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JODELA 

 

JAARGANG 2009-2010 

NUMMER [333] 

Januari 

 
DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSJ HEIDEBLOEMPJE ESSEN 
 

VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord    

Beste KSJ’ers! 

 

STOP met al het feesten, genoeg gegeten en gedronken! Het is zover, 

het jaar 2009 is afgelopen! Wat een geluk want ik hou niet zo van 

negens, geef mij maar tienen! Ik wil als eerste jullie allemaal de beste 

wensen meegeven voor 2010: DE BESTE WENSEN! Alsjeblieft. 

Jullie zullen natuurlijk allemaal goede voornemens hebben gemaakt 

voor het nieuwe jaar. Een verplicht voornemen is natuurlijk elke week 

naar de KSJ komen! Maar soit, januari is de maand van de 3 koningen, 

zingen zal er dus al niet aan ontbreken. Jammer genoeg is januari ook 

de maand van de examens voor enkele studenten… Hierdoor zullen 

sommige groepen wel 

eens op vrijdagavond 

hun activiteiten 

laten plaatsvinden.  

Dit betekent 

natuurlijk niet dat 

het minder plezant zal zijn! 

Integendeel zelfs. 

 

Voor de rest nog veel plezier 

tijdens dit nieuwe jaar en tot 

zaterdag op de KSJ!! 

Zoo, dit was het voorwoord, ik 

zeg maar “zoo” want dat is 

korter dan dierentuin! 
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InformatioInformatioInformatioInformatio    
 

Gelukkig Nieuwjaar! 

We beginnen niet alleen een 

nieuw jaar, maar ook met een 

nieuw decennium. En natuurlijk 

wensen wij jullie het allerbeste 

voor die nieuwe jaren! We hopen 

dat jullie veel plezier zullen 

beleven, maar ik denk dat dat 

wel zal lukken. Zeker omdat we 

op de KSJ nog altijd elke week 

klaar zullen staan voor jullie 

met een hele toffe activiteit! (Behalve op nieuwjaarsdag zelf, dan 

rusten we nog een laatste zaterdag uit, om er dan weer knallend elke 

zaterdag in te vliegen!) 

 

KSJ op vrijdagavond 

Sommige leiders en leidsters hebben in januari examens, en daar 

hebben ze tijdens de vakantie al heel veel voor geleerd. Op 

zaterdagmiddag hebben ze daar ook nog tijd voor nodig, maar jullie 

kunnen ze helpen met ze wat afleiding te geven! Kijk dus goed of je 

vrijdag of zaterdag activiteit hebt, zodat jullie leiding zich daarna 

weer heel goed kan concentreren, en dat jullie niet voor niets komen 

op zaterdagmiddag! 
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Kamp 2010 

Het lijkt misschien nog heel ver 

weg, maar het zal er sneller zijn dan 

je denkt! Ook dit jaar gaan we 10 dagen 

met z’n allen weg om ons te amuseren met 

onze vrienden. Net zoals elk jaar 

vertrekken we op 21 juli, en komen we aan 

op 31 juli. Dan kun je daar alvast rekening mee houden als je je 

vakantie gaat plannen, dan hoef je ons kamp zeker niet te missen!  

 

Blocker: 29 januari 

Op 29 januari geven onze Jonghernieuwers een groot feestje, 

namelijk Blocker geheten! Dit gaat 

door in het zaaltje van café Den 

Block. De meesten onder jullie zullen 

misschien nog wel een beetje te jong 

zijn daarvoor, stuur je oudere broer 

of zus dan maar om mee te komen 

feesten! Hoe meer zielen, hoe meer 

vreugd! Yippie! 
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    Kleintjes...Kleintjes...Kleintjes...Kleintjes...    

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

De allereerste oude foto van het jaar! En hij heeft er duidelijk 

plezier in. Kan jij ontdekken wie dit is, zoals sommigen onder jullie 

vorige maand sjowerleider Hans herkenden? Vul dan onderstaand 

strookje in en geef het af aan je leiding. Wie weet win jij dan wel een 

supercoole KSJ-prijs! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Wie staat er volgens jou op deze foto? ....................................... 
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TijdroverTijdroverTijdroverTijdrover    
Kermit de kikker heeft honger, kan jij hem naar het feestmaal van 

vliegen brengen? 
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MoppentrommelMoppentrommelMoppentrommelMoppentrommel    
 

Twee dames komen elkaar bij de bakker tegen. De ene vraagt: ‘Hoe is het nu met je zoon?’ Twee dames komen elkaar bij de bakker tegen. De ene vraagt: ‘Hoe is het nu met je zoon?’ Twee dames komen elkaar bij de bakker tegen. De ene vraagt: ‘Hoe is het nu met je zoon?’ Twee dames komen elkaar bij de bakker tegen. De ene vraagt: ‘Hoe is het nu met je zoon?’     

