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JODELA 

 

JAARGANG 2007-2008 

NUMMER 318 

Juli - Augustus 

DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSJ HEIDEBLOEMPJE ESSEN 
 

VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord    
 

 

En dit is hij dan, de allerlaatste Jodela van het werkjaar 2007-2008. Er waren er 

veel, ze waren dik en ze waren telkens weer goed. Nu zit het werkjaar er dus bijna 

op. Het was plezant, er is veel gelachen en gespeeld, maar hèt hoogtepunt staat nog 

maar op punt om te beginnen: het kamp! Als je je aftelkalender van vorige Jodela 

hebt gebruikt zul je zien dat er nog maar 20 dagen resten voor we naar Wetteren 

trekken, of moet ik “Far Westteren” zeggen? Want dat is het kampthema van 

dit jaar. Er zullen dus veel cowboys en cowgirls aan te pas komen. Het kamp wordt 

gegarandeerd een groot succes. Meer hierover natuurlijk in het kampboekje, dat je 

samen met deze Jodela in je brievenbus vindt. Nu eens even terugblikken op het 

afgelopen jaar. Op 8 september was het de allereerste KSJ van het werkjaar. De 

nieuwe leden waren er, de nieuwe leiding was er en ze bleven allemaal terugkomen. 

Het jaar startte goed. Elke zaterdag waren er toffe activiteiten. Het werd snel ok-

tober. In oktober waren er weer tal van activiteiten en er was de allereerste KSJ-

fuif van het werkjaar: Tie-Rex op 27 oktober in de Rex. Het bleek een feestje te 

worden. Sfeer, dassen en winst. Het KSJ-jaar ging gewoon verder en de activiteiten 

bleven plezant. Jammer genoeg voor de leden trok de leiding er een weekend tussen 

uit om alles te bespreken en te regelen voor het nog komende jaar. In de kerstva-

kantie was het tijd voor de allereerste speeltuintjestocht. Hier trokken we gans 

Essen rond naar elke wijk. Het was voor herhaling vatbaar. Natuurlijk was er ook op 

oudjaar de jaarlijkse chocomelkbedeling op de Wildert. Dit was zoals elk jaar ook 

een succes. Aan goede activiteiten ook nog altijd geen gebrek. Zo werd het maart en 

was het tijd voor het 23e KSJ-weekend. Het programma was licht maar positief ge-

wijzigd. Vrijdag was er karaoke, zaterdag waren er gewone activiteiten en ‘s avonds 

was er de eerste editie van de 

Schuimfuif. Zondag was het zoals altijd 

tijd voor spaghetti en een drankje in de 

bodega. Het weekend was een overwel-

digend succes. Na dit weekend trok de 

leiding naar Wetteren om het kamp voor 

te bereiden. En zo sloten we het jaar af. 

Een jaar dat we als zeer succesvol mogen 

aanschouwen. Dan rest er mij nog alleen 

iedereen een goede vakantie en een ple-

zant kamp toe te wensen en te zeggen: 

TOT VOLGEND JAAR! 
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InformatioInformatioInformatioInformatio    

Geen activiteiten in de maanden juli en augustus 

Zoals jullie ondertussen al wel weten gaan we van 21 tot 31 juli op kamp naar 

Wetteren. Spijtig genoeg zijn er voor de rest in de zomermaanden (juli en 

augustus) geen activiteiten op zaterdag tussen 14 en 17 uur. Maar geen nood lieve 

KSJ’ers, er wordt op dit moment door jullie lieftallige leiding nog zeer hard 

gewerkt aan de voorbereiding van het kamp, zodat deze tien dagen zeker en vast 

weer spetterend en onvergetelijk gaan worden! 

 

Begin nieuw KSJ-jaar 

In september gaan we natuurlijk terug van start met het nieuwe KSJ-jaar. Maar 

let op: de eerste zaterdag van september is het nog geen KSJ omdat de Chiro dan 

hun feestweekend hebben. Dus de eerste activiteit in september zal doorgaan op 

zaterdag 13 september 2008 tussen 14 en 17 uur. Natuurlijk hopen we jullie dan 

allemaal weer terug te zien! 

