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JODELA 

 

JAARGANG 2011-2012 

NUMMER 356 

Januari 

 
DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSJ HEIDEBLOEMPJE ESSEN 
 

VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord    

Wel wel wel, wat was me dat weer allemaal deze maand. Zoveel feest-

gevierd op de KSJ! De maand was nog maar net begonnen of de Sint 

kwam al op bezoek om orde op zaken te stellen. Na lang twijfelen 

moest hij uiteindelijk toch bekennen dat er niemand het écht begaaid 

had dit jaar, wat wij natuurlijk heel fijn vonden! Iedereen mocht per 

groep bij de Sint komen en nadat iedereen een tekening of kunstwerk 

afgegeven had, kreeg elk kindje een lekker snoepzakje mee! Enkele 

weken later vielen we weer in het volgende festijn: gratis 

pannekoeken en warme chocolademelk voor iedereen! We hadden de 

Kerstman gevraagd om pannekoeken te komen bakken, maar hij belde 

enkele dagen vantevoren af omdat hij het te druk had… Gelukkig werd 

dit probleem opgelost door 2 bevallige jongedames! Kijk gerust op het 

achterblad van deze Jodela om ze in volle actie bezig te zien! Nu zijn 

we onderhand wel uitgefeest, niet? In januari zal enkele leiding alvast 

wat uitrusten op de studiebanken, dat zal zeker dringend nodig zijn na 

al dat gefeest! Na Nieuwjaar kan iedereen wel wat rust gebruiken 

denk ik. Vandaar dat de KSJ een rustige maand inlast, met hier en 

daar verschillende rustige 

avondactiviteiten! We laden de 

batterijtjes goed op, want in 

februari staat het volgende 

feest weeral op ons te wachten… 

Voor sommigen zal het een 

verrassing zijn, anderen kijken 

er al een jaar naar uit… Volgende 

maand meer nieuws! Hoera! 
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InformatioInformatioInformatioInformatio    
Gelukkig Nieuwjaar! 

Namens heel de 

leidingsploeg wensen wij 

iedereen een geweldig 

2012, met hopelijk een 

hele hoop toffe 

momenten en fijne KSJ-

zaterdagnamiddagen!  

 

 

 

 

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! 
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Chocomelkbedeling 

Op oudejaar zullen jullie leiding 

chocomelk bedelen aan alle zangertjes 

en zangeressetjes in Wildert! Als ik 

jullie was, zou ik zeker die dag eens 

bij Baertshoek 8 passeren… Ook voor 

de papa's en mama's die eventueel 

meegaan is er een opwarmertje 

voorzien!  

 

 

 

Avond-activiteit  

Ook in januari kun je nog op vrijdag- of zaterdagavond activiteit 

hebben, omdat de universiteiten en hogescholen nu pas examens 

hebben. Kijk dus 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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VerslagenVerslagenVerslagenVerslagen    
 

De Sint’s Birthday Bash – piepers 

Op zaterdag 3 december is de Sint op bezoek geweest op de ksj! Dit 

was een zeer leuke dag.  

Toen de piepers aankwamen op het jeugdheem, hadden ze allemaal een 

zeer mooie prachtige leuke tekening bij om aan Sinterklaas te geven, 

daar was de Sint natuurlijk gigantisch blij mee! 

 