De andere antwoordt: ‘Goed, hij zit momenteel op de universiteit van Leuven.’De andere antwoordt: ‘Goed, hij zit momenteel op de universiteit van Leuven.’De andere antwoordt: ‘Goed, hij zit momenteel op de universiteit van Leuven.’De andere antwoordt: ‘Goed, hij zit momenteel op de universiteit van Leuven.’    

De eerste dame zegt verrast: ‘O, dat had ik niet gedacht. En wat studeertDe eerste dame zegt verrast: ‘O, dat had ik niet gedacht. En wat studeertDe eerste dame zegt verrast: ‘O, dat had ik niet gedacht. En wat studeertDe eerste dame zegt verrast: ‘O, dat had ik niet gedacht. En wat studeert    hij dan?’hij dan?’hij dan?’hij dan?’    

Zegt de andere: ‘Niks, hij repareert alleen het dak.’Zegt de andere: ‘Niks, hij repareert alleen het dak.’Zegt de andere: ‘Niks, hij repareert alleen het dak.’Zegt de andere: ‘Niks, hij repareert alleen het dak.’    

 

Op een middag mogen ze bij Jantje op school moppen vertellen. 

 Jantje vertelt: ‘Het is bruin en er hangt een druppel aan.’ ‘Foei’, zegt de meester, ‘ga 

maar op de gang!’   

Jantje staat op de gang en er komt een juffrouw langs.  

Zegt de juffrouw: ‘waarom sta je op de gang?’ en Jantje antwoordt: ‘ik vertelde een 

mop, het is bruin en er hangt een druppel aan.’ ‘Foei’, zegt de juf, ‘ga maar naar de 

directeur!’ Ook bij de directeur vertelt Jantje de mop.  

De directeur stuurt hem naar huis. Daar vertelt hij de mop aan zijn moeder en hij 

wordt naar boven gestuurd. Op de trap komt hij zijn broertje Bart tegen. Bart vraagt 

waarom Jantje naar huis gestuurd is. Jantje antwoordt: ‘Ik vertelde een mop, het is 

bruin en er hangt een druppel aan.’ ‘Wat dan?’, vraagt Bart.  

Jantje: een nat theezakje! 

 

 

 

De meester vraagt aan Liesje: 

‘Noem de seizoenen eens, Liesje?’ 

Liesje antwoordt: ‘Lente, herfst en 

winter.’ Dan zegt de meester: ‘En 

waar blijft de zomer?’ ‘Ja, dat heb 

ik me dit jaar ook al afgevraagd!’ 



 

6 meneer!’ 

 

 

 

 

 

 

 

Glimlachend tikt de leraar geschiedenis op zijn bureau en hij spreekt de totaal 

ongeïnteresseerde klas toe: ‘Als de jongelui op de achterste banken net zo rustig 

zouden zijn als de leerlingen op de middelste banken, dan zouden zij die hier 

vooraan zitten ten minste ongestoord verder kunnen slapen!’ 

 

De meester probeert de kinderen het begrip ‘wonder’ uit de leggen: ‘Stel je voor, 

Jantje, dat iemand van een hoge vuurtoren valt en helemaal niets gebroken 

heeft, hoe noem je dat dan?’ 
 

‘Toeval,’ antwoordt Jantje. 

‘Je begrijpt me verkeerd,’ zegt de meester, ‘stel je voor dat die man nog een keer 

van die toren valt en nog altijd niks heeft. Hoe noem je dat dan?’   
 

‘Puur geluk,’ antwoordt Jantje.  

De meester kan er niet zo goed mee lachen en zegt: ‘Nee, dat bedoel ik niet. Stel 

je voor dat hij nu nog een derde keer van die vuurtoren valt en hij komt er weer 

zonder kleerscheuren vanaf. Wat is dat?’   
 

‘Een gewoonte!’  

 

7 Oh nee, nu ben ik 

alweer te laat! 
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WistWistWistWist----jejejeje----datjesdatjesdatjesdatjes    
- december een topmaand was? 

- ons kerstfeesje een groot succes was? 

- dit komt omdat de kookouders pannenkoeken en chocomel hadden gemaakt? 

- het wel super koud was? 

- dat daarom de chocomel nog lekkerder smaakte? 

- iedereen een pakje heeft gekregen? 

- we eindelijk een witte kerst hadden? 

- niet veel man dit had gedacht? 

- ksj als het sneeuwt mega tof is? 

- behalve als het op de wegen ligt? 

- dat het dan niet meer zo tof is? 

- omdat er dan veel mensen pech kunnen hebben!? 

- dit geheel terzijde was? 

- deugnieten laddercompetitie gedaan hebben om de cadeautjes te verdelen? 

- iedereen het grote pak van leider Boris wou winnen? 

- Kobe dit uiteindelijk gewonnen heeft? 

- de deugnieten liever binnen zaten, dan buiten in de sneeuw te spelen? 

