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JODELA 

 

JAARGANG 2010-2011 

NUMMER [344] 

[Januari] 

 
DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSJ HEIDEBLOEMPJE ESSEN 
 

VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord    

Howladeliedo alle Jodela lezers en jodela lezerinnen, de show kan 

weer beginnen! Trek die kerst- en feestmuts over je kop, dan geven 

we er met kerst en Nieuwjaar weer een lap op! Eerst weer heel wat 

eten, met natuurlijk de bijhorende kreten. Daarna is het weer 

vuurwerkafschiettijd, dus ziet maar dat ge van op oud naar nieuw nog 

wakker zijt! Bim bam bom, het jaar is om! Na al dit gefestijn, is het 

weer tijd voor het KSJ gezwijn! Een 2 weken lange winterstop, 

potvolpitjes helaas is het geen fop. Ik ben al heel de tijd met mijn 

gedachten, op de volgende KSJ namiddag aan het wachten. Ach na 2 

weken is de KSJ vast dubbel zo leuk en lachen en grollen we ons weer 

in een deuk. Ik zeg alvast geen geeuw, en verheug me al op de 

middagen in de sneeuw!  Met een mutsken op mijn kop, is het elke 

zaterdag weer top. Weer lekker sjorren, spelen en doen, af en toe 

met veel en soms met wat minder fatsoen. Kruipen, dansen, springen 

we gaan elke zaterdag weer swingen. Hollen, bollen of rollen, wanneer 

gaan we kadollen. Ik weet niet of dat woord bestaat, maar dat is ook 

niet waar het om gaat.  Rokkie, hokkie, tokkie doet ons vlaggenstokkie. 

Wapper, kladapper, geflapper 

doet onze KSJ vlag weer dapper.  

Zet je nu maar bij de warme 

sjoffaas en lees dit boekje maar 

als een haas. Jonges, dat rijmen 

ben ik nu wel stikbeu. Dus hou ik 

er maar lekker mee op! A propo 

tot de volgende zaterdag of van 

de week een keer natuurlijk!  
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InformatioInformatioInformatioInformatio    
 

Gelukkig Nieuwjaar! 

In deze eerste Jodela van 2011 willen we jullie graag allemaal het 

beste wensen voor dit nieuwe jaar. Hopelijk gaan 

jullie een heel tof jaar tegemoet met natuurlijk 

ook geweldige zaterdagmiddagen. De eerste zal op 

8 januari zijn, want op 1 januari moet de leiding 

natuurlijk ook hun nieuwjaarsbrief gaan voorlezen 

aan opa en oma en peter en meter. 

Maar als je niet zo lang kunt wachten om ons nog 

eens te zien, mag je natuurlijk altijd nieuwjaarke 

zoete komen zingen in Wildert. Dan krijg je van ons een lekkere 

warme chocomelk terug!  

 

Tanky-Wanky 

Een nieuw jaar is ook een goed moment voor 

nieuwe feestjes. Na het geslaagde 

verjaardagsfeestje van onze reftertent is 

het nu aan de Jonghernieuwers om te laten 

zien dat ze weten wat feesten is. Het is nog 

eventjes wachten, maar op 4 februari zijn 

alle papa’s en mama’s, grote neven en nichten 

welkom in den Block voor Tanky Wanky. De 

leden die al groot genoeg zijn mogen 

natuurlijk ook afkomen om de oudste groep te steunen.  
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Ouderavond 

In de Jodela van december hebben jullie het ook al gelezen: 

in maart (12de) is er weer onze 2-jaarlijkse ouderavond. Dan 

kunnen jullie aan alle papa’s en mama’s laten zien hoe goed jullie 

kunnen acteren, samen met jullie 

vriendjes van de KSJ. Hiervoor moet 

je wel een strookje afgeven aan de 

leiding, dat ook te vinden is in de 

vorige Jodela. Als jullie dat allemaal 

heel snel doen, kunnen wij alvast 

beginnen aan de voorbereiding van 

deze spetterende avond. 

 

Vrijdag activiteit 

Ook in januari kun je nog op vrijdag activiteit hebben, omdat de 

universiteiten nu pas examens hebben, dus kijk goed op de laatste 

bladzijdes van deze Jodela. Anders zou het wel eens kunnen dat je 

een activiteit mist en voor niks komt zaterdag… 
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WistWistWistWist----jejejeje----datjesdatjesdatjesdatjes    
Wist je dat… 

…De piepers sinterklaas hebben gezocht? 

…Ze hem jammer genoeg niet konden vinden? 

…Hij dan opeens met 2 zwarte pieten op de ksj was? 

… Er gelukkige geen piepertjes in de zak moesten? 

… Ze op 4 december veel lekker chocolade verkocht hebben? 

…Sanne een echt verkooptalent is? 

… Nichelle een beetje verlegen was? 

…Zo goed als alle chocolade verkocht werd? 

…Het 20-jaar reftertentfeesje een een kaai leutig plezant feestje was? 

…De JH’s de tent goed opgesteld hadden in de mooie witte sneeuw? 

…sommige leiding het daar toch niet mee eens zijn? 

… dit komt omdat de watjes niet hadden geweefd? 

