Wat moet jij nu met een olifant?’ 

‘Niets, maar ik kan het geld zo goed gebruiken!’ 

 

 

Een mier, een sprinkhaan en een duizendpoot hebben met elkaar 

afgesproken in het huis van de mier. De sprinkhaan en de mier 

wachten wel een uur op de duizendpoot. Eindelijk komt die hijgend 

binnen. 

‘Waar bleef je nou zo lang?’ vroeg de mier. 

‘Buiten stond een bord met VOETEN VEGEN AUB’  

 

 

‘Hoeveel kost het me om deze 2 tanden  

te laten trekken?’ 

‘De eerste kost 15 euro en voor de tweede betaalt u de helft.’ 

‘O, trekt u dan alleen de tweede maar!’  

 

‘Dus je opereerde die patiënt juist op tijd, collega?’ 

‘Inderdaad, collega, op het laatste 

nippertje.  

Een dag later en hij zou er  

zonder operatie weer helemaal  

bovenop gekomen zijn.’ 
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TijdroverTijdroverTijdroverTijdrover    
Als tijdrover van deze maand kan je zelf leren hoe je een vliegtuigje 

moet vouwen! Hieronder een zie je hoe je een raket-vliegtuig moet 

vouwen! 

 

Stap 1: Pak een Rechthoekig blaadje, bij voorkeur  

A-4 formaat.  

Stap 2: Vouw het blad dubbel langs de lijn. 

 

 

 

Stap 3: Vouw de bovenste hoeken tegen de 

middellijn aan. 

 

  

 

Stap 4: Vouw de driehoekige top nu terug,  

over het blad heen.  

 

 

Stap 5: Pak nu weer de twee 

bovenste hoeken zoals bij stap 1, alleen 

vouw ze niet helemaal strak aan de rand, 

maar zo dat de puntjes elkaar net raken. 
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Stap 6: Vouw nu het kleine  

driehoekje terug over de flappen 

 

                                  

 

Stap 7: Vouw het nu terug over de 

middellijn en zorg dat het driehoekje aan 

de buitenkant zit. 

 

  

Stap 8: Vouw er nu 2 vleugels in, en zorg  

dat de punt met AB Vrij blijft, zoals 

 hierboven. 

  

 

Als het goed is, ziet het er nu zo uit! Klaar 

om te vliegen?! 
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ActiviteitenActiviteitenActiviteitenActiviteiten    

Piepers 

5/02: Muis, kat, hond 

12/02: Femke’s big birthday party 

Meebrengen: cadeautje voor leidster Femke 

19/02: 7,8,9,10 wie niet weg is, is gezien 

26/02: Leeg flesje cola 

Meebrengen: Veel dorst 

 

Leeuwkes 

5/02: Hoge bomen geven lange planken 

12/02: Wie een put graaft voor een ander, valt er meestal zelf in 

19/02: Falderalderiere, falderalderare!  

Meebrengen: zwemgerief en 5 euro 

Gevraagd: ouders om te rijden  

26/02: Wie het laatst lacht, heeft het niet begrepen. 

 

 

 

 Deugnieten 

  5/02: Super toll 

  12/02: Het jaar van de tijger 

  19/02: Dag 50 

  26/02: Bonkers 

 

 

 



 

11 Rakkers 

5/02: Zeven zware zwemmers zwommen 

zwoele zomerse zondagen zomaar zonder 

zwembroek in de zwarte zee 

Meebrengen: Zwemgerief + €3,5 Gezocht: ouders die willen rijden 

12/02 Scheveningse schaapscheerders scheren Scheveningse 

schapen met Scheveningse schaapscheerderscharen 

Meebrengen: fiets 

19/02 Soep is aangebrand 

26/02 Tip tap top, vandaag zetten we een hoed op onze kop. 
 

Sjowers 

5/02: B-Day 

Meebrengen: gratis of zelfgemaakt cadeautje voor Leider Jasper 

12/02: V-day 

19/02 van 10 tot 17 u: P-Day 

Zeker komen iedereen! 

26/02: D-Day 
 

Jonghernieuwers 

4/02 om 18u30 tot 5/02 17u: Tanky Wanky 

Meenemen: slaapgerief, wasgerief, eetgerief, overschot kaarten en geld van de 

kaarten, eventueel Teletubies spul :) uniform! 

12/02: Oohooohooo spannend, over een maand is het de grote dag. 

Meenemen: fiets 

19/02: Doe is gek!  

Meebrengen fiets 

26/02: Alle dagen carnaval, maar toch nog best een week wachten 

Meenemen: fiets 
 

Thijs, Femke, Jolien, Hilde,Thijs, Femke, Jolien, Hilde,Thijs, Femke, Jolien, Hilde,Thijs, Femke, Jolien, Hilde,    Sylvie, Michiel, Mathias, Thomas, Hans, Sylvie, Michiel, Mathias, Thomas, Hans, Sylvie, Michiel, Mathias, Thomas, Hans, Sylvie, Michiel, Mathias, Thomas, Hans, 

Kjell, Jasper, Bert, Boris en JonasKjell, Jasper, Bert, Boris en JonasKjell, Jasper, Bert, Boris en JonasKjell, 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 bekijken en downloaden! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