- dit was omdat ze het nogal snel koud kregen? 

- we deze maand ook een film gekeken hebben? 

- dit Monsters vs. Aliens was? 

- de deugnieten ook Jenga met caramia's gespeeld hebben? 

- leider Bert bij de rakkers tatoo stiften heeft gekregen? 

- Daardoor iedereen een tatoo had? 

- Dat Mauwerijntje deze heel graag tekende? 

- er racebaan bij was? 

- waarvan  de auto overkop ging? 

- we ook supper mooie tekeningen hebben gemaakt? 

- deze nu in het lokaal hangen? 
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KiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekje    
 

December was ongetwijfeld een koude maand. Vele handjes en voetjes 

gingen bevroren terug naar huis na een zaterdagje KSJ. Maar 

natuurlijk was de sneeuw ook erg plezant om in te spelen. Jammer 

genoeg hebben we deze maand geen sneeuwfoto's. De camera's van 

dienst hadden het niet zo voor de koude. Maar dat wil natuurlijk niet 

zeggen dat er geen hele leuke foto's zonder sneeuw zijn! Hier een 

kleine selectie. 
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VerjaardagenVerjaardagenVerjaardagenVerjaardagen    
In de maand januari mogen er weer een paar leden en leiding kaarsjes 

uitblazen en pakjes open doen! Bij de piepers mogen ze twee keer 

feesten; 1 keer voor Rombouts Femke want zij wordt 13 januari wel 6 

volle jaren, en ook leider Jeroen mag de kaarsjes uitblazen want hij 

wordt op 16 januari al 19 jaar!! Onze deugenieten hebben één jarige, 

Bruijns William, hij mag op 1 januari al de pakjes opendoen want dan 

wordt hij 10 jaar. Bij de sjowers wordt het een 3 dubbel feest want 

hier zijn maar liefst 3 jarigen. Met als eerste Inne Vergouwen, zij 

wordt al 14 jaar op 9 januari, ook Kelly Meesters wordt 14, zij mag 

het vieren op 30 januari! Bert Verhulst daarentegen mag 15 kaarsjes 

uitblazen en dit op 24 januari.  

En dit waren de jarigen voor deze maand, namens alle leiding wensen 

wij jullie een gelukkige verjaardag! GEFELICITEERD!!!!! 
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    ActiviteitenActiviteitenActiviteitenActiviteiten    

Piepers 

2/01: Geen activiteit! (zie informatio) 

9/01: Geef mij nen niewen hoed! 

Verkleed komen als koning of koningin 

15/01 Vrijdag: van 18u30 tot 20u30: Hiep Hiep Hoera 

Meebrengen: verjaardagskaartje/kadootje voor Jeroen 

23/01: Likke Lakke Laaaaaaaaamaaaaaaaaa 

30/01: Het-Grote-Januari-Afscheidsspel 

 

Leeuwkes 

2/01: Geen activiteit! (zie informatio) 

8/01 Vrijdag: van 19u tot 21u: Welkom in 2010 

16/01: Wat een boer niet kent, dat eet hij niet.  

Meebrengen: Iets om te eten 

23/01: Vanmiddag leer ik kaartlezen!  

Meebrengen: Stok kaarten 

30/01: De schat van Fredy Vretzak!  

 

Deugnieten 

2/01: Geen activiteit! (zie informatio) 

8/01 Vrijdag: van 19u tot 21u: Back to school en ZEKER back to KSJ in 2010! 

15/01 Vrijdag: van 19u tot 21u: Een tocht door het donker tididididie 

Meebrengen: een zaklamp 

22/01 Vrijdag: van 19u tot 21u: De gesnowbootste kat 

30/1: UP UP UP met een ballonnenluchtballon 
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Rakkers 

2/01: Geen activiteit! (zie informatio) 

8/01 Vrijdag: van 19u tot 21u: Bitterballen bitterballen, hey hey hey! 

16/01: Ola Pola, wa is dees?  

22/01 Vrijdag: van 19u tot 21u: Het licht in de duisternis 

Meebrengen: een zaklamp 

30/01: Februari is in zicht! Hatseflats! 

                                                

Sjowers 

2/01: Geen activiteit! (zie informatio) 

8/01 Vrijdag: van 19u30 tot 21u30: Lachen gieren brullen! 

Meebrengen: een banaan 

15/01 Vrijdag: van 19u30 tot 21u30: Waar is Brally? 

23/01: Bij de brandweer 

30/01: Knikkerfestijn! 

 

Jonghernieuwers 

2/01: Geen activiteit! (zie informatio) 

09/01: 999 leviud  

16/01: The tree is burning 

23/01: Zzzzzzzzzzang talent 

29/01 20u Block tot 30/01 17u:  BLOCKER 

 

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 Nieuwstraat 10 bus 4 0474/39.12.06 

Wouters Babette Nieuwstraat 10 bus 4 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! 

 



 

 

 