… dit jullie vast allemaal niets zegt? 

… Die sneeuw de volgende dag jammer genoeg al verdwenen was? 

… ik dit eigenlijk helemaal niet zo jammer vind? 

… De piepers deze maand de geweldige film Toy Story 3 gekeken hebben? 

… Thijs vond dat hier soms toch wel enge stukjes in zaten? 

… hij dan stiekem gewoon ook een mietje is? 
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KiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekje    
 

In november kregen wij op de KSJ hoog bezoek! De Sint kwam eens 

een kijkje nemen bij ons met twee van zijn Zwarte Pieten. Hier een 

paar van de leukste foto's! Kijk zeker ook eens op onze site voor alle 

foto's!          
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VerjaardagenVerjaardagenVerjaardagenVerjaardagen    
Na Kerstmis,nieuwjaarke-zoete zingen, Nieuwjaar, vuurwerk, lekker 

lang opblijven, de nieuwjaarsbrieven, de familiefeesten, het vele 

lekkere eten zijn er kindjes die kunnen blijven feesten. Bij de 

piepers mag Femke Rombouts  op 14 januari nog een feestje bouwen, 

ze wordt dan al 7 jaar. Enkele dagen wordt er bij de piepers weeral 

gefeest want Jill Matthyssen wordt de 22ste even oud. Bij de 

leeuwkes zijn er jammer genoeg geen jarigen deze maand. Bij de 

deugnieten is er op de laatste dag van de maand ook een feestvarken, 

Christian Brouwers behoort vanaf die dag met zijn 10 levensjaren tot 

de tieners. Ook de rakkers zullen het moeten houden bij 

nieuwjaarsparty’s want daar wordt er niemand een jaartje ouder. Bij 

de sjowers mag er wel gefeest worden, Kelly Meesters wordt op 30 

januari 15 jaar oud. Bert Verhulst van de Jonghernieuwers mag op 24 

januari 16 kaarsjes uitblazen en mag vanaf die dag officieel uitgaan. 

Dit waren de jarigen van de maand januari, een dikke PROFICIAT aan 

hen allemaal! Happy birthday, gelukkige verjaardag, joyeux 

anniversaire, herzlichen Glückwunsch zum Geburstag, 祝你生日快樂, 

¡feliz cumpleaños!, buon compleanno, gelukkige verjaarsdag!!! 
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VerslagenVerslagenVerslagenVerslagen    
Deugnieten:Dolle sneeuwpret 

 

Het was de eerste vrijdagavond van het jaar voor de onze deugnieten. De 

reden hiervoor was dat de examens voor Thomas en Mathias toch wel 

redelijk dicht bij kwamen. Maar dat gezegd zijnde, onze naam was redelijk 

toepasselijk voor onze activiteit. We hadden gehoopt op sneeuw en we 

kregen dat ook. Waarvoor dank weergoden! Het enige nadeel was wel dat we 

maar met weinig waren. Brinte, Stijn, Didier en Kim waren wel van de partij. 

Maar dat houdt ons natuurlijk niet af om dikke sneeuwpret te maken. We 

begonnen met het eerste leuke spel. De vlag gaan halen in het andere kamp. 

Maar dat lukte niet zomaar! We waren gewapend met sneeuwballen 

natuurlijk. De opdracht was om je kamp te verdedigen door sneeuwballen 

tegen je tegenstander te gooien. Was het raak dan deden we schaar, steen, 

papier. De verliezer daarvan moest terug naar zijn kamp. De winnaar had 

niks meer te vrezen en mocht gewoon verder gaan. Leider Thomas had de 

vlag gevonden van het kamp van Didier, Stijn en leider Mathias. Maar dat 

liet Didier zeker niet gebeuren. Hij maakte een flinke sneeuwbal en gooide 

die tegen leider Thomas. Schaar, steen, papier... En jawel, Didier had 

gewonnen en leider Thomas moest de vlag laten liggen en het spel ging 

gewoon weer verder. Na lang strijden tegen elkaar was er uiteindelijk toch 

een  winnaar. Didier had de vlag gevonden samen met Stijn. Goed gedaan 

mannen. Na dit leuke spel, gingen we ons opwarmen binnen. En toen waren 

jammer genoeg de mama's en papa's er. 

 

Tot de volgende keer! 
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MoppentrommelMoppentrommelMoppentrommelMoppentrommel    
 

Een schooljuf laat de moeder van Keesje bij zich komen. 

 - ‘Mevrouw’, zegt ze. ‘Ik wijs u erop, dat uw zoon elke ochtend op school komt in 

een jurk, nylons en met gestifte lippen’. Waarop Keesjes moeder antwoord:  

- ‘Potverdorie! Ik had hem nog zo verboden met z'n vingers aan de spullen van zijn 

vader te komen!’ 

 

Een dienstmeisje laat de eerste de beste dag een antieke Chinese vaas vallen. 

Roept de heer des huizes: "Wat doe je nou toch, dat was een vaas uit 1610".  