 

Volleybal 

Nu zaterdag 5 juli 2008 is er een volleybaltornooi in het Sportpark. Sportief als 

we zijn doet de KSJ-leiding hier natuurlijk aan mee. Kom dus zaterdag jullie 

favoriete leiders en leidsters maar eens een hart onder de riem steken en echte 

supporterskreten uitroepen naar ons. Het zal om 14 uur van start gaan. 
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Ronde van Essen 

Het ligt momenteel natuurlijk nog een beetje ver weg en de meesten 

onder ons willen er nog niet aan denken, maar de laatste week van de 

vakantie is het weer de Ronde van Essen. Dit wordt ondertussen al de 36e editie. 

Het zal doorgaan van maandag 25 augustus tot en met zaterdag 30 augustus.  

Hier volgt het programma: 

Maandag 25 augustus in de Kleiputtenlaan op Wildert:  

• Stratenloop 

• Ballonwedstrijd 

Dinsdag 26 augustus aan het College op Hoek 

• Zaklopen 

• Volksspelen 

Woensdag 27 augustus aan de kleuterschool op Heikant 

• Rekkenloop 

• XXXXL-games 

Donderdag 28 augustus aan Chiro Klavertje 4 op Horendonk 

• Zigzagloop 

• Schminken 

Vrijdag 29 augustus aan de Chiro Happy Dorp op Statie 

• Hindernisloop  

• Discozwemmen (van 20u30 tot 22u) 

Zaterdag 30 augustus aan het Jeugdheem op Centrum (dus bij ons, op de KSJ!) 

• Finales/Volkscross. Inschrijvingen: 13u30 Start: 14u 

• Goochelaar-buikschuiven 

Behalve op zaterdag zijn alle inschrijvingen vanaf 18u30 en zal de start om 19u00 

gegeven worden. Laat zien dat er echte sportievelingen in de KSJ zitten en kom 

zeker meedoen! Ons van de leiding zal je er ook zeker tegenkomen en amusement 

is er gegarandeerd! 
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Formaties 

We zullen nog eens kort herhalen wat we moeten doen tijdens de 

kampformaties. 

4 maal fluiten 

Iedereen verzamelt aan de vlaggenmast 

Groep per groep in 2 mooie lijnen 

Bondsluider fluit 

Bonsluider zegt: “Jong Vlamingen, treed aan in vierkants formatie, Mars!” 

Na deze woorden vormen we met zijn allen een vierkant 

Bondsluider fluit  

Bondsleider zegt: “Geef acht!” 

Iedereen gaat in geef acht-positie staan  

 (Dit is met benen tegen elkaar een armen naast het lichaam) 

Bondsluider zegt: “Om te groeten, groet!” 

Iedereen groet 

De volgende 6 lijnen worden enkel in de ochtendformatie gedaan 

Bondsleider zegt: “Hijs de vlag voor de nieuwe dag!” 

Iedereen roept hier na: “Kamp!” 

Bondsleider zegt: “Hoog in top, zonnewaarts op!” 

Iedereen roept: “Moed” 

Bondsleider zegt: “Gods banier uw wachters!” 

Iedereen roept: “Hier!” 

Bondsleider zet ‘t Heidebloempje of het Avondlied in (zie achteraan) 

Na zingen zegt bondsleider: “Groet af, sta pal inspectie!” 

Iedereen gaat met gespreide benen staan met de armen op de rug, leiding 

controleert of de leden hun uniform aan hebben. 

Na inspectie zegt bondsleider: “Ter plaatse rust!” 

Iedereen gaat met gespreide benen staan met de armen op de rug. 
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Bondsleider zegt de activiteiten van elke ban 

Bondsleider zegt: “Voor Christus en Vlaanderen!” 

Iedereen roept: “Trouw!” 

 

't HEIDEBLOEMPJE 

 't Ligt tussen de zee en de heide, mijn land, 

 naast de zee en de heide van Vlaand'ren. 

 Daar groeit en gedijt in het magere zand,  

 't Heidebloempje op de vlakte van Vlaand'ren. 

 

 Refrein: (2x) 

 Heijochei, op de hei laait de purp'ren brand, 

 op voor outer en heerd, op voor God en ons land ! 

