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NUMMER 323 
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DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSJ HEIDEBLOEMPJE ESSEN 
 

VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord    

Hellowkiedokie, mijn beste lieve lezertjes van de Jodela!! 

Zo de maand december is voorbij. In deze maand hebben we lekker 

ons buikje rond kunnen eten met KERSTMIS. Ik hoop dat het bij jullie 

ook zo lekker was als bij mij thuis. Bij deze wens ik iedereen “een za-

lige Kerst”. Maar als de maand december gedaan is, wil dit ook zeggen 

dat er weer een nieuwe maand komt. En niet alleen een nieuwe maand, 

maar ook een nieuw jaar! Op 31 december gaan we eens goed het kot 

afbreken en als de klok 12 uur slaat, is het nieuwe jaar begonnen. 

Maar jullie moeten dan ook een mooie nieuwjaarsbrief voorlezen aan 

mama en papa, peter en meter,…. Wat niet zo leuk is. Maar genoeg ge-

leuterd over die stomme nieuwjaarsbrieven. Om het nieuwe jaar goed 

te beginnen heb ik al wel heel veel voornemens, zoals elke zaterdag 

naar de KSJ komen. Dus in naam van de hele leidingsploeg wens ik ie-

dereen een GELUKKIG NIEUWJAAR! Maar terwijl jullie aan het ge-

nieten zijn van jullie mooie en heerlijke vakantie, zijn er leiding die 

heel de vakantie hard hebben gestudeerd om in het hoger onderwijs 

goede puntjes te halen met hun examens. Zo hebben ze later een goe-

de job en kunnen ze heel veel 

centjes verdienen. Dus leiding: 

VEEL SUCCES!! Oei, het blad is 

bijna vol. Dit wil dus zeggen dat 

ik jammer genoeg moet ophouden 

met jullie toe te spreken, wat ik 

zeer jammer vind natuurlijk. 

Veel plezier in het jaar    



 

2 

InformatioInformatioInformatioInformatio    
 

Gelukkig 2009! 

Ook dit jaar wenst de leidingsploeg 

iedereen natuurlijk een gelukkig, 

voorspoedig, gezond, plezant, 

geweldig, bangelijk, mega-fantastisch 

nieuwjaar! We hopen dat er voor 

iedereen in het nieuwe jaar weer veel 

toffe gebeurtenissen klaarstaan en 

wij zullen voor jullie in het nieuwe 

jaar weer met zeer veel en (vooral) 

hele toffe activiteiten klaarstaan! 

We hebben nog heel wat in petto! 

 

 

KSJ op vrijdagavond! 

Ook deze maand is het voor sommige leiding nog zwaar zwoegen om 

weer met goede punten thuis te kunnen komen! Kijk daarom altijd van 

tevoren even achter in deze Jodela of je op zaterdagnamiddag of op 

vrijdagavond activiteit hebt! Het zou toch leuk zijn om met z’n allen 

de leiding nog even een avondje af te leiden van die zware boeken, 

voor ze zich de volgende dag weer moeten opsluiten in hun studeer-

kamertje! 

 

 



 

3 
 

Ouderavond: 28 februari 2009! 

Jawel! Onze fantastische ouderavond komt nu toch wel steeds 

dichterbij! En er wordt al volop aan de toneeltjes voor deze avond ge-

werkt. Daarom willen we jullie nog één keer vragen om zo snel mogelijk 

aan je leiding te laten weten of je wil, kan en mag meedoen, moest je 

dit nog niet gedaan hebben natuurlijk! We hopen op zoveel mogelijk 

deelnemers zodat we er net als de andere jaren weer een spetterende 

avond van kunnen maken! Alvast bedankt! 

 

Kamp 2009 

Sommigen onder jullie hadden er misschien nog geen seconde aan ge-

dacht, het is ook nog best ver weg, maar natuurlijk gaan we ook dit 

jaar op kamp! Tien dagen lang jezelf amuseren met je vrienden, wie 

kan daar nu ‘nee’ tegen 

zeggen? We gaan dit jaar 

van 21 juli tot 31 juli 2009 

op kamp. Hou hier dus al-

vast rekening mee bij het 

plannen van je vakantie, zo 

hoef je de tien leukste da-

gen van het jaar zeker niet 

te missen! 
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FlügelParty: 23 Januari! 

