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DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSJ HEIDEBLOEMPJE ESSEN 
 

VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord    

Juni 2009. We kijken interactieve digitale televisie, surfen draadloos 

op het internet, spelen on-line tegen elkaar op de Wii en hebben een 

gsm om met elkaar te sms’en. Niet te geloven hoe snel de technologie 

evolueert. Volgens mij hadden jouw ouders deze uitvindingen nooit 

kunnen voorspellen, toen ze net zo oud waren zoals jij. Net zoals wij 

nu niet kunnen voorspellen waarmee we over pakweg 25 jaar allemaal 

zullen spelen. Al is het wel zeker dat jouw kindjes in de zomer van 

2034 ook weer allemaal zullen snakken naar lekker samen buiten spe-

len. Hopelijk zitten ze dan ook allemaal in de KSJ, want met deze 

temperaturen is er, ook over 25 jaar, geen enkele dag leuker dan za-

terdag! Vorige maand hebben enkele leden al kunnen proeven van wa-

terspelletjes en van een heerlijke speeltuin, deze maand gaan we on-

der andere met zijn allen naar Splesj, het leukste waterspeelpark van 

Nederland en België. De oudere leden en de leiding hebben deze top-

maand jammer genoeg ook weer te lijden onder die vervelende exa-

mens. We wensen hen alvast veel succes en moed! Als afsluiter staat 

er in juni zoals altijd weer een superleuke Roefel gepland, om daarna 

helemaal te duiken in de twee 

leukste maanden van het jaar! 

Want wat is er nu leuker dan 

heerlijk spelen in de zon, zonder 

ook maar even aan school te 

moeten denken? Ik ben er zeker 

van dat de jeugd er in de toe-

komst er ook zo over denkt. Veel 

leesplezier met deze Jodela! 
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InformatioInformatioInformatioInformatio    
Kamp 

Vorige maand hadden we het in de 

Informatio al over het kamp, maar toen 

was de kostprijs nog niet bepaald. Op 

het leidingsweekend hebben we die vastgelegd 

op 70 EUR voor de Piepers en 95 EUR voor de overige bannen. Tot de 

leeftijd van 12 jaar is deze kost bovendien fiscaal aftrekbaar, want 

onze KSJ is een erkend jeugdwerkinitiatief. Maak u geen zorgen als 

we nog niet bij u thuis zijn langsgeweest, we komen er binnenkort aan 

om ook aan jou te vragen of je meegaat op kamp! Het kan eventueel 

nog wel even duren tot na de examens (zie ook volgend stukje)… Nog 

even ter herinnering: We gaan van 21 tot 31 juli op kamp naar Kaster-

lee, de Piepers vertrekken pas op 25 juli. Begin juli zal er bovendien 

nog een kampboekje in je brievenbus vallen, waarin alles staat wat je 

moet weten over het kamp. 

 

Examens 

Vele leiders, leidsters en leden hebben er last van: 

de eindexamens in juni. In deze periode is het 

belangrijk om je af en toe goed uit te leven, maar 

je verspilt liever ook niet te veel kostbare 

studeertijd… Een moeilijk dilemma, dat we hebben 

opgelost door de KSJ soms op vrijdagavond te 

laten doorgaan. Kijk dus goed na bij de activiteiten 

wanneer de activiteit van jouw ban gepland staat! 
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Splesj! 

Op zaterdag 20 juni trekken 

we als afsluitende activiteit 

met alle leden van de KSJ naar Splesj 

in Nederland (het vroegere Bosbad). 

De Rakkers, Sjowers en Jongher-

nieuwers rijden met de fiets (zorg dat je 

fiets volledig in orde is!), de jongere bannen rijden mee met 

auto’s. Het zou dus tof zijn als er een paar ouders zich aanbieden om 

even voor taxichauffeur te spelen. Iedereen vertrekt om 10:00u aan 

het jeugdheem en rond 18:00u zullen we daar alweer lekker opge-

droogd terug staan. Hopelijk is de zon op die dag van de partij. Als er 

’s ochtends donkere wolken hangen en je twijfelt of onze uitstap 

doorgaat, mag je altijd even bellen naar Boris (0474/46 72 42) of 

Leen (0472/98 66 82). Tot slot geven we nog even mee wat je die dag 

zeker niet mag vergeten: 

 10 EUR voor de inkom en als zakgeld; 

 zwemgerief; 

 zonnecrème (we raden aan om je van te voren ook al eens een 

eerste keer in te smeren!); 

 een lunchpakketje voor ’s middags, een snoepje en wat drinken. 