Dit was de dag waarop we onze piepers voorbereidden op het grote 

zwarte-pieten-examen dat je moet afleggen voor je een echte zwarte 

piet mag worden. We liepen over daken, kropen door schoorstenen en 

vulden schoentjes met rommel. Natuurlijk moesten we ook nog op 

bezoek bij de Sint want die was helemaal uit Spanje speciaal gekomen 

om onze piepers een goeiendag te zeggen. Dus we gingen naar de sint, 

en die las uit zijn boek wat we allemaal hadden gedaan in de loop van 

het jaar. Gelukkig waren er geen stoute kinderen bij dus we mochten 

allemaal een zakje snoep mee nemen en dit was zeer leuk! Nadat we 

bij de Sint zijn geweest, hebben we ons dus goed vol gegeten met 

allerlei Sinterklaasige voedingswaren. Hierna gingen we nog wat 

zwartepietoefeningen doen en dan was de middag al bijna weer 

voorbij. Omdat alle piepers en ook de leiding zo goed hun best hadden 

gedaan en allemaal natuurtalent zwartepieten waren, kreeg iedereen 

een echt zwartepietendiploma waarmee we het examen gewoon konden 

overslagen! Een echte zwarte piet kunnen de piepers zeker worden als 

ze nog een klein beetje groeien! Joepie! 
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WistWistWistWist----jejejeje----datjesdatjesdatjesdatjes    
Wist je dat… 

 

...Marijn een pannenkoek een babysexy noemt? 

…De sint is langs geweest op de KSJ? 

…Alle kindjes iets lekkers gekregen hebben omdat ze braaf geweest 

waren?  

…Kenny een kippenkop is? 

…We deze maand ook ons kerstfeestje hadden? 

…We lekkere pannenkoeken en chocomelk gekregen 

hebben? 

…We hiervoor de zussen van leider Boris, Birgit en 

Esther willen bedanken? 

…Zij voor ons hele lekkere pannenkoeken gebakken hebben? 

…Alle kindjes een leuk cadeautje kregen van een ander kindje? 

…De pieperleiding zelfs jaloers was op de cadeautjes die sommige 

andere kindjes kregen? 

…Ze deze cadeautjes zelf ook wel graag gekregen zouden hebben? 

…De cd met kerstliedjes niet zo leuk was? 

…De liedjes nogal saai waren? 

…De piepers dan maar een andere cd opgezet hebben? 

…Deze veel leuker was? 

…De piepers zeer goed zijn in het zingen van kerstliedjes? 

…De piepers Cars 2 gekeken hebben? 

…Dit een geweldig goeie film was? 

…De piepers allemaal een pieperpietendiploma gekregen hebben? 

…Ze nu allemaal kunnen deelnemen aan het echte zwarte pieten 

examen? 
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…Ze om dit te kunnen allemaal proeven moesten doen die 

echte zwarte pieten ook moeten kunnen? 

…Je foto’s van het kerstfeestje en sinterklaas op onze 

facebookpagina kan bekijken? 

…We er binnenkort voor zullen zorgen dat mensen die geen facebook 

hebben de foto’s ook kunnen bekijken? 

…Je hier nog even geduld voor moet hebben? 

…Noah ervan overtuigd was dat er chocolade in het midden van ons 

muzikaal pak zou zitten? 

…Dit toch niet het geval was? 

…Piepers ook goed zijn in het smossen van siroop op hun jas? 

…Alle leden een kerstwens in de kerstboom mochten hangen? 

…Ze nadien ook allemaal een kaartje met een wens mee naar huis 

mochten nemen? 

…De jonghernieuwerleiding de naam van hun eigen groep nog niet kan 

schrijven? 

…Dit komt omdat je geen verschil zou horen moest er geen ‘u’ tussen 

staan? 

…Jef geen velleke wilt op zijn chocomelk? 

…De jonghernieuwers een horrorfilm hebben gemaakt? 

…Amber heel hard kan gillen? 

…Jelle elke keer de cameraman wilde ontslaan? 

…We alle leden een zalig kerstfeest en gelukkig Nieuwjaar willen 

wensen? 

…We hopen dat iedereen fijne feestdagen heeft?  

…We op 31 december bij leider Marc thuis chocomelk gaan uitdelen? 

…We hopen dat er zoveel mogelijk kindjes 

gaan komen zingen? 

…We jullie pas volgend jaar terug zien? 

…We hopen dat 2012 een even top ksj-jaar 

gaat worden als 2011? 

…Dit de laatste wist-je-datjes van 2011 zijn? 
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MoppentrommelMoppentrommelMoppentrommelMoppentrommel    
 

Er woont een oma in de straat die iedere dag nootjes uitdeelt aan 

kinderen. Op een dag vraagt een kind: "Eet u die nootjes zelf niet?" 

