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JODELA 

JAARGANG 2007-2008 

NUMMER 312 
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DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSJ HEIDEBLOEMPJE ESSEN 

 

VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord 

Goede dag beste lezers van de Jodela. Er is weer een maand voorbij en de nieuwe 

staat alweer voor de deur. Deze keer is het de maand januari. Voor we écht be-

ginnen voorwoorden, gaan we natuurlijk eerst iedereen een zeer gelukkig Nieuw-

jaar wensen vanwege de hele leidingsploeg. Zo, dat is dan ook weer gebeurd. 

Vorig jaar heeft KSJ Heidebloempje Essen een “speeltuintjestocht” georgani-

seerd in heel Essen. En hier willen wij ook iemand bedanken die er 3 van de 4 keer 

bij was: Manitas van de Deugnieten. Manitas, bedankt! 

Voila, nu zijn alle dankwoordjes gedaan en 

gaan we verder met… jawel: voorwoorden. 

De vakantie is bijna afgelopen en voor 

sommigen van onze leidingsploeg kommen 

er dan ook barre tijden aan. Zij zitten 

immers in de examenperiode van het 

Hoger Onderwijs. Heel de vakantie lang 

hebben deze arme leiders en leidsters 

geblo(c)kt en nu zullen ze dit moeten omzetten in goede resultaten op school. Om 

deze leiding een hart onder de riem te steken had ik een klein idee’tje. Willen jul-

lie met z’n allen deze zaterdag een papiertje met daarop je naam meenemen naar 

de KSJ? Dan kunnen we al die papiertjes in een pot doen, en geven we die pot aan 

de leider of leidster die jij wil steunen. 

Verdorie, het blad is weeral bijna vol! 

En dat juist wanneer ik de politieke 

situatie nog even wou aankaarten 

waarin België zich op dit moment 

bevindt. Spijtig genoeg dat zal voor 

een andere keer zijn. Ik wens iedereen 

een goede maand toe zonder ziekte, 

maar vol geluk en met veel liefde. Dus 

tot elke zaterdag van deze maand en 

van de maand daarna en van alle 

komende maanden van het nieuwe jaar! 
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InformatioInformatioInformatioInformatio    

Gelukkig Nieuwjaar! 

De leiding wenst jullie allemaal van harte 

een gelukkig Nieuwjaar toe. 

Hopelijk komen al je goede voornemens 

uit. Ook wensen we jullie een goede 

gezondheid en veel plezier en alles wat 

je maar wensen kan. 

 

Kamp 

Vele ouders plannen hun reis voor de 

grote vakantie in het voorjaar. Daarom 

willen we jullie er even attent op maken om liefst niet van 21 t.e.m. 31 juli op reis 

te gaan, want dan vindt ons jaarlijkse KSJ-kamp plaats, dat je absolùùt niet mag 

missen! Dat worden immers ook jouw 10 beste dagen van 2008, zeker weten! 

 

Vrijdagavond 

Ook nu moet je goed uitkijken bij de 

activiteiten, want het zou wel eens kunnen 

dat je op een vrijdagavond of zaterdagavond 

KSJ hebt. Vorige maand kwam dit doordat 

sommige leden examens hadden, deze maand 

is het de beurt aan een groot deel van de 

leiding. We wensen hen al vast veel 

leerplezier! 
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TijdroverTijdroverTijdroverTijdrover    

Hier een Sudoku! De bedoeling hierbij is dat je cijfers invult van 1 tot en met 9, 

maar deze mogen maar 1 keer voorkomen per rij, per kolom en per alinea. Veel 

puzzelplezier, maar echt moeilijk kan dit toch niet zijn denk ik… 

 

5  1  7  4  6  3  8    2  

    3      2  5  1    

  9  2  5  1  7  4  6  3  

6  2    9  7    1  3    

  7  8  1  3  5  6  2    

  3  5    2  4    7  8  

2  8  6  7  5  9  3  4    

  5  9  3      2      

3    1  2  8  6  7  5  9  
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KiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekje    

We present you… De Jonghernieuwers! 
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                    VerslagenVerslagenVerslagenVerslagen    
 

Nieuwjaarsbrief Jonghernieuwers    
 

 

 

Allerliefste Leiding, 

 

 

Met toffe KSJ-activiteiten zat 2007 vol, 

 

Maar in 2008 hebben we vast nog meer lol. 

 

Onze fuif komt eraan, en met die opbrengst kunnen we op weekend gaan. 

 

Als we in de bus gaan zitten, zullen we niet veel mogen pitten. 

 

Wordt het ne Playstation 3 of de Mathias zenne Wii? 

 

Eigenlijk moet er van ons niets mee want met jullie als leiding zijn wij al 

meer dan tevree!! 

 

 

 

Van uw kapoen, Hans, Mathias, Jolien en Femke 

 

Essen, 1 januari 2008. 
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MoppentrommelMoppentrommelMoppentrommelMoppentrommel    
 

Sommige mopjes zijn pas grappig wanneer je ze vertelt. De twee eerste grappen 

van deze maand zijn er van die soort. Lees ze dus hardop voor aan je ouders, 

broers, zussen, hond, kat of huismuis en beleef 3 liter extra zoveel plezier! 