Zegt het meisje: "Oh gelukkig, ik dacht dat het een nieuwe was" 

 

 

Twee spoken zweven door een huis, als de ene 

zegt: "Pas op, je verliest je zakdoek." Zegt de 

andere: "Dat is geen zakdoek, dat is mijn 

zoontje!" 

 

 

 

 

 

Jantje komt op school en zegt: ‘Ik heeft bij mama geslapen. ‘ 

De meester zegt: ‘Neen, Jantje! Ik heb bij mama geslapen! ‘ 

Jantje: ‘Aaah! Was jij daar ook?’ 

 

Twee tomaten steken de straat over. Er komt een vrachtwagen aan en die rijdt 

één van de tomaten plat. De andere roept: ‘Komaan ketchup!’ 
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Een agent loopt langs een huis, en ziet dat een meisje niet bij de bel kan. Hij 
loopt naar het meisje toe en belt aan. Dan zegt het meisje: "Bedankt, nu 
moeten we heel hard wegrennen!"  
 
 
Ik reed op de autostrade richting Brussel toen ik plots naar het toilet moest.Ik 

stopte bij het eerste het beste benzine-station en liep er naar de toiletten.De 

eerste was bezet dus nam ik de tweede.Net toen ik op de pot zat begon die 

gast te praten.  

-"Hey, alles in orde?".  

 

Ik vond het noch de plaats noch het tijdstip om een babbeltje te slaan, maar 

uit beleefdheid antwoordde ik toch.  

 

-"Euhja hoor, alles goed."  

-"Want ben je aan het doen?", vroeg hij.  

Mja, een rare vraag maar kom.  

 

-"Wel euh, ja, ik ben aan het kakken hé, gelijk gij."  

Toen hoorde ik die man geirriteerd zeggen:  

-"Sorry schat maar ik ga je seffes terugbellen, er is nen onnozelaar naast mij 

op toilet die op al mijn vragen antwoord."  

 
 
 
Jantje komt thuis met een slecht rapport. " Voor zo'n rapport lijkt een flink 
pak slaag wel op zijn plaats!", zegt vader boos. Jantje antwoordt: "Dat lijkt 
me een goed idee pa. Ik weet wel waar de meester woont!” 
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TijdroverTijdroverTijdroverTijdrover    



 

11 

ActiviteitenActiviteitenActiviteitenActiviteiten    

Piepers 

01/01: Nieuwjaar 

Geen activiteit, zie informatio 

08/01: Beter een gat in je jas dan een jas in je gat 

Vrijdag 14/01 18u30-20u30: Het GROTE piepergala 

Aandoen: chique kledij 

Vrijdag 21/01 18u30-20u30: Het grote varkens en koeienspel 

Vrijdag 28/01 18u30-20u30: We gaan nog niet naar huis 
 

Leeuwkes 

01/01: Van je kleine kapoen,… 

Geen activiteit, zie informatio 

08/01: ijsberen wonen niet op de zuidpool!  

     Vrijdag 21/01 19u00-21u00: Vaarwel, stille nacht 

       22/01: Priet, Praa! Zei Piet zijn pa. 

       29/01: Dat hebben de kaboutertjes gedaan! 

Deugnieten 

01/01: Nieuwjaar 

Geen activiteit, zie informatio 

08/01: Le jour l’an à KSJ Heidebloempje Essen 

15/01: Knuffeldag 

Meenemen: een leuke knuffel 

22/01: Eld, eld, eld, We spelen eens in het veld 

14u00 aan ’t paterboske aan de Pater Godtslaan (nieuw geboortebos) 

29/01: We spelen een spel vanmiddag 
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Rakkers 

01/01: Knal, wat een grote vuurbal jonge!  

Geen activiteit, zie informatio 

Vrijdag 07/01 19u00-21u00: Knor zei het varken 

Vrijdag 14/01 19u00-21u00: Sjakkel de fakkel 

Meebrengen: klein lampje 

22/01: Oesje oesje oesje, een katje is geen poesje. Atje atje atje, den Hans is een watje 

29/01: De rirakkenderakkorrekker 

 

Sjowers 

01/01: Niks “Nieuw jaar”, het KSJ-jaar start in september! 

Geen activiteit, zie informatio 

08/01 18u00-20u00: Pietje Puk en de boze geesten 

15/01 19u00-21u00: Denk allis na wat jullie met den ouderavond gaan doen!  

22/01 19u00-21u00: Ent Ent Ent, wij gaan op kamp naar Hasselt 

29/01 19u00-21u00: WIJIJIJIJ ZIJN STOUTE LEDEN 

 

Jonghernieuwers 

01/01: Nieuwjaar 

Geen activiteit, zie informatio 

Vrijdag 07/01 19u30-22u00: Eindelijk is het zover, Tanky Wanky is alive  

Vrijdag 14/01 19u30-22u00: Actief, actiever, actiefst 

Meebrengen: fiets 

Vrijdag 21/01 19u30-22u00: Wij zij bij de brandweer 

Meebrengen: creatieve ideeën 

Vrijdag 29/01 19u30-22u00: Jaja, volgende week is ’t zover! 

 

Jolien, Femke, Thijs, Hilde, Michiel, Sylvie, Mathias, Thomas, Hans, Kjell, 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 downloaden! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