"Nee," zegt oma, "ik vind ze te hard." Vraagt het kind: "Maar waarom 

koopt u ze dan?" Oma: "Ik vind de chocola eromheen zo lekker." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twee soldaten vinden 3 handgranaten ze brengen het naar de kazerne. 

Onderweg zegt de ene : wat doen we als er 1 ontploft?  

Zegt de andere : dan zeggen we dat we er maar 2 gevonden hebben. 

 

Twee kannibalen zitten in een woud zegt de ene: 

"Ik haat mijn schoonmoeder" 

zegt de ander: 

"Eet dan alleen uw groentjes op" 
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Twee onderbroeken liggen in een kast.  

Zegt de een tegen de andere: ‘’Ik zou graag nog  

eens naar het strand gaan.’’ 

Zegt de andere: ’’Ik niet, ik ben al bruin genoeg.’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zit dronken kerel in de tram tegenover een vrouw.  

Zegt de dronken man: "Hik, mevrouw, hik, wat bent u lelijk!" 

Zegt de vrouw: "En u bent dronken." 

"Ja, hik," zegt de man, "maar dat is morgen weer over." 
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TijdroverTijdroverTijdroverTijdrover    
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KiekjesrubriekKiekjesrubriekKiekjesrubriekKiekjesrubriek    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 Nog veel meer foto’s vind je op facebook en 

op www.ksjessen.net 
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VerjaardagenVerjaardagenVerjaardagenVerjaardagen    
HOERA! Eindelijk is er januari weer aangebroken. En niet zomaar een 

januari, maar januari 2012! Dat is niet niks. Ook weer deze maand 

zijn er natuurlijk weer mensen jarig. Dat kan niet anders als er 7 

miljard mensen op de wereld rondlopen, en met twaalf maanden per 

jaar maakt dat zo’n 600 miljoen jarigen per maand.  

De eerste jarige ksj’er van dit jaar is de pieper Brent! Deze 

jongeman is jarig op 3 januari en wordt dan 6 jaar! Na Brent is er 10 

dagen lang niemand jarig maar op vrijdag de 13de wordt Femke van de 

leeuwkes 8 jaar. Exact 13 dagen later is de volgende aan de beurt. 

Dat is Alina van de piepers! Zij wordt ook 6 jaar! Op 30 januari is 

Wietske van de sjowers jarig en zij wordt 15 jaar! De laatste jarige 

van deze maand is Christian van de deugnieten! Deze jongeman wordt 

op de laatste dag van de eerste maand van het nieuwe jaar 11 jaar! 

Hoera hoera hoera! Ik wens alle jarigen van deze maand een 

ongelooflijke verjaardag, maar niet zomaar een ongelooflijke 

verjaardag, ik wens jullie echt een ONGELOOFLIJKE verjaardag 

want als we de Maya’s mogen geloven zou het wel eens de laatste 

kunnen zijn. Maar ook als we het jaar 2013 wel halen, wens ik 

iedereen een superleuke verjaardag toe want verjaren doe je maar 1 

keer per jaar dus dan moet je het goed doen! Dus aan alle jarigen van 

januari wens ik ook veel succes met het vieren van hun verjaardag en 

ik wens er ook nog een hele boel verjaardagen bij voor iedereen want 

verjaren is leuk!  
 

Hoera, Hoera, Hoera! 



 

GroentjesGroentjesGroentjesGroentjes

Ook dit jaar zijn er weer enkele nieuwe leiders en leidsters 

bijgekomen en omdat niet iedereen al kennis heeft gemaakt met hen, 

krijg je hier de kans om hen wat beter te leren 

Als je kan raden wie het groentje van de maand is, vul dan het 

onderstaande strookje in en maak kans op een zeer fijne prijs!

 

Jodela: Een goedenavond, beste Groentje! 

Groentje: 17 lentes jong!

 

Jodela: En hoeveel van die jaren zit 

Groentje: 11. 

 

Jodela: Wauw, dat is al een hele tijd! En welke is de leukste activiteit 

die je in al die jaren ksjervaring al hebt meegemaakt?