 

AVONDLIED 

O Heer,  d'avond is neergekomen, 

de zonne zonk, het duister klom. 

De winden doorruisen de bomen 

en verre sterren staan alom. 

Wij knielen neer om U te zingen 

in 't slapend woud ons avondlied. 

Wij danken U voor wat w'ontvingen, 

wij vragen Heer, verlaat ons niet. 

Knielen, knielen, knielen wij neder, 

door de stilte weerklinkt onze beê. 

Luist'rend, fluist'rend kruinen mee 

en sterren staren teder. 

Geef ons Heer, zegen en rust en vree. 
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Routebeschrijving 

Dit wordt dan echt de allerlaatste informatie voor het kamp, dat we 

hier even zetten omdat het niet meer tijdig in het kampboekje geraakte. 

De routebeschrijving naar Wetteren! 
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MoppentrommelMoppentrommelMoppentrommelMoppentrommel    

Op een morgen gaan twee Hollanders en twee Belgen met de trein naar hun werk. 

De twee Hollanders kopen twee kaartjes. De twee Belgen kopen samen één 

kaartje. “Nu ben ik toch wel eens benieuwd hoe ze dat gaan flikken”, zeggen die 

Hollanders. Op de trein, net voor de kaartjesknipper komt, gaan de twee Belgen 

samen op het toilet zitten. Na eerst bij de Hollanders de kaartjes te hebben 

geknipt, loopt de kaartjesknipper naar het toilet en zegt: “kaartje, alstublieft!” 

De Belgen steken het kaartje onder de deur en de kaartjesknipper knipt het. De 

volgende morgen kopen de Hollanders 1 kaartje en de Belgen geen kaartje.Weer 

zijn de Hollanders benieuwd. Net voor de kaartjesknipper komt, gaan de 2 

Hollanders op 1 toilet zitten. De Belgen kloppen op de deur en zeggen : “kaartje 

alstublieft!”. De Hollanders schuiven het kaartje onder de deur, de Belgen pakken 

het en kruipen samen in een ander toilet tot de kaartjesknipper komt. 

 

De CIA organiseert een vergelijkend examen voor moordenaar. Een paar honderd 

kandidaten leggen een aantal proeven af, waarna er drie finalisten overblijven: 

twee mannen en een vrouw. De eerste man wordt bij de jury geroepen. “Mijnheer, 

zegt de voorzitter, U moet nu een allerlaatste proef afleggen om aan te tonen dat 

u in alle omstandigheden welk bevel ook zult uitvoeren. Hier is een geladen pistool. 

Uw vrouw zit in het lokaal hiernaast op een stoel. Ga binnen en schiet haar neer!” 

De man antwoordt, heel verontwaardigd: “Mijn vrouw? Nooit van mijn leven!” ... en 

is gebuisd. Hetzelfde scenario doet zich voor bij de tweede kandidaat. De man 

zegt: “Ik zal proberen”, gaat het lokaal ernaast binnen... en komt na een minuut 

terug buiten, met tranen in de ogen. “Ik hou echt te veel van haar. Ik kan het 

niet...!” – Gebuisd! 

Nu is de beurt aan de vrouw. Aan haar wordt verteld dat er hiernaast haar man 

zit, enz... De vrouw neemt het pistool aan en gaat het lokaal binnen. De jury hoort 

zes schoten, vervolgens geschreeuw en een hoop hels kabaal, gevolgd door een 

veelzeggende stilte. De vrouw komt terug binnen bij de jury en wrijft het zweet 

van haar voorhoofd. “Jullie hebben me daar wat geleverd, zegt ze, dat pistool was 

geladen met losse flodders ! Ik heb hem met zijn stoel moeten doodslaan !!” 
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Ik reed op de snelweg richting Brussel toen ik plots naar het toilet moest. Ik 

stopte bij het eerste het beste benzinestation 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: “Euh, ja hoor, 

alles goed.” Toen vroeg hij: “Want ben je aan het doen?” 

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 dadelijk 

terugbellen, er is een onnozelaar naast mij op toilet die op al mijn vragen 

antwoord.” 

 

Een Belg vaart met zijn privé-jacht, er komt een andere boot op hem af, beide 

boten zinken. Op die andere boot zat er een Hollander. De Belg en de Hollander 

zwemmen samen naar een eiland. Op dat eiland is er een stam gevestigd. Het 

stamhoofd beslist vlug over het lot van beiden en zegt: “In de pan ermee!” De 

Belg en de Hollander vragen wat ze moeten doen om te blijven leven. Het 

stamhoofd zegt: “Zoek 100 dezelfde vruchten.” De Belg en de Hollander gaan 

allebei het bos in en de Belg komt het eerste terug met 100 bessen. Het 

stamhoofd zegt: “En steek ze nu een voor een in je gat zonder te lachen.” Het 

lukt de Belg vlot maar bij de 100e bes begint hij te lachen. Het stamhoofd: “IN 

DE PAN ERMEE!” Omstaanders vroegen verbaasd waarom de Belg nu bij de 100e 

bes begon te lachen! De Belg antwoordde:”Ik zag die Hollander afkomen met 100 

kokosnoten!!” 

 

Een auto waarin een koppel zit wordt tegengehouden door een zwaantje.  

“Is er iets, agent?” vraagt de man aan het stuur. De agent antwoordt: “Ik moet u 

verbaliseren omdat je 75km/h reed waar ge maar 50 moogt rijden.” 

Man: “Allé agent, ik reed ten hoogste 60!”  

Vrouw tegen man: “Maar Frans toch, ge reed zeker 80!” 

- Kwade blik van man naar vrouw - 
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Agent: “Ge krijgt ook nog een boete omdat uw achterlicht kapot is!” 

Man: “Allé agent, dan moet dat juist gebeurd zijn.” 

Vrouw tegen man: “Frans, vorige week zegde nog dat ge dat achterlicht moest 

vervangen, dan zijt ge dat vergeten.” 

- Kwade blik van man naar vrouw - 

Agent: “En meneer, ook nog een boete omdat ge uw gordel niet aan hebt.”  

Man: “Allé agent, dat kunt ge niet maken want ik heb hem uitgedaan toen je van je 

moto stapte en naar mij toekwam!”  

Vrouw tegen man: “Frans toch, ge doet nooit uw gordel aan, ge vindt dat te lastig.”  

De man geraakt over zijn toeren en roept tegen zijn vrouw: 

”WILT GE GODV******* UW SNAVEL NU EENS HOUDEN??!!"  

Agent tegen vrouw: “Roept uw man dikwijls zo tegen u, mevrouwtje?” 

Vrouw tegen agent: “Nee agent, alleen als hij zat is.” 

 

 

Een dom blondje rijdt over de E 40 autosnelweg tegen 40 km/h. 

Ze wordt tegengehouden door de politie. 

“Wel mevrouw,” vraagt de agent, “waarom rijdt u zo traag? U weet toch dat de 

minimumsnelheid op een autosnelweg 70 km/h bedraagt?” 

“Eh, ik dacht gewoon”, antwoordt het blondje, “dat ik hier maar 40 mocht rijden, 

omdat hier overal zo van die 'E40' borden staan.” 

De man die naast het blondje zit, zit hevig te bibberen. 

“Wel vriend, wat heb jij nu?” vraagt de agent.  

“Ah niks hoor, maar we komen net van de E313!” 
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TijdroverTijdroverTijdroverTijdrover    

Dag lieve Jodela’ertjes, hier zijn wat leuke spelletjes om jullie bezig te houden in 

het geval dat het te slecht weer zou zijn om buiten te spelen, wat ik jullie 

natuurlijk niet toewens maar toch in geval van. Amuseer jullie ermee! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoek onderstaande instrumenten in de bovenstaande kader. 

 

Altviool, Banjo, Bekkens, Bongo, Bugel, Carillon, Conga, Fagot, Gong, Hobo, Hoorn, 

Luit, Marimba, Ocarina, Orgel, Pauken, Piano, Piccolo, Sax, Trombone, Tuba, 

Ukelele, Xylofoon. 
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Laat jullie maar eens lekker gaan met die kleurtjes, verf of stiften want deze 

Bumba heeft een kleurtje nodig! 
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VerjaardagenVerjaardagenVerjaardagenVerjaardagen    

Hoera hoera, 3 maal hoera!!! Er zijn toch weer heel wat jarigen in de maanden juli 

en augustus. Zijn jullie er klaar voor? Hier komen ze: 

 

Bij de Piepers wordt Brinthe Raeymaekers op 4 juli 

7 jaar. Daar zal een grote verjaardagstaart en vele 

cadeaus voor klaar liggen. Nog bij de Piepers wordt 

ook Bob Hereijgers 7 jaar, en dit op 10 juli. Daar zal 

lekker gefeest worden! En het is in de zomer groot 

feest bij de Piepers, want ook Xander De Zwart 

wordt op 10 augustus 7 jaar. 

 

Bij de Leeuwkes is er ééntje jarig en wel op 16 augustus. Dan mag niemand minder 

dan Chelsey Jaspers 8 knepen in haar poep verwachten. 

 

Bij de Deugnieten gaat er veel gegeten en gedronken worden bij Sarah Manah 

denk ik. Dit meisje met haar mooie voornaam is de eerste jarige van de vakantie. 

Zij wordt op 1 juli maar liefst 10 jaar! 

 

Geen jarigen in juli bij de Rakkers, maar wel in 

augustus. Op 13 augustus mag Lindsay Cools van de 

Rakkers keihard fuiven want zij wordt dan 13 jaar. Op 

17 augustus is het de beurt aan Lies Antonissen om een 

verjaardagsfeestje te geven want zij wordt dan 12 jaar.  
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En de laatste bij de Rakkers die een grote verjaardagstaart mag verwachten is 

Jordy Haers. Hij wordt op 23 augustus 12 jaar. 

 

Bij de Sjowers mogen er 3 leden eindelijk de leiding 

eens trakteren. Jolien Van Der Burgt wordt op 8 juli 

14 jaar, Marc Leloux wordt op 13 augustus ook 14 jaar 

en Thijs Peeters wordt op 10 augustus al 15 jaar. 

 

Bij de Jonghernieuwers is er eentje die de voltallige Jongherniewers en leiding 

mag trakteren en dat is niemand minder dan Thomas Vroegrijk. Hij wordt maar 

liefst 16 jaar en dit op 1 augustus. 

 

En dan tenslotte bij de leiding: de eerste die van iedereen 3 dikke kussen mag 

verwachten is Charis Vandersteen. Zij wordt op 8 juli 19 jaar. En als dat nog niet 

genoeg mocht zijn, krijgt ook Ellen Arnouts van iedereen ook 3 dikke kussen en 20 

knepen in haar poep. Deze KSJ-vamp verjaart de 26e juli en dat is kei-hard 

midden in’t kamp. Welkom in tram 2 Ellen. Tot slot mag Robin Vroegrijk een 

gewone handdruk verwachten en natuurlijk weer wel een barbecue geven op 27 

augustus, want dan wordt hij 23 jaar. 
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VerslagenVerslagenVerslagenVerslagen    

Verslag 48-uur Caravan 

 

Vrijdag 2 mei, 9.00 uur, 11 mensen met een beetje een gestoord idee verzamelen 

op de parking van de heuvelhal. Daar stonden 2 caravans vol eten, drinken en 

spelconsoles klaar. En natuurlijk een ‘Boelsbox’. Op dat moment dachten we nog 

dat het een leuk idee was en zaten we nog vol energie! We beseften nog niet 

waar we aan begonnen: 48 uur lang met ons 11 in de 2 caravans zitten en vooral: 

geen oog dicht mogen doen! Om ons wat bezig te houden had de leiding wat op-

drachtjes voor ons verzonnen. Zo moesten er 2 bollen wol worden opgebreid en 2 

bollen touw op-gemacrameed. Er moest een puzzel van 1000 stukjes ineen wor-

den gezet en een ijzeren staaf moesten we doormidden vijlen met een mini-

vijltje. Er moest gejongleerd worden met drie balletjes en het Vlaamse volklied 

moest vanbuiten geleerd en gezongen worden. En natuurlijk de klassieker: een 

Rubiks-kubus oplossen! Net als aan de 48-uur zelf begonnen we hier vol goede 

moed aan. De kubus werd al snel opgegeven, het macrameeën hebben we na een 

paar uurtjes aan één stuk doorwerken afgewerkt, het breien lukte met de hulp 

van een bereidwillige mama en de puzzel was in de eerste nacht af, na vele uur-

tjes onszelf blindstaren op de stukjes. Het jongleren lukte met gemak en de 

eerste strofe van het volkslied was snel vanbuiten geleerd. De ijzeren staaf was 

iets anders! Daar werden heel wat uren ingestoken en er werden heel wat blaren 

op de vingers gevormd. Wanneer we niet aan de opdrachten bezig waren zaten 

we vooral op de Playstation, racete we met de Gamecube, speelden we met de 

Wii of zongen we (vals) mee met SingStar. In de namiddag stroomde de parking 

vol met auto’s van mensen die naar de ‘Dance Hall Queens’ kwamen zien. En af en 

toe kwam er eens een nieuwsgierige aap vragen wat wij aan het doen waren en 

voor welk goed doel het was (?!). Regelmatig kregen we ook bezoek van de andere 

leiding die bij ons een pintje kwamen drinken. Rudy en Jasper van de Pieperlei-

ding waren ook op het idee gekomen om ons nog wat extra opdrachten te laten 



 

16 uitvoeren. Ze hadden een grote pot gel bij die we 

volledig moesten leegsmeren in het haar van 

voorbijgangers, we moesten honderden rekjes 

volgens een bepaald kleurenpatroon aan elkaar hechten, een 

kleurboek helemaal inkleuren volgens de voorbeelden en 

daarna de kleurpotloden opslijpen. ’s Avonds, nadat we het voor elkaar hadden 

gekregen om allemaal iets te eten, besloten we een spelletje Monopoly te spelen. 

En ik kan je zeggen… als je al meer dan 12 uur wakker bent en dan nog monopoly 

moet gaan spelen voor een paar uur aan een stuk; je ogen vallen dicht! Na een 

tijdje zijn we er dan ook maar mee gestopt, wie er op dat moment aan het winnen 

was weet ik niet meer, en onze groep kennende was dat waarschijnlijk toch niet 

helemaal eerlijk gegaan. Toen we bezig waren met het spelletje, kwamen de 

vriendelijke mannen van de hotdog-kraam van de ‘Dance Hall Queens’ de overge-

bleven broodjes naar ons brengen, daar hebben we dan ook nog eens goed van 

gegeten. Voor de rest van de nacht hebben we gebruik gemaakt van de Gamecube 

en die andere dingen, en hebben we Cluedo gespeeld. ’s Nachts kregen we nog 

bezoek van de oud-leiding en van een bende vrienden van de jongens die terug-

kwamen van een feestje. We hebben ook met eigen ogen gezien dat je op beide 

oren kunt slapen als je huis in brand staat: de brandweer is verschrikkelijk snel 

ter plaatste! Toen de ochtend zo ongeveer aanbrak hebben we ons rond de tafel 

gezet voor een spelletje Trivial Pursuit. We kwamen wel tot de conclusie dat het 

spelletje een beetje te oud was, er zaten vragen bij van dingen die nu al heel lang 

in de geschiedenis liggen, die in het spel nog actueel waren. Na het spelletje 

moest Sylvie naar huis voor een communiefeest. Gelukkig had ze haar cake ach-

tergelaten en konden we daarmee ontbijten. De dag die volgde waren we toch al 

wel wat moe en hebben we niet zo heel veel actiefs gedaan, met andere woorden: 

de Nintendo’s draaiden overuren. Verder kregen we af en toe een bezoekje van 

nieuwsgierige ouders en andere KSJ-mensen die activiteit hadden. Ook moesten 

we allemaal nog een Urbanus-strip lezen waarvan er later op de dag een grote 

‘Urbanus-Pieper-waterbalonnen-quiz’ kwam. Achteraf gezien hadden we de strip 

een beetje beter moeten bestuderen want voor ieder fout antwoord dat we ga-

ven kregen we waterballon naar ons hoofd gegooid. Nu had ik graag gezegd dat 

we gewonnen waren maar jammer genoeg was dit niet helemaal het geval. Naar-

mate de avond naderde werden we moeier en moeier en kwam de leiding op het 



 

17 idee om eens wat ruzie te stoken. Ze waren van plan 

om ons spelletjes te laten spelen in twee ploegen 

tegen elkaar en omdat we moe waren dachten ze dat 

we elkaar al snel in de haren zouden vliegen. Maar we moes-

ten onze allerliefste leiding teleurstellen… ruzie is er niet 

van gekomen. Er werd wel wat gevochten maar dat maakte allemaal deel uit van 

de spelletjes. Na deze (veel te) actieve activiteit gingen we maar weer lekker 

saai voor de beeldschermen hangen. We speelden nog een spelletje Cluedo of 

twee en waren serieus aan het aftellen. Toen kwam er een deeltje leiding aan die 

terugkwamen van Puntpop. Ze kwamen wat babbelen en vooral nog goed nadrin-

ken. Tijdens de zeer intellectuele(!) gesprekken werd de lucht lichter en lichter 

en kwam het einde van onze 48-uur steeds dichterbij. De groep bezoekers werd 

steeds kleiner tot alleen Jonas nog overbleef, na een tijdje besloot ook hij om 

maar eens naar zijn bedje te gaan. Daar zaten we dus nog met z’n tienen te 

wachten op het einde en vooral ons best aan het doen om ons ogen niet te laten 

dichtvallen. Even later kregen we nog bezoek van een zeer interessante man (niet 

dus!) die ons vertelde dat het niks was, zo’n 48-uur.. hij deed dat tenslotte iede-

re dag! (hmmm… eindelijk is er dan toch een tijdmachine uitgevonden, eentje die 

een dag kan verdubbelen!) toen het dan eindelijk echt licht was belde we John 

zijn moeder voor een lekker ontbijtje. Even later zaten we te smullen van ge-

kookte eitjes, verse croissants, sandwiches en heerlijk koffiekoeken (die de 

helft niet binnenkreeg, we waren wat ziekskes). Toen moesten we nog opruimen, 

ongetwijfeld het minst leuke gedeelte van heel de 48-uur! Maar met z’n allen zijn 

we er toch in geslaagd om de caravans weer even netjes achter te laten als we ze 

hadden aangetroffen (niet dat dat zo moeilijk was, zo netjes waren ze niet, maar 

toch!). En toen kwam het moment om afscheid te nemen van onze verblijfplaats 

van de afgelopen twee dagen. Niet dat dat zo moeilijk was, we wisten tenslotte 

dat we naar een betere plek gingen: ons bed!!! Op dat moment zeiden we allemaal 

dat we het niet nog eens zouden doen maar na een paar weken goed wat slaap 

ingehaald te hebben denk ik dat we het toch allemaal wel nog een keer zouden 

overwegen. 

 

Met veel (nog altijd wel een beetje moeie) groetjes 

Femke van de Jonghernieuwers!! 



Contactgegevens leiding 

 
 

Antonissen Boris Spurrieveld 23 03/667.53.98 

Arnouts Ellen Struisven 43 03/677.23.57 

Elst Johnny Handelsstraat 7 03/677.25.23 

Herrijgers Jeffrey Albert Yssackersstraat 12 03/667.66.73 

Hermus Rudy Kloosterstraat 4 bus 2 0485/95.77.49 

Konings Joris Werf 1 0473/26.92.76 

Krijnen Afke Spoorpad 7 (4709-PK Nispen) (0031)6/536.55.19 

Schrauwen Jonas Kraaienberg 13 03/667.58.83 

Van de Keybus Leen Kortestraat 16 03/667.64.60 

Van Hoydonck Gino Antwerpsesteenweg 34 03/677.01.48 

Van Landeghem Jasper Velodreef 184 03/677.03.15 

Van Loon Isaura Kalmthoutsesteenweg 155 bus 2 0472/99.73.54 

Van Spaendonk Pieter Moerkantsebaan 143 03/667.50.21 

Vandersteen Charis Hey-endlaan 9 03/677.19.62 

Vroegrijk Robin Heuvelplein 19 03/667.63.86 

Wouters Babette Hey-endlaan 30 03/677.14.05 

 
 
 

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! 

 



 
 