 

2 Scheten zitten op een tak. Zegt de ene scheet tegen 

de andere: “Wat gaan we doen vandaag?” Waarop de 

andere zijn schouders opheft en antwoordt: “pffvrt!” 

 

2 Krieken hangen aan een tak. Zegt de ene kriek tegen 

de andere: “Amai! Ik heb net een ferme scheet 

gelaten!” Waarop de andere zegt: “Krieket!” 

 

Papa vleermuis wou zijn 3 zonen leren jagen. Ze 

kregen alledrie 10 minuutjes om een prooi te pakken 

te krijgen. De eerste kwam terug met een mondje vol 

bloed. “Amai”, zei de vader. “Wat heb jij gevangen?” 

De vleermuis antwoordde: “Zie je daar dat muurtje? 

Wel, daar zat een vogeltje op en ik heb het 

doodgebeten!” De vader glimlachte tevreden, terwijl de tweede vleermuis kwam 

aangevlogen. Zijn kop hing onder het bloed. Toen de vader vroeg naar zijn verhaal 

antwoordde de tweede zoon: “Zie je daar dat muurtje? Wel, daarachter zat een 

kat te slapen, en ik heb haar doodgebeten!” De vader was nog nooit zo trots ge-

weest op zijn zonen. De derde vleermuis kwam aan-

gefladderd en deze hing van kop tot staart onder het 

bloed. “Wauw!” riep de vader uit. “Waar heb jij jouw 

vette prooi te pakken gekregen?” “Wel…” begon de 

derde vleermuis. “Zie je daar dat muurtje? Ik niet...” 
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VerjaardagenVerjaardagenVerjaardagenVerjaardagen    

In januari zijn er niet zoveel jarigen. Dit is misschien ook niet zo 

erg want we hebben de afgelopen week eigenlijk al wel een 

beetje genoeg gefeest. Wat natuurlijk niet wegneemt dat we 

onze jarigen van januari wel in de bloemetjes moeten zetten. 

 

De eerste die een grote fuif mag geven is Anne Somers. Zij 

wordt op 5 januari 16 jaar. Toeval of niet, maar dit is een zaterdag dus dat wordt 

trakteren bij de Sjowers, Anne! 

 

Inne Vergouwen van de Rakkers mag dan weer op 9 januari veel 

cadeautjes in ontvangst nemen want zij wordt 12 jaar. Een 

dikke proficiat Inne! 

 

Op 13 januari is het groot feest ten huize Peleman. Vicky Peleman van de 

Leeuwkes mag namelijk 8 kaarsjes uitblazen die dag. 

 

Op 16 januari is het dubbel feest. Bij de Jonghernieuwers 

wordt Jeroen Arnouts 17 jaar en bij de leiding wordt 

Pieter 23 jaar. Dat wordt samen afspreken om een groot 

vat te geven bij den Block! 

 

En als laatste deze maand mag je op 30 januari Rakker 

Kelly Meesters 12 knepen in haar billen geven! 

 

VAN HARTE PROFICIAT EN HARTELIJK GEFELICITEERD VOOR ONZE 

JARIGEN VAN JANUARI!!! 
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    ActiviteitenActiviteitenActiviteitenActiviteiten    

Piepers: 

05/01 : Happy new year! 

Vrij 11/01 : van 19.00u tot 21.00u 

Pyjama fuif 

  Aandoen: pyjama 

19/01 : De postkoets van papa Jos 

    Meebr: enveloppe 

26/01 : Het “ik ben niet zo ideaal”-spel 

 

Leeuwkes  

     05/01 : 3 Leeuwenkoningen 

         Verkleed komen als koning 

12/01 : Als kabouters in het bos 

   We spreken af om 14.00u aan de parking 

    van de Wildertse Duintjes! 

     Zaterdag 19/01 van 19.00u tot 21.30u: 

Viva cinema, Meebr: chips of dergelijke 

     26/01 : We vieren een feestje 

          Aandoen: pyjama 

 

 

 

Deugnieten 

05/01 : 3 Koningen 

    Verkleed komen als koning 

12/01 : Ari, ari,ari, het is vandaag 12 januari 

19/01 : Os, os, os we spelen in het bos 

26/01 : Pret in de stad 
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Rakkers 

05/01 : Verzadigde vetzuren 

12/05 : Salted potato 

19/01 : Westminster 

26/01 : The finest English blend 

 

      Sjowers 

      05/01 : zingd is een Liejke 

          Verkleed komen als koning 

      12/01 : Ossendrecht 

      19/01 : Blij en vlug 

         Meebr: turngerief 

      25-27/01 : Weekend: (brief volgt) 

 

Jonghernieuwers 

05/01 : Geen 3 koningen zingen 

    Aandoen: gewoon uniform 

12/01 : Bossenbrecht 

  Meebr: fiets 

Vrij 18/01 van 19.30 tot 22.00u: 

   Oostpluster 

Vrij 25/01 van 19.30 tot 22.00u: 

   Het-is-het-bangelijke-spel spel 

 

 

Jullie leidingsploeg die jullie nog eens een gelukkig Nieuwjaar wenst: 

Rudy,  Charis,  Jasper,  Babs,  Ellen,  
Boris, Afke, Leen, Gino, Isaura,  Joris,  
Robin,  Jeffrey,  Jonas,  Piet,  John 



Contactgegevens leiding 
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