Groentje: Uiteraard zijn alle activiteiten fantastisch maar de leukste 

vind ik toch wel het oude

kampen, wat grondstoffen ofzoiets die je moet verzamelen en elkaar 

helemaal bestoken met propjes WC

tactiekengediscussieer,

kei leuk. 

 

Jodela: Is er een activiteit waaraan je terug denkt als de minst leuke 

activiteit in je ksj-carrière?

GroentjesGroentjesGroentjesGroentjes    

Ook dit jaar zijn er weer enkele nieuwe leiders en leidsters 

bijgekomen en omdat niet iedereen al kennis heeft gemaakt met hen, 

krijg je hier de kans om hen wat beter te leren kennen! 

Als je kan raden wie het groentje van de maand is, vul dan het 

onderstaande strookje in en maak kans op een zeer fijne prijs!

: Een goedenavond, beste Groentje! Hoe oud bent u?

jong! 

: En hoeveel van die jaren zit je al in de ksj? 

: Wauw, dat is al een hele tijd! En welke is de leukste activiteit 

die je in al die jaren ksjervaring al hebt meegemaakt? 

Uiteraard zijn alle activiteiten fantastisch maar de leukste 

vind ik toch wel het oude vertrouwde ‘Bosspel met Paintbal’. 

kampen, wat grondstoffen ofzoiets die je moet verzamelen en elkaar 

helemaal bestoken met propjes WC-papier en verf. Het 

tactiekengediscussieer, de kampplaats zoeken en bouwen,… Het blijft

n activiteit waaraan je terug denkt als de minst leuke 

carrière? 
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Ook dit jaar zijn er weer enkele nieuwe leiders en leidsters 

bijgekomen en omdat niet iedereen al kennis heeft gemaakt met hen, 

 

Als je kan raden wie het groentje van de maand is, vul dan het 

onderstaande strookje in en maak kans op een zeer fijne prijs! 

Hoe oud bent u? 

: Wauw, dat is al een hele tijd! En welke is de leukste activiteit 

 

Uiteraard zijn alle activiteiten fantastisch maar de leukste 

vertrouwde ‘Bosspel met Paintbal’. Twee 

kampen, wat grondstoffen ofzoiets die je moet verzamelen en elkaar 

papier en verf. Het 

en bouwen,… Het blijft 

n activiteit waaraan je terug denkt als de minst leuke 



 

Groentje

activiteit niet leuk is

activiteit wat minder vond geef het dan 

gewoon wat tijd en a

lachen met je vrienden

 

Jodela: Oh wauw! Heb je tenslotte nog een verhaaltje dat je graag 

wilt vertellen?  

Groentje: Ooit op een ksj

allen niet zo rustig en gehoorzaam. Een leider kwam binnen, we 

moesten naar buiten en 

volgden. Wij waren dan ook terecht in fout

praten . Iedereen biechtte 

wist terplekke alles. Maar we werden niet voor straf naar buiten 

gehaald. Nee. Onze lieve leiders hadden een heuse, supergezellige 

filmavond geregeld! Toen voelde

Het werd een hele toffe avond en hebben allemaal erg genoten.

 

Jodela: dat was inderdaad een zeer mooi verhaal, Groentje. Jammer 

genoeg zit ons gesprek er op, ik vond het zeer aangenaam. Bedankt 

he! 

Groentje: Houdoe en bedankt jonguh.

Jodela: Doei doei. 

___________________________________________________

Als jij weet wie dit groentje is, vul dit strookje dan in en geef het af 

op de volgende activiteit. Je maakt kans op een mooie prijs!

Jouw naam en groep:………………………………………………………………………………………

Groentje:……………………………………………………………………………………………………………

Groentje: Kan me niet bedenken dat een ksj

activiteit niet leuk is?! En als je een 

activiteit wat minder vond geef het dan 

gewoon wat tijd en achteraf kun je er weer om 

met je vrienden. 