Hopelijk gaan jullie allemaal mee! 
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Roefel 

Een weekje later, op 27 juni is er geen KSJ op 

zaterdagmiddag, want dan is de Roefel weer 

in’t land! Als je je leiding deze zaterdagmiddag niet 

kan missen moet je zeker mee komen Roefelen, want 

wij zullen daar ook allemaal ergens rondlopen. 

 

 

Geen activiteit 

In juli en augustus zijn er jammer genoeg geen activiteiten voorzien 

(buiten het niet te missen kamp natuurlijk). Na 31 juli zal je het dus 

wel echt een hele maand zonder ons moeten doen. Op 12 september 

beginnen we weer aan een nieuw KSJ-jaar. Alvast een prettige vakan-

tie en tot dan! 
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GroentjesGroentjesGroentjesGroentjes    
Proficiat aan al degenen die het Groentje van vorige maand hadden 

geraden. Het sprak voor zich dat het leidster Sylvie was. Omdat we 

alle Groentjes van dit jaar al geïnterviewd hebben, interviewen we de-

ze keer een veteraan, een oudje in het leiding zijn. 

 

Jodela: Goeie avond! 

Oudje: Halowkes 

 

J: Laten we gelijk met de deur in huis vallen. Zoveel jaren KSJ, wat 

zijn je persoonlijke topmomenten? 

O: Dat zijn er wel heel veel, vooral het 2de, 3de en 4de jaar leiding wa-

ren in het geheel topmomenten. 

 

J: Wat was er dan zo goed aan die jaren? 

O: Ik stond toen bij medeleiding waarmee het keigoed klikte, ook 

stond ik in die jaren bij de Piepers en de Leeuwkes, al een geluk. Want 

de rest van de groepen vind ik maar niks. 

 

J: Aha, een favoriet van de jonge groepen dus! Doe je buiten de KSJ 

nog wat anders? 

O: Werken bij *piep*, verder maken van bloemstukjes en verzamelen 

van sigarenbandjes. 
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J: Een veelzijdig persoon dus, maar kan je ons eens vertellen 

wat tot hiertoe je beste kamp was?  

O: Dat is duidelijk, dat was overduidelijk het allereerste kamp 

dat ik meeging in Boortmeerbeek. Wist je trouwens dat water van 

VAL uit Boortmeerbeek komt? 

 

J: Nee, dat wist ik niet. 

O: Awel, dan weet ge het nu! 

 

J: Alé vooruit, weer wat bijgeleerd. Heb je nog toekomstplannen? 

O: Tuurlijk, ik blijf nog een allerlaatste jaar in de KSJ. En wat ik ver-

der ga doen interesseert jullie toch niet. 
(Op aanvraag van de geïnterviewde staat een bepaald woord schuin, dik en onderstreept.) 

 

J: Dan nog een klassieker, met welke andere leider/leidster zou je 

eens voor een dag willen wisselen? 

O: Ik zou toch wel eens in de schoenen willen staan van mijn medelei-

ding. Alleen maar om te zien hoe het nu eigenlijk is om samen met mij 

in de leiding te staan. 

 

J: Oké, bedankt voor het interview. Nog een prettige dag verder! 

O: Ik vind het een beetje raar dat je me ’s avonds nog een prettige 

dag toewenst. Het meeste van de dag ligt namelijk al achter de rug. 

Maar toch blijven gaan! 

 

- ----------------------------------------------------------------------------

Naam:_______________________________________________ 

Groep:_______________________________________________ 

Wie is volgens jou het Oudje?______________________________ 

(Overgebleven mogelijkheden: Boris, Ellen, Johnny, Joris, Jeffrey, 

Rudy, Jonas, Leen, Jasper, Gino, Pieter, Robin, Babette en Charis) 

�
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TijdroverTijdroverTijdroverTijdrover    
 

 

 

 

 

INGANG      UITGANG 

 

 

 

 

 

Kleur deze kleurplaat mooi in en geef hem aan één van de 23 leiding 

om zo een mooie prijs te winnen! 
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WistWistWistWist----jejejeje----datjesdatjesdatjesdatjes    
 

Wist je dat… 

- Deze maand al weer de laatste KSJ-maand is van dit schooljaar? 

- We natuurlijk nog wel een mega-bangelijk fantastisch kamp voor 

de boeg hebben? 

- Dit naar jaarlijkse gewoonte door gaat van 21 tot 31 juli? 

