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JODELA 

 

JAARGANG 2007-2008 

NUMMER 317 

Juni 

DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSJ HEIDEBLOEMPJE ESSEN 
 

 

VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord    
 

Examen, stres, schoolreizen, goed weer. Ze zijn zo typerend voor de maand die 

juist begonnen is. Nog 1 maand en het is weer tijd om vrij te zijn, om ten volle te 

genieten van het mooie weer, om op vakantie te gaan of nog beter: om op kamp te 

gaan in Wetteren. Het Oost-Vlaamse dorpje waar wij, KSJ Heidebloempje Essen, 

10 volle dagen gaan vertoeven. Dit kleine dorpje met zijn landelijke schoonheid is 

de geboortestreek van heel wat bekende Belgen: Freddy De Kerpel (bokser), 

Gunther Schepens (voetballer) en Tom De Sutter (voetballer) zijn enkele 

bekendheden die opgegroeid zijn in Wetteren. Maar daar zijn we nog niet. Vanaf 

1 juni is het nog welgeteld 51 dagen voor de start van het kamp. Dus je kan al 

starten met aftellen naar het kamp (zie kalender bij de Tijdrover). Maar voordat 

de grote, grote, grote vakantie kan beginnen moeten sommige leden (en leiding) 

nog veilig door hun examens geraken. Langs deze weg wensen wij jullie, 

studiebeesten zoals jullie zijn, dan ook zeer veel succes. Maar niet alleen het 

kamp staat voor de deur. Ook het EK voetbal in Zwitserland en Oostenrijk komt 

er aan. Het hoogtepunt zal op 29 juni zijn met de finale. De Belgen doen spijtig 

genoeg niet mee voor de titel van Europees Kampioen. En na het EK voetbal staat 

er alweer een volgend groot sportevenement op het programma. De Ronde van 

Frankrijk. Hier zullen alle grote wielrenners proberen een gooi te doen naar een 

ritoverwinning en/of naar de gekleurde truien. Laats ons hopen dat Tornado Tom 

Boonen zijn knalprestatie van vorig jaar evenaart en dat Stijn Devolder een mooi 

klassement mag rijden. Als dat nog niet genoeg is staan de Olympische Spelen ook 

op het programma in de zomervakantie. 

Deze zullen op 8 augustus starten in 

China. Meer bepaald in de stad Peking. 

Ze eindigen op 24 augustus. Hier zullen 

alle grote sportmensen in bijna alle 

sporttakken het tegen elkaar opnemen 

voor Olympische roem. En daarna maken 

de Spelen plaats voor de Ronde van 

Essen. Maar dat is nog ver weg allemaal, 

we wensen jullie in tussentijd alvast veel 

leesplezier met deze verse Jodela! 
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InformatioInformatioInformatioInformatio    

 

Examens 

Zoals elk jaar zijn de examens weer op komst, 

zowel voor de leden als voor de leiding. We 

houden daarom graag rekening met die arme 

zieltjes. Het zijn ook de laatste van dit schooljaar 

en waarschijnlijk de belangrijkste, want nu is het 

de moment nog om alles effe bij te benen. Kijk 

daar om goed of je ZATERDAG of VRIJDAG KSJ 

hebt. Zo kunnen ze zaterdag heel de dag leren. 

 

Kamp 

Waar jullie al een heel jaar naar uitkijken komt dichter en dichter. Jawel, het 

gaat hier over HET KAMP. Dit gaat nog altijd door van 21 tot 31 JULI. 

Geen paniek als jullie leiding nog niet is langs geweest: ofwel hebben ze nog geen 

tijd gehad ofwel waren jullie niet thuis. Langskomen doen ze zeker. Hopelijk 

zeggen jullie dan ook JA, want met een nee laat je de leiding met een triestig 

gezicht achter. 
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Geen activiteit 

Sorry lieve kindjes, maar in de maand juli en augustus zijn er geen 

activiteiten. Dit betekent dat jullie jezelf moeten bezig houden met 

plezierige dingen. Je mag op de computer spelen, 

maar vergeet ook niet af en toe eens buiten te 

komen om een lekker kleurtje op te doen. Vergeet 

tussen alle drukke vakanties en het buiten spelen 

wel het kamp niet. 

Alvast een prettige vakantie! 

 

 

Roefel 

Op 28 juni is hij er weer: de Roefel. En geloof het of niet, 

maar het is weer een “traditionele” Roefel, zoals je leiding 

die vroeger zelf ook mocht beleven. Omdat dit volgens ons 

allemaal een zalige dag is, is er ook geen activiteit 

voorzien. 

Het voordeel is dat je de leiding niet moet missen, want 

wij zijn ook massaal aanwezig. Dus als je ons 

tegenkomt, zeg gerust een goeiedag! 
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Bosbad  

Jawel, het einde is in zicht. Dit wil zeggen dat we naar jaarlijkse 

gewoonte met heel de KSJ naar het Bosbad gaan. Deze uitstap zal dit jaar 

doorgaan op 21 JUNI. We vertrekken om 10u aan het lokaal en we vragen een paar 

dingentjes om mee te nemen. Namelijk: 

- 10 euro als inkom en ineens een zakcentje; 

- zwemgerief, zonnecrème (smeer jullie kindje al van te voren in); 

- een lunchpakketje, snoepje, drinken; 

- en bereidwillige ouders om te rijden. 

De Rakkers, Sjowers en Jonghernieuwers gaan met de fiets en vertrekken ook 

gewoon om 10u aan het lokaal. (zie dat je fiets in orde is!) 

We zijn rond 18u terug van een heerlijk dagje zwemmen. 

Moest het slecht weer zijn en twijfel je of het wel door gaat, dan mag je altijd 

bellen naar Robin: 0474/39.12.06 

Hopelijk wordt het goed weer. Duimen maar! 
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MoppentrommelMoppentrommelMoppentrommelMoppentrommel    

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

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

Babette: Aaah! Was jij daar ook? 

 

 Een trol, een feniks en een kabouter gingen eens langs bij hun vriend Tom de 

barman. Opeens zei deze: “Ik heb een nieuw zwembad gekregen en er is ook een 

speciaal tintje aan: voor je het zwembad induikt, moet je zeggen waar je in wil 

springen.” De volgende dag proberen ze het zwembad uit. 

De feniks riep: “Pompoensap”. De kabouter die riep: “Boterbier!” 

De trol wist niet wat zeggen maar toen gleed hij uit en hij riep: “SHIT!” 

 

Zangeres na haar optreden: “Heb je gehoord hoe mijn stem de zaal vulde?” 

Vriendin: “Ja natuurlijk, er gingen zelfs bezoekers weg om ruimte te maken.” 

 

Een klant loopt de slagerswinkel binnen.  

De slager is juist zijn zoon een pak slaag aan het geven .  

“Duurt het nog lang?” vraagt de klant.  

“Nee hoor”, antwoordt de slager. “U bent zo aan de beurt.” 

 

Mama: “Charis, deel je dat stuk kaas met je zus?” 

Charis: “Ja mama, ik zal haar de gaatjes geven!” 

 

 Tijdens de rondgang langs de patiënten betrapt een arts een zuster, die een 

zieke hardhandig door elkaar schudt.  

Arts: “Wat bent u aan het doen?!”  

Verpleegster: “Ik moet hem wel wakker maken, dokter: 

hij heeft zijn slaaptablet nog niet ingenomen." 

 



 

6 De directeur kwam binnen in de stoutste klas van de 

school. Hij vroeg wie er stout was geweest. Een 

jongen zei dat hij een spijker onder de juf haar stoel 

had gelegd. De directeur zei: “Foei, dat mag niet! 100 Regels straf 

schrijven!” Dan zei een meisje dat ze snippers door het raam had 

gegooid. De directeur zei dat het niet zo erg was. 

Opeens komt er een jongen binnen vol met blauwe plekken. 

De directeur vraagt wie hij is. De jongen antwoordt: “Jan Snippers, mijnheer.” 

 

 Rudy loopt langs de Schelde. Opeens valt hij in het water. Gelukkig komt een 

agent hem redden. Dan vraagt de agent: “Heeft u geen zwemdiploma?” 

“Jawel," zegt Rudy, “maar er hangt een bordje: Verboden te zwemmen.” 

 

Kleine Jeffrey tegen zijn mama: “Later wil ik rijk worden en een groot huis 

hebben met keigrote kamers. Geen badkamer!” 

“Waarom geen badkamer, Jeffrey?” vroeg mama. 

“Omdat ik stinkend rijk wil worden!” zei hij. 

 

 Jantje vraagt aan zijn papa: “Papa, mag ik alstublieft een beetje geld?” 

“Waarom Jantje?” vraagt papa. 

- “Het is voor een oud vrouwtje.” 

“Oké, waar is ze?” vraagt papa.  

“Daar,” antwoordt Jantje, “dat vrouwtje dat ijsjes verkoopt!” 

 

“Brrr, dit is geen leven”, jammerde de tandenborstel. “Ik verlies al mijn haren.” 

“En ik word elke dag magerder en magerder”, zei het stukje zeep. 

“En ik dan… mijn neus loopt altijd”, zei het kraantje. 

 

Een kale man gaat naar de kapper. Een tijd later is de kapper klaar. 

Hij zegt: “Dat is dan 20 euro!” 

“20 euro!” roept de kale man. “Zoveel !?” 

“Ja: 10 euro voor te knippen en 10 euro voor het zoeken naar haar!” 

 

Leen heeft straf omdat ze niet kan tellen. 

Ze moet 100 keer schrijven: “ik kan niet tellen.” 

Als Leen haar straf afgeeft, wordt de juf woedend: 

“Waarom schrijf je het maar 80 keer?” 

“Omdat ik niet kan tellen juf”, zegt Leen. 



 

 

7  

Tijdrover 

Het kamp nadert weer razendsnel, dus niets leuker dan een aftelkalender. Schuur 

hem uit en hang hem op in je kamer, huis, prikbord,… Veel aftel-pret! 

ZONDAG (1 juni) 
50 

MAANDAG 
49 

DINSDAG 
48 

WOENSDAG 
47 

DONDERDAG 
46 

VRIJDAG 
45 

ZATERDAG 
44 

ZONDAG 
43 

MAANDAG 
42 

DINSDAG 
41 

WOENSDAG 
40 

DONDERDAG 
39 

VRIJDAG 
38 

ZATERDAG 
37 

ZONDAG 
36 

MAANDAG 
35 

DINSDAG 
34 

WOENSDAG 
33 

DONDERDAG 
32 

VRIJDAG 
31 

ZATERDAG 
30 

ZONDAG 
29 

MAANDAG 
28 

DINSDAG 
27 

WOENSDAG 
26 

DONDERDAG 
25 

VRIJDAG 
24 

ZATERDAG 
23 

ZONDAG 
22 

MAANDAG 
21 

DINSDAG 
20 

WOENSDAG 
19 

DONDERDAG 
18 

VRIJDAG 
17 

ZATERDAG 
16 

ZONDAG 
15 

MAANDAG 
14 

DINSDAG 
13 

WOENSDAG 
12 

DONDERDAG 
11 

VRIJDAG 
10 

ZATERDAG 
9 

ZONDAG 
8 

MAANDAG 
7 

DINSDAG 
6 

WOENSDAG 
5 

DONDERDAG 
4 

VRIJDAG 
3 

ZATERDAG 
2 

ZONDAG 
1 

MAANDAG 
Vertrek 

DISNDAG 
 

WOENSDAG 
 

DONDERDAG 
 

VRIJDAG 
Vertrek PIEPERS 
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Hoe maak je een papieren SUPERVLIEGTUIG? 

STAP 1 

Vouw het papier dubbel. 

Vouw de linker- en de rechterhoek naar binnen. 

 

 

 

 

 

STAP 2 

Vouw de hoeken terug open. 

Vouw de linker- en de rechterhoek tot in de helft van de 

eerste hoek. 

 

 

 

 

STAP 3 (moeilijke stap) 

 C   A 

 Laat liggen zoals stap 2. 

  1        Vouw nu zijde A zo dat ze recht ligt op zijde B. 

 Doe dit ook met zijde C naar zijde D. 

  B                       D Vouw de punt naar binnen, zodat er een vierkant 

wordt gevormd (lijn 1 moet gevouwen worden). 
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STAP 4 

Laat liggen zoals op het einde van stap 3. 

Vouw nu de rechterpunt naar binnen (over de helft, 

je hebt die lijn al gevouwen tijdens stap 3). 

 

 

 

STAP 5 

Vouw de punt die over de helft ligt terug naar zijn 

helft zodat die volledig op zijn helft ligt. 

 

 

 

STAP 6 

Vouw nu de rechterpunt naar binnen (over de helft, je 

hebt die lijn al gevouwen tijdens stap 3). 

 

 

 

STAP 7 

Vouw de punt die over de helft ligt terug naar zijn helft 

zodat die volledig op zijn helft ligt. 
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STAP 8 

    Vouw nu zoals de stippellijnen.  

    Altijd naar binnen vouwen! 

 

 

 

STAP 9 

VLIEGEN MAAR 

Je kan je vlieger altijd inkleuren. Breng ze op een zaterdag bijvoorbeeld eens 

mee en laat ze aan je leiding zien. !TIP! 
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WistWistWistWist----jejejeje----datjesdatjesdatjesdatjes    

 

… We al veel geheimen van Boortje te weten kwamen? 

… Boterhammen, eieren, Zwan-worstjes en dode vissen geen levende dingen zijn 

om te koken? 

… Thomas Vroegrijk sprinkhanen en veldkrekels lekkerder vindt dan meelwormen 

en huiskrekels? 

… De mama van leidster Ellen de wasknijpers van de KSJ maar boecht vindt? 

… De wildste wildwaterbaan van alle “Center Parcs’en” ver weg is? 

… De Jonghernieuwers 48 uur aan één stuk wakker gebleven zijn? 

… De Sjowers zijn gaan karten? 

… Leider Jef gewonnen is? 

… De Sjowers altijd vragen of we niet te actief gaan doen? 

… De Deugnieten vol zand hingen? 

… Dit aan de bergen van Huybergen lag? 

… Leidster Leen de Deugnieten heel dankbaar is voor de vele leuke cadeaus? 

… De Deugnietenleiding de Deugnieten ook heel dankbaar zijn voor de kilo’s zand 

in hun kleren? 

… Volgens Enjo de vrachtwagen is weggereden? 

… Bart van de Deugnieten vaak zegt : “Ik ben er mee bezig” ? 

… Hij daarom wel op een politieker trekt? 

… Den Bob Engels kan? 

… Hij al “What the fuck” kan zeggen? 

… We met de Piepers, Leeuwkes & Deugnieten naar het Vrouwenhof zijn geweest? 

… Dit zeer plezant was? 
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… Zelfs Rudy en Jasper van de Pieperleiding alle speeltuigen hebben bespeeld? 

… De kabouters definitief verdreven zijn? 

… De Piepers de beste groep is? 

… Ze zo goed als altijd compleet zijn? 

… De Sjowerleiding altijd compleet is? 

… Bedankt Brinthe, Bob, Stijn, Sofie, Seppe, Robbe, Wout en Tibo! 

… Ik bij deze efkes iedereen wil bedanken? 

… Iemand bedanken een mooie daad is? 

… Een mooie daad iets goed is? 

… Iets goed ook kaai-plezant is? 

… De Leeuwkes de bezem van Harry Potter hebben gevonden? 

… Harry Potter en Boortje hen heel dankbaar zijn? 

… Ik jullie allemaal heel dankbaar ben? 

… Dit eigenlijk niks uitmaakt? 

… Jonas goed voor een vogeltje kan zorgen? 

… Vicky graag de leiding voor de zot houdt? 

… Ik nu dit blad nog efkes moet vol lallen? 

… Anders de Wist-je-datjesrubriek niet helemaal vol staat 

… Dit een gevaar voor de samenleving zou kunnen zijn? 

… Dit ook net zo goed geen gevaar voor de samenleving kan zijn? 

… Er veel gevaren voor de samenleving bestaan? 

… Het mij bijna aan het lukken is? 

… Het nu toch wel echt bijna gelukt is? 

… Het nu gelukt is? 
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VerjaardagenVerjaardagenVerjaardagenVerjaardagen    

Bij de Leeuwkes hebben we deze maand 1 jarige, namelijk Jisca Celie. Dit rasecht 

Leeuwke heeft reden om een feestje te bouwen want ze wordt op 24 juni 9 jaar! 

 

Bij de Deugnieten zijn er 2 jarig. De eerste is Thomas Van Loon. Hij wordt op 5 

juni 11 jaar. Dat wordt trakteren Thomas! 

De tweede bij de Deugnieten is niemand minder dan Cedric Van Thillo! Hij mag op 

8 juni 10 kaarsjes uitblazen. 

 

Bij de Rakkers zal Maxime Goossenaerts op 10 juni 12 knepen in haar poep 

krijgen, want dan wordt zij namelijk 12 jaar! 

 

Bij de Jonghernieuwers zijn er 2 jarigen. Er zal getrakteerd moeten worden door 

Hans Boden en Kjell van den Bossche. Hans wordt op 21 juni 17 jaar en de Kjell op 

24 juni 17 jaar. Als dat geen reden is om even helemaal uit de bol te gaan! 

 

Aan alle jarigen deze maand : Een dikke proficiat !!!!! 
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    ActiviteitenActiviteitenActiviteitenActiviteiten    

Piepers 

7/06: The great escape of the Afke Island 

14/06: Het grote “Ik ben niet zo ideaal”-spel: best of 

21/06: Bosbad zie informatio 

28/06: Roefel zie informatio 

 

 

 

  Leeuwkes 

  ! Vrijdag 6/06 Bob de sjorder 19u tot 21u30 

  ! Vrijdag 13/06 Nies in je schoen, doen 19u tot 21u30 

  21/06: Bosbad: zie informatio 

  28/06: Roefel: zie informatio 

 

 

 

Deugnieten 

7/06: Ching chang sjong 

14/06: Ping pang pong meebrengen: reservekledij 

21/06: Bosbad: Swing swang swong: zie informatio 

28/06: Roefel: zie informatio 
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Rakkers 

7/06: Hot pit 

14/06: Mount Everest 

21/06: Bosbad: zie informatio 

28/06: Roefel: zie informatio 

 

 

Sjowers 

6/06: E.A. games 

14/06: Bert en Ernie 

21/06: Bosbad: zie informatio 

28/06: Roefel: zie informatio 

 

 

Jonghernieuwers 

! Vrijdag 6/6: 6  19.30 tot 22.00u 

! Vrijdag 13/6: Datum zegt genoeg.  19.30 tot 22.00u 

 21/6 Galderse furies part 2: zie informatio 

 28/6 Pullenbal: geen activiteit 

 

Groetjes, veel succes met je examens en tot volgende maand!Groetjes, veel succes met je examens en tot volgende maand!Groetjes, veel succes met je examens en tot volgende maand!Groetjes, veel succes met je examens en tot volgende maand!    

Jasper, Rudy, Charis, Babette, Ellen, Boris, Afke, 

Leen, Gino, Joris, Robin, Jonas, Jeffrey, Johnny 

en Pieter 



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! 

 



 
 