Heb je tenslotte nog een verhaaltje dat je graag 

Ooit op een ksj-weekend tijdens bedtijd waren we met z’n 

allen niet zo rustig en gehoorzaam. Een leider kwam binnen, we 

n dachten allemaal omdat we de regels niet 

volgden. Wij waren dan ook terecht in fout en hadden al uren zitten 

. Iedereen biechtte de hele mikmak direct op en de leider 

wist terplekke alles. Maar we werden niet voor straf naar buiten 

Onze lieve leiders hadden een heuse, supergezellige 

filmavond geregeld! Toen voelden we ons allemaal wel een beetje dom. 

Het werd een hele toffe avond en hebben allemaal erg genoten.

: dat was inderdaad een zeer mooi verhaal, Groentje. Jammer 

eg zit ons gesprek er op, ik vond het zeer aangenaam. Bedankt 

Houdoe en bedankt jonguh. 

___________________________________________________

ls jij weet wie dit groentje is, vul dit strookje dan in en geef het af 

nde activiteit. Je maakt kans op een mooie prijs!

Jouw naam en groep:………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

14 
Kan me niet bedenken dat een ksj-

activiteit wat minder vond geef het dan 

er weer om 

Heb je tenslotte nog een verhaaltje dat je graag 

weekend tijdens bedtijd waren we met z’n 

allen niet zo rustig en gehoorzaam. Een leider kwam binnen, we 

dachten allemaal omdat we de regels niet 

en hadden al uren zitten 

direct op en de leider 

wist terplekke alles. Maar we werden niet voor straf naar buiten 

Onze lieve leiders hadden een heuse, supergezellige 

we ons allemaal wel een beetje dom. 

Het werd een hele toffe avond en hebben allemaal erg genoten. 

: dat was inderdaad een zeer mooi verhaal, Groentje. Jammer 

eg zit ons gesprek er op, ik vond het zeer aangenaam. Bedankt 

___________________________________________________

ls jij weet wie dit groentje is, vul dit strookje dan in en geef het af 

nde activiteit. Je maakt kans op een mooie prijs! 

Jouw naam en groep:……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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ActiviteitenActiviteitenActiviteitenActiviteiten    

Piepers 

7/01: Piep zegt de muis in het nieuwe jaar 

Vrijdag 13/01 18u30-20u30: Na 2 weken 

zegt de kat miauw 

21/01: Na 3 weken zegt de hond waf waf 

Vrijdag 27/01 18u30-20u30: Na 4 weken 

zijn er geen dieren meer over 

 

Leeuwkes 

7/01 Zaterdagavond 19u-21u: Pietje Puk en de lastige vragensteller 

14/01 Zaterdagavond 19u-21u:De schat van Sjarlepoenje! 

21/01: Fred en de gesmolten sneeuwman 

28/01: Familie Eekhoorn en de grote bosbrand 

 

Deugnieten 

7/01: Hoera Hoera Hoera! 

(meebrengen: feestmuts) 

14/01: Al een geluk is het KSJ op zaterdag 

(meebrengen: iets dat geluk brengt) 

21/01: Ze moesten eens weten… 

(meebrengen: speelgoedauto) 

28/01: Ik neem je mee! 

(meebrengen: bellenblaas) 

 



 

 

16 Rakkers 

7/01: Batman sleutelt aan de batmobiel 

14/01: Superman mist Krypton 

21/01: Spiderman in de war 

28/01: Wolverine en het roestvrij metaal 

(Meebrengen: zwemgerief) 

 

Sjowers 

7/01: 2012, Wat een topjaar om naar den Mc Do te gaan! 

14/01: KFC?  

(meebrengen: fiets)  

21/01: Pizza hut? 

28/01:Toch maar een slaatje! Veel gezonder! 

 

 

Jonghernieuwers 

7/01: 6 – 3 Koningen 

14/01: Ongeluk op zaterdag 

Vrijdag 20/01 20u30-22u30: Portrettära Färga! 

28/01: Pief poef paf, tis af! 

 

Michiel, Xanthe, Jolien VG, Hans, Jolien VDB, Bert, Marc, 
Boris, Sylvie, Jasper, Thomas, Thijs, Kjell, Hilde en Mathias! 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