Misschien is nog niet iedereen helemaal bekomen van de 

eindejaarsfeesten, toch willen we jullie allemaal graag warm 

maken voor de FlügelParty van de Jonghernieuwers! Dit ongetwijfeld 

superfeestje vindt plaats op vrijdag 23 januari in het zaaltje van café 

Den Block! Al wie die avond vrij is en zin heeft om een pintje te komen 

drinken (of een Flügel natuurlijk) en een dansje te placeren is uitge-

nodigd! Het wordt een avond om nooit meer te vergeten! 
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GroentjesGroentjesGroentjesGroentjes    
Een nieuwe maand, een nieuwe editie van de “Groentjes”. Het groentje 

van vorige maand was leidster Jolien van Gool, Jordy Haers van de 

Rakkers had dit goed geraden, waarvoor een dikke proficiat! 

Als je deze maand het Groentje wilt raden moet je de vragen hieron-

der goed lezen! 
 

Jodela: Élaba! 

Groentje: Hellow! 
 

J: Wat heb je met de 

KSJ te maken? 

G: Ik ben een leider die 

in de KSJ taken verricht 

zoals de oktoberfuif 

(dit jaar was dat “Soirée 

Tropical, nvdr.) en het materiaalkot. Voor de rest doe ik KSJ met heel 

veel passie en doe ik het zeker heel graag! 
 

J: Aha! KSJ is misschien dan het beste wat je is overkomen? 

G: Ja tuurlijk! Maar ik heb ook nog andere leuke dinges om te doen. 
 

J: Nu maak je ons nieuwsgierig natuurlijk, vertel maar wat je dan nog 

doet. 

G: Ja, iedereen weet da wel zeker? Voetbal he! 
 

J: Een echte profvoetballer dus? 

G: Nee, niet echt. Het is vooral omdat ik het graag doe. 
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J: En wat zijn je goede voornemens voor het nieuwe jaar? 

G: Zoveel mogelijk naar de KSJ komen! 
 

J: En dat is alles? 

G: Nee tuurlijk niet! Zoveel mogelijk naar de KSJ komen was ik nog 

vergeten! 
 

J: Dat is ronduit een geweldig voornemen te noemen, heb je voor de 

rest ook nog schoolplannen? 

G: Ik volg elektromechanica en heb later heuse plannen om veel cent-

jes te verdienen. 
 

J: Ambitieus dus? 

G: Hoe moet ge anders van het leven genieten als je geen geld hebt. 

Geen geld, geen drinken! 
 

J: Dan één van de laatste, maar zeer bekende en gevreesde vraag: 

Wie zou je willen zijn als je in de schoenen mocht staan van een ande-

re KSJ-leider/leidster? 

G: Wat een moeilijke vraag, ik wil een vrouwelijke leidster zijn, zo kan 

ik eens weten hoe het is om een echte vrouw te zijn. 
 

J: Hmm, iedereen zijn verlangens natuurlijk. In ieder geval bedankt 

voor dit interview! 

G: Graag gedaan!

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

Naam: ...................................................................................................................... 
Groep: ...................................................................................................................... 
Wie is volgens jou het Groentje? ..................................................................... 
(Overgebleven mogelijkheden: Hilde, Sylvie, Mathias, Femke, Kjell) 
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TijdroverTijdroverTijdroverTijdrover    
NODIG: Kleurpotloden of verf, opgebruikte WC-rol, schaar en lijm. 

STAP 1: Kleur eerst de figuren in. 

STAP 2: Knip dan de delen uit (let op voor de vingers!). 

STAP 3: Plak de kop vanboven, de staart vanonder en dan de pootjes 

en het lijfje ertussen (eventueel kan je een gewoon wit papier 

op de WC-rol plakken voor het lichaam van de olifant of de 

leeuw en dat dan ook kleuren). 

STAP 4: Kom ze showen bij de leiding op zaterdagnamiddag! 
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WistWistWistWist----jejejeje----datjesdatjesdatjesdatjes    
Wist je dat… 

- Anneli lekker ding nummer 2 is volgens Dante? 

- We dit te weten zijn gekomen via Kobe? 

- Dante en Kobe stiekem alle twee wel iets zien in Anneli? 

- Leider Jeroen heel goed griezelverhalen kan verzinnen? 

- Jarne niet zo goed tegen deze griezelverhalen kan? 

- Het huis van Dante zeer moeilijk te vinden is? 

- De Deugnieten een mooie adventskrans hadden gemaakt? 

- Ze deze ook weer heel snel kapot hadden gemaakt? 

- Leider Jeroen het verschil niet weet tussen de getallen 2 en 3? 

- Leidster Babette er vandaag niet was? 

- We haar eigenlijk toch wel nodig hadden? 

- De Deugnieten graag met kaarsen spelen? 

- Ze er maar niet af kunnen blijven? 

- Leider Mathias dacht dat de ‘Nieuw-Jaarke-Zoete-Zangers’ op 

Nieuwjaar komen in plaats van op Oudjaar? 

- Dit toch wel dom was van hem? 

- Er een mooie kerstboom stond in het Rakkerslokaal? 

- De kookouders voor ons overheerlijke pannenkoeken hebben 

gebakken? 

- Er pannenkoeken waren met siroop? 

- Er ook pannenkoeken waren met bruine suiker? 

- Er zelfs pannenkoeken waren met witte suiker? 

- Ze ook nog lekkere warme chocomelk voor ons hebben gemaakt? 

- We ze hiervoor heel hard bedanken? 
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- We een toffe fotozoektocht hebben gedaan? 

- De winnende groep mooie gouden medailles kreeg? 

- Die winnende groep eigenlijk valsspelers waren? 

- Ze daarom hun prijs moesten delen met de tweede groep? 

- De Jonghernieuwersleiding niet graag ‘Wist-je-datjes’ schrijft? 

- Ze hiervoor een beetje te lui zijn? 

- Er hierdoor maar weinig Jonhernieuwers-Wist-je-datjes zijn? 

- Ze misschien toch eens moeten proberen om er een paar te 

schrijven? 

- Deze pagina dan voller zou staan? 

- Leidsters Ellen en Jolien vals spelen met ‘Pang-Pang’? 

- Ze dit doen om leider Jeffrey niet te laten winnen? 

- Dit bij nader inzien toch niet helemaal waar is? 

- Leider Jeffrey het eigenlijk gewoon helemaal niet kan? 

- Leeuwke Bob echt álles weet over Kung-Fu Panda? 

- Hij daarom de Kung-Fu Panda expert van dienst is op de KSJ? 

- Er nu geen ‘Wist-je-datjes’ meer zijn? 

- Dit daarom het laatste ‘Wist-je-datje’ van deze maand is? 
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KiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekje    
 

In deze eerste Jodela van het gloednieuwe jaar geven we jullie graag 

de laatste sfeerbeelden van 2008!  
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        VerslagenVerslagenVerslagenVerslagen    
 

Kerstfeestje 27 december 

Op zaterdag 27 december was het eindelijk tijd voor onze jaarlijkse 

Kerst-activiteit! Er was voor iedereen een mooie fotozoektocht in el-

kaar gezet. We werden opgedeeld in groepen en konden beginnen aan 

onze wandeling. Jammer genoeg ging het meteen al fout! Dankzij lei-

der Jasper vertrok zijn groep in de foute richting en liepen de toch-

ten van de andere groepen ook helemaal in de soep! Maar natuurlijk 

lieten we ons hierdoor niet doen en maakte iedereen er het beste van, 

en dat lukte uitstekend, het was ontzettend tof! We vonden mooie fo-

to’s en vonden de plaatsen waar die waren gemaakt. Zo werden we 

door een deel van Essen geleid waar we anders nooit zoveel komen. 

Natuurlijk moesten we ook nog opdrachten vervullen! Zo moesten we 

o.a. kerstballen verzamelen, een kerstdansje verzinnen en een voor-

bijganger een kerstliedje laten zingen. Toen alle groepen terug aan 

het lokaal waren wachtte er ons nog een lekkere verrassing! 

Kookouders Erna, Lydia en Frans hadden overheerlijke pannenkoeken 

voor ons gebakken en lekkere warme chocomelk voor ons gemaakt! 

Daarom: BEDANKT KOOKOUDERS! Hierna was het natuurlijk nog tijd 

voor cadeautjes! 

Met ons buikje vol lekkers en onze handjes vol moois konden we weer 

voldaan naar huis gaan! 
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        MoppentrommelMoppentrommelMoppentrommelMoppentrommel    
 

Vorige week zat ik in een taxi en ik tikte de chauffeur op zijn schou-

der om hem iets te vragen. De man schrok zo hard dat we bijna van de 

weg af raakten! 

Taxichauffeur: Sorry! Dit is mijn eerste dag in een taxi, ik heb hier-

voor altijd met een lijkwagen gereden! 

 

 

Wat is het toppunt van handig-

heid?  

- Met bokshandschoenen 

een mier melken. 

 

 

 

Twee spoken zweven op een avond 

door een oud kasteel. Zegt de ene tegen de andere: Pas op! Je verliest 

je zakdoek! 

Waarop de andere antwoordt: dat is geen zakdoek, dat is mijn zoontje! 

 

 

Een man is op reis door de jungle. Hij komt aan een rivier en vraagt 

aan een inboorling of er krokodillen zitten, want hij zou graag even 

zwemmen. De inboorling verzekert hem dat er geen krokodillen in de 

rivier zwemmen. De man trekt zijn kleren uit en springt in het water. 

Hij vraagt aan de inboorling waarom er eigenlijk geen krokodillen zit-

ten. ‘Oh’ antwoord die, ‘Die zaten er wel, maar ze zijn allemaal opgege-

ten door die Piranha’s!’ 
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Een buispreker zit met zijn pop op de schoot 

en zit heel zijn optreden al grappen te maken 

over domme blondjes. Op een gegeven moment staat 

een blonde vrouw op en is boos! 

Vrouw: Is het nu eindelijk gedaan met dat gezever!? 

Buikspreker: Sorry mevrouwtje maar het is maar voor de grap! En het 

is mijn job hé! 

Vrouw: Ik heb het niet tegen u maar tegen dat vervelende ventje daar 

op uw schoot!  

 

 

Man in café: Achttien jaar lang zijn mijn vrouw en ik gelukkig geweest! 

Cafébaas: En wat gebeurde er toen? 

Man in café: Toen hebben we elkaar ontmoet! 

 

 

Vier mannen zijn al heel de avond aan het kaarten. Plots staat één van 

de mannen op en roept boos: “Ik stop! Er is hier iemand die vals 

speelt!” De andere mannen vragen hem hoe hij dat kan weten. “Ja,” 

zegt de man “omdat ik daarjuist nog een joker in mijn sok had ver-

stopt, en nu is die weg!” 
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VerjaardagenVerjaardagenVerjaardagenVerjaardagen    
Kerstmis en Nieuwjaar is nog maar net achter de rug en we kunnen 

alweer beginnen feesten met alle jarigen in de maand januari. Het 

zijn er dan wel niet zo veel maar des te meer reden om ze extra goed 

te vieren! 

Zo is de allereerste jarige dit jaar ook de jongste jarige van deze 

maand! Pieper Luka De Neef mag op zaterdag 3 januari immers wel 5 

kaarsjes uitblazen, proficiat! Enkele dagen erna, op 9 januari mag In-

ne Vergouwen van de Rakkers haar feestneus opzetten want dan 

wordt ze weliswaar 13 grote jaren. Ook bij de Leeuwkes is het deze 

maand feest geblazen, zo zal Leeuwke Vicky Peleman op 13 januari 9 

winters oud worden, alvast hipper-de-pip-hoera! Verwacht wordt dat 

er op 16 januari een knalfeest wordt gegeven want dan mogen de 2 

Deugnietenleiders Jeroen Arnouts en Pieter van Spaendonk terecht 

zeggen dat ze jarig zijn. Zo bereikt Jeroen de magische grens van 18 

jaar oud en Pieter die van 24! Dat wordt trakteren! 

Als laatste jarige deze maand hebben we niemand minder dan Rakker 

Kelly Meesters, zij mag de maand afsluiten op 30 januari met een 

knalfeest, ze wordt dan immers 13 jaar. 
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ActiviteitenActiviteitenActiviteitenActiviteiten    

Piepers 

03/01: Bamboe de Klamboe zoekt een thuis. 

Meebrengen: (bak-)steen 

10/01: Bamboe de Klamboe op zoek naar nieuwe kleren. 

Meebrengen: oud kledingstuk 

17/01: Willie Wortels uitvindersdag. 

Meebrengen: patat 

24/01: De hamster met de 2 zaklampen. 

Meebrengen: hamster of zaklamp 

31/01: Piraten- en piratinnekesdag. 

Verkleed komen als piraat 

 

LEEUWKES 

03/01: 37 Koninginnen zingen 

Verkleed komen als koningin 

10/01: Lenige Leeuwkes 

Meebrengen: sportkleren en turnsloefen 

17/01: Het Ei van Kalimero 

24/01: Tour de loca 

Meebrengen: fiets (we blijven op het 

Jeugdheem) 

31/01: Cowboys en indianen 

Verkleed komen als cowboy of indiaan 
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Deugnieten 

03/01:   De drie koningen hun verjaardagspartijtje. 

Aandoen: koningskleren + kroon! 

10/01:   Wie is de jarige? 

VRIJDAG 16/01:  Piet & Jeroen's B-day Bash 

Van 19:00u tot 21:00u! 

24/01:   Aprés-ski-party 

Meebrengen: kater 

31/01:   Het feest van Jeroen zijn moeke.  

Meebrengen: zwemgerief 

Rakkers 

03/01:   The kings are in the house 

VRIJDAG 09/01: Bitterpallenboef 

     Van 19:30u tot 22:00u! 

VRIJDAG 16/01: Piets en Jeroen B-days Bash 

     Van 19:30u tot 22:00u! 

24/01:   Swimming in the pool party 

Meebrengen zwemgerief + 5€ 

31/01:   Spindleruv mlyn 

 

 



 

17 Sjowers 

03/01: Een kleine moeite voor Vermaelens 

Projects! 

Meebrengen: uitvinding 

VRIJDAG 09/01: Michel, we zitten me ne ring! 

       Toch ni op nen Dusseldorf? 

    Van 19:30u tot 22:00u! 

VRIJDAG 16/01: Dat dacht ik wel ja! En jij bent Kwiedo? 

    Van 19:30u tot 22:00u! 

VRIJDAG 23/01:  Protput! P-R-O-T...prtprt... Protput! 

    Van 19:30u tot 22:00u! 

31/01: Betekent misschien een wereld van verschil! 

Huiswerk: leer het “Vermaelens Projects”-gebaar 

vanbuiten (youtube.com)  

 

Jonghernieuwers 

03/01: Koelboxen 

VRIJDAG 09/01: Koeien loeien kloeien moeien 

       Van 19:30u tot 22:00u! 

VRIJDAG 16/01: Politiekantoor! 

   Van 19:30u tot 22:00u! 

VRIJDAG 23/01: Mmmh lekker mmh 

       Van 19:30u tot 22:00u! 

31/01: Mbok, Mbok, Mbok, Mbok! 

 

Rudy Rudy Rudy Rudy –––– Robin  Robin  Robin  Robin –––– Sylvie Sylvie Sylvie Sylvie    –––– Hilde Hilde Hilde Hilde    ––––    Jeffrey Jeffrey Jeffrey Jeffrey –––– Mathias  Mathias  Mathias  Mathias 

Jolien Jolien Jolien Jolien –––– el el el ellen len len len ––––    PPPPieter ieter ieter ieter –––– Jeroen  Jeroen  Jeroen  Jeroen –––– Gino Gino Gino Gino    ––––    FFFFemkeemkeemkeemke    ––––    

Charis Charis Charis Charis –––– Joris Joris Joris Joris    ––––    Hans Hans Hans Hans –––– Kjell  Kjell  Kjell  Kjell –––– Bert  Bert  Bert  Bert –––– Babette Babette Babette Babette    ––––    

Boris Boris Boris Boris –––– Jasper  Jasper  Jasper  Jasper –––– Leen  Leen  Leen  Leen ––––    JonasJonasJonasJonas    ––––    JohnnyJohnnyJohnnyJohnny    



Contactgegevens leiding 
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