- We in die periode allemaal samen naar Kasterlee trekken? 

- Dit al heel vaak in de Jodela heeft gestaan? 

- Het daarom zo goed als onmogelijk is om dit gemist te hebben? 

- Je het nu zeker niet meer mag vergeten? 

- De Piepers een mini-weekend achter de rug hebben? 

- Leider Rudy en Leider Robin soms erg luidruchtig uit de hoek 

konden komen? 

- Ze hiervoor alle twee een megafoon hadden aangeschaft? 

- We tot de conclusie zijn gekomen dat we ze zonder megafoon 

eigenlijk al luidruchtig genoeg vinden? 

- De Deugnieten Danté wel een beetje missen? 

- We hopen dat hij snel terugkomt? 

- De Deugnieten echte turnkampioenen hebben? 

- Mirangelo en Tijmen tweede en derde zijn geworden met de 

turnwedstrijd? 

- We ze hiervoor nog eens een dikke proficiat wensen? 

- Er in mei veel Sjowers jarig waren? 

- Dit maar liefst 30 procent van hun totale aantal was? 

- Het zelfs 66,67 procent van hun leiding was? 
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- Ze dit uitgebreid gevierd hebben? 

- Michiel voor zijn verjaardag een frisse duik in de Kleine 

Aa kreeg? 

- Marc en Dries hier ook van mee hebben genoten? 

- Hun leider Boris er niet bij kon zijn? 

- Dit kwam omdat hij examens heeft? 

- Veel leiding deze maand examens heeft? 

- Er daarom activiteiten zullen zijn op vrijdagavonden? 

- De leiding jullie steun goed kan gebruiken? 

- Je ze dus altijd een hart onder de riem mag steken? 

- De leiding wel van snoepjes houdt? 

- Dit een kleine tip was voor dat hart onder die riem? 

- Je natuurlijk ook zelf iets mag verzinnen? 

- We de leden die examens hebben uiteraard ook heel veel succes 

wensen! 

- Het blad nu bijna vol is? 

- Ik dus nog een paar wist-je–datjes moet verzinnen? 

- De langste man op aarde 2 meter en 72 centimeter was? 

- Dit toch wel zeer lang is? 

- Deze man ook wel een grote neus had? 

- Deze bijna zo groot was als de neus van leider Pieter? 

- Leider Pieter toch wel de grootste neus van iedereen heeft? 

- Het blad nu echt bijna vol is? 

- Ik het allerlaatste nog ga vullen met een prentje? 
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KiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekje    
 

De zonnige maand mei leverde weer een heleboel leuke foto’s op. Met 

een carwash, minigolf, uitstap naar het Vrouwenhof en enkele week-

ends stonden er dan ook enkele topactiviteiten op het programma.  
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    VerslagenVerslagenVerslagenVerslagen    
 

Vrouwenhof 

Op 23 mei zijn de Piepers, Leeuwkes en Deugnieten samen naar het 

Vrouwenhof in Roosendaal geweest. Mede door het breed lachende 

zonnetje beloofde het een erg leuke dag te worden. Met vriendelijke 

leiders en enkele ouders die bereid waren ons te brengen zijn we met 

volle auto’s vertrokken. Daar aangekomen konden onze kindjes haast 

niet wachten om de hele speeltuin te veroveren. De leiding palmde een 

KSJ-plekje in onder een grote boom, waarna ze een poging deden om 

hun leden te vinden en ze bij te houden op de schommels, draaiplat-

formen, glijbanen en in het waterparkje. En na een tijdje spelen in 

zo’n warm weer was het tijd geworden voor een lekker koud ijsje. Dit 

hoefden we uiteraard geen twee keer te zeggen. Iedereen stormde 

massaal op het winkeltje af. We kwamen tot de conclusie dat de ijs-

jesmevrouw niet al te slim was. Onze ijsjes zouden nootjes gehad 

moeten hebben maar die vonden we, zelfs na een uitgebreid onder-

zoek, niet terug. Maar hier lieten enkele dappere jongemannen het 

niet bij! Nootjes vragen is nootjes krijgen, dachten ze! Het ijsje van 

leider Pieter viel ook een beetje tegen. Al was dit wel zijn eigen 

schuld! Hij had maar niet zo dom moeten zijn om naar leider Jeroen te 

luisteren. Want grappig als die is had hij het vieste ijsje op de kaart 

aangeraden. “Vrienden” noemen ze dat dan! