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JODELA 

 

JAARGANG 2010-2011 

NUMMER [351] 

[Juli-Augustus] 

 
DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSJ HEIDEBLOEMPJE ESSEN 
 

VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord    

Ola pola beste Vrienden van de Jodela, het is weer een tijdje geleden 

dat ik nog eens het woord mocht richten tot jullie. In deze laatste jo-

dela van het (werk)jaar denk ik dat we mogen terugkijken op een ge-

slaagd KSJ-jaar. Het verlies van de leiding van vorig jaar is prachtig 

omgevangen door de nieuwe leiding, wat zeker het vermelden waard is. 

Verder heb ik gezien dat alles zijn gewone gang is gegaan; een activi-

teitje hier, een weekendje daar, alles was weer aanwezig. BEHALVE 

één ding natuurlijk, HET KAMP. Deze 10 dagen zijn uiteraard het 

hoogtepunt van het jaar, het punt waar elke rasechte ksj-er een heel 

jaar lang op gewacht heeft! Ook ik heb er zeker zin in deze keer, 

wees daar maar zeker van. We zijn al eens een blik gaan werpen op de 

kampplaats en ook deze keer is het een pareltje. Ik ga natuurlijk nog 

niet teveel verklappen, maar het is een speciaaltje dit jaar. In deze 

jodela geen ‘Activiteiten’ te vinden, deze 2 pagina’s worden vervangen 

door een heus echtentecht kampboekje! In de plaats deze keer wel 

wat extra tijdrovers en supergrappen en grollen! Verder heeft een 

klein vogeltje mij nog ingefluisterd dat de jodela aan een opknapbeurt 

toe is. In het grote verlof zullen 

we er eens werk van proberen 

maken en het resultaat zien jul-

lie vast in de jodela van septem-

ber! Nu rest mij alleen nog te 

zeggen: een goei verlof allemaal, 

en hopelijk zie ik iedereen van 

jullie in Gent! 
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InformatioInformatioInformatioInformatio    
Kamp in Drongen! 

Jieha, het is eindelijk bijna zo ver, we gaan bijna op kamp. Ik hoop dat 

jullie allemaal jullie aftelkalender al gemaakt hebben want dan kan je 

zien dat het kamp met rasse schreden nadert. Dit jaar gaan we met 

zijn allen van 21 tot 31 juli op kamp naar Drongen. Ofwel is de leiding 

ondertussen al langs geweest ofwel zullen ze één van de dagen wel 

langskomen voor het kamp. Samen met deze jodela krijgen jullie ook 

een kampboekje waarin alle nodig informatie vermeld staat. Mocht je 

dit niet gekregen hebben dan kan je dit best even laten weten aan één 

van de leiding. We willen jullie er ook nog aan hel-

pen herinneren dat het de bedoeling is dat ieder-

een op kamp een volledig uniform hebben. Moch-

ten jullie dit nog niet hebben dan kan je, wanneer 

je de koffers komt brengen, je tot leider Hans wenden! 

 

Tenten huren van de KSJ 

Sommigen onder jullie weten het misschien al, maar de KSJ heeft ook 

een boel tenten ter beschikking die het kan verhuren aan iedereen die 

ze nodig heeft. Zeker tijdens de zomer kan dat handig zijn voor een 

BBQ, tuinfeest of wat dan ook om enerzijds lekker buiten te zitten en 

anderzijds toch beschut te zijn tegen een eventueel Belgisch buitje.  

De afmetingen zijn 9mx18m, 9mx9m, 6mx9m of 5mx5m! 

Onze verhuursite is nog in opbouw, maar tot die tijd kan je vrijblij-

vend voor alle inlichtingen terecht bij leider Bert op het nummer 

0498/59.70.02.  
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Activiteiten juli en augustus 

Jammer genoeg zullen er tijdens de maanden juli en augustus 

geen activiteiten zijn. We hopen jullie na het kamp allemaal te-

rug te zien op onze startdag op zaterdag 10 september! 

 

Ronde van Essen 

De laatste week van augustus, ja dat duurt nog wel 

eventjes, maar dan vindt de Ronde van Essen plaats. 

Elke avond vindt in een ander dorp van Essen een loop-

wedstrijd plaats. Hieronder kan je zien wanneer je 

waar kan gaan lopen. Ook de KSJ-leiding zal hierop 

prominent aanwezig zijn om een handje te helpen. Dus dan kunnen jul-

lie ons daar laten zien hoe sportief jullie wel niet zijn. 

 

Maandag 22/08: Kleiputtenlaan, Wildert:  

Stratenloop en ballonwedstrijd 

Dinsdag 23/08: College, Hoek: Zaklopen en streethockey 

Woensdag 24/08: Kleuterschool, Heikant: rekkenloop en XL-games 

Donderdag 25/08: Chiro Klavertje 4, Horendonk:  

Zigzagloop en schminken 

Vrijdag 26/08: Chiro Happy dorp, Statie:  

Hindernissenloop en mega twister + tienerfuif 

Zaterdag 27/08: Oude Pastorij, Centrum:  

Finales/volkscross, goochelaar en buikschuiven. 

 

Inschrijven kan alle dagen vanaf 18u30. De start wordt gegeven om 

19u00. Op zaterdag kan je inschrijven vanaf 13u30. Start van de fina-

les wordt gegeven om 14u00. Tot dan! 
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KiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekje    
 

Ons grote, supergeweldige KSJ-Kamp staat weer voor de deur. En om 

al helemaal terug in de sfeer te komen zien jullie hier wat foto's van 

het kamp van vorig jaar.  Tot de 21ste!  
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VerjaardagenVerjaardagenVerjaardagenVerjaardagen    
Onze piepers kunnen zich helemaal concentreren op vakantie houden 

want geen van hen zal een verjaardagsfeestje moeten geven! Dat 

bespaart weer een hele hoop duiten zegt. Op 8 juli daarentegen is 

het wel feest bij de leeuwkes, August Luijkx mag maar liefst 8 

kaarsjes uitblazen op die prachtige dag! Bij de deugnieten is het 

helemaal weer druk feesten geblazen tijdens de vakantie. De 4de juli 

wordt Brinte Raeymaekers zo maar liefst 10 jaar! Zij kan samen met 

Julie Rombouts de bloemetjes buitenzetten want zij wordt een dag 

later, de 5de, ook 10 jaar! Tot slot wordt Ian Mattheeusen op 13 

augustus 11 jaar! Dat is heel flink! Proficiat allemaal! Bij de rakkers is 

het windstil in het verlof wat verjaardagen betreft, maar zij zullen in 

september weer een drukke verjaardagmaand krijgen. Onze grootste 

groep de Sjowers leveren tijdens de vakantie ook maar weinig 

verjaarders. Enkel Jordy Haers wordt 15 jaar op 23 augustus en hij 

heeft ons ook al verteld dat daar een traktatie aan gaat vasthangen, 

hoera! Ola pola wat zie ik verder bij de Jonghernieuwers? Op 13 

augustus wordt Marc Leloux 17 jaar, dat is prachtig nieuws! Een klein 

vogeltje heeft mij verteld dat Marc wel eens kans maakt om bij de 

leiding te komen volgend jaar… Datzelfde vogeltje vertelde mij dat 

het op die dag, 13 augustus, ook wel eens leidingsverdeling zou kunnen 

zijn! Dat wordt een drukke dag voor Marc! Proficiat! Tot slot bij de 

leiding verjaren leider Thomas en leider Thijs nog in augustus, 

respectievelijk op 1 en 10 augustus worden zij nog respectievelijker 

19 en 18 jaar! Hoera Hoera Hoera! Een gelukkige verjaardag allemaal! 
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MoppentrommelMoppentrommelMoppentrommelMoppentrommel    
Van wie is deze GSM? 

Een aantal mannen kleden zich om in de kleedkamer van de golfclub.  

Een mobiele telefoon gaat af en een van hen begint een gesprek  

Iedereen in de kleedkamer luistert natuurlijk mee.  

MAN: "Hallo"  

VROUW: "Schat, ik ben het. Ben je op de club?"  

MAN: "Ja"  

VROUW: "Ik ben aan het winkelen en ik heb een onwijs mooi leren 

jasje gezien. Het kost maar 1000 euro. Mag ik het kopen?"  

MAN: "Natuurlijk, ... als je het mooi vindt moet je het kopen."  

VROUW: "Ik ben ook nog even langs de Mercedes garage gegaan.  

Ik heb de nieuwe 2004 modellen gezien. Er was er eentje zo mooi."  

MAN: "Hoeveel kost ie?"  

VROUW: "80,000 euro"  

MAN: "OK, maar voor die prijs wil ik wel alle accessoires erbij 

krijgen."  

VROUW: "Geweldig! Oh, ja nog een ding .... het huis dat we vorig jaar 

zo graag wilden kopen, staat weer te koop. Ze vragen 950.000 euro."  

MAN: "Nou, breng maar een bod uit. Bied maar 900,000 euro."  

VROUW: "OK. Ik zie je later vanavond. Ik hou van je!"  

MAN: "Doei, ik hou ook van jou."  

De man hangt op. ........ De andere mannen in de kleedkamer kijken vol 

verbazing naar hem.  

Dan vraagt hij: "Weet iemand van wie deze GSM is?" 

 



 

 6 SkiVakantie 

Jack en Bob gaan een weekje skiën in 

Oostenrijk. Onderweg met de auto worden ze 

verrast door een sneeuwstorm. Ze proberen nog verder 

te rijden, maar als ze een hoeve langs de weg opmerken besluiten ze 

toch maar te stoppen. Ze bellen aan en vragen aan de knappe boerin 

die komt opendoen of ze de nacht mogen doorbrengen. 

"Ik weet dat het een erge sneeuwstorm is en er is genoeg plaats in 

mijn huis, maar ik ben bang dat de buren zullen roddelen als ik jullie in 

huis neem." 

"Wees gerust mevrouw, we zullen in de schuur slapen en we zijn weg 

voor zonsopgang", De vrouw gaat akkoord. Ze installeren zich in de 

schuur en voor dag en dauw zijn ze weer weg. Het werd een prachtige 

skivakantie. 

Maar negen maanden later ontvangt Bob een brief van een advocaat. 

Na enkele minuten verdwaasd voor zich uit te hebben gekeken, beseft 

hij dat de brief afkomstig is van de advocaat van de weduwe van 

negen maanden geleden tijdens het skireisje. 

Hij loopt tot bij Jack en vraagt hem of hij zich de knappe weduwe 

herinnert?" 

"Ja ik herinner mij die." antwoordt Jack 

"Zou het kunnen dat je midden in de nacht bent wakker geworden en 

haar een bezoekje hebt gebracht?" 

"Euh... ja" antwoordt Jack een beetje verveeld met de zaak. 

"En je hebt mijn naam gebruikt in plaats van de jouwe?" 

Jack wordt nu echt rood van schaamte: "Ja, sorry hoor. Het is 

allemaal waar, maar waarom vraag je dat?” 

"Wel, ik heb net een brief gekregen van haar advocaat, ze is 

overleden en ik erf alles!" 
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De leraar kwam het klaslokaal binnen en in 

een sarcastische bui zei 

hij: "Als er hier idioten in de klas aanwezig zijn, 

willen deze dan rechtstaan?" Na een lange stilte, is er een nieuweling 

die opstaat. 

De leraar vraagt: "Dus jij vindt jezelf een idioot?"  

"Eigenlijk niet," antwoordde de leerling, "maar ik vind het maar zielig 

als u als enige rechtstaat." 

 

Anneke woont in een appartement en ze telefoneert naar de 

elektricien omdat haar deurbel niet meer werkt. De elektricien 

belooft diezelfde namiddag nog langs te komen. De volgende dag belt 

ze terug en ze zegt: "Waarom bent u niet langsgekomen?" 

"Ik ben wel langsgekomen," antwoordt de elektricien, "ik heb wel 20 

keer aangebeld maar niemand opende de deur!" 

 

Jantje: "Meester, zou het een beledeging zijn mocht ik u een ezel 

noemen?" 

Meester: "Dat is zeer zeker een beledeging!" 

Jantje: "Maar wat als ik 'Meneer' zeg tegen een ezel?" 

Meester: "Dat is geen belediging." 

Jantje: "OK, 'Meneer'!" 

 

Twee domme blondjes zijn in een diepe put terechtgekomen. 

Het ene domme blondje roept: "Help, help!" 

Het andere domme blondje onderbreekt haar en zegt: "Nee, we 

moeten samen roepen, dan zullen ze ons beter horen." 

Even later roepen ze: "Samen, samen!" 
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VerslagenVerslagenVerslagenVerslagen    
Leeuwkes: We gaan iets in ’t groen doen! 

Op de op één na laatste activiteit van het jaar, zijn we met ons 

leeuwkes naar het bos in Huybergen getrokken. Daar werden ze in 2 

groepen verdeeld die allebei een mooi plaatsje mochten uitzoeken om 

een dierentuin te gaan bouwen! Die waren heel mooi geworden, maar 

bij de rondleidingen misten we toch nog iets. Er waren overal hele 

mooie hokken gemaakt, maar er waren nergens dieren te bespeuren! 

Om van hun ‘tuinen’ echte dierentuinen te maken, moesten de leeuwkes 

opdrachten doen. Ze konden vissen verdienen voor in hun aquarium, 

beren, slangen, apen en ook nog giraffen. De dierentuin die op het 

einde het meeste dieren had, die had gewonnen.  

Dat leek eerst heel makkelijk, maar om een opdracht te kunnen 

krijgen, moesten ze de leiding gaan zoeken in het bos. En die zat héél 

goed verstopt. Zo goed zelfs, dat na een uur allebei de dierentuinen 

nog maar 3 dieren hadden! Na een korte drinkpauze, besloten we dus 

om het wat makkelijker te maken. In plaats van ons te zoeken, 

moesten de leeuwkes ons nu gewoon tikken. Na opdrachten gedaan te 

hebben zoals rol als een worst de berg af en loop dan terug naar 

boven, doe 2 minuten een aap na, zeg een hele moeilijke zin door over 

een giraf die zijn nek strekt,… was het alweer bijna tijd om terug 

door te gaan. De dieren zouden we tellen als we terug waren op het 

jeugdheem, waar elk flessendopje dat ze in het bos hadden gevonden 

voor nog 1 extra dier zou tellen. En verrassend genoeg, hadden toen 

allebei de dierentuien evenveel dieren! Alle leeuwkes zouden dus hele 

goede dierentuindirecteurs zijn! 
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TijdroverTijdroverTijdroverTijdrover    IIII    
Kan jij deze jongens naar het diertje brengen? 
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Kan jij deze droedels oplossen? 
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TijdroverTijdroverTijdroverTijdrover    IIIIIIII    
Vakantie! 

Dit zijn ongetwijfeld de leukste maanden van 

het hele jaar! Ga snel naar het strand! En je 

bent weer heel blij!! 

 

1.onderzeeër 2.opgeven 3.zonderling 

4.ondergrondse 5.onderafdeling 

6.ontstopping 



 
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 bekijken en downloaden! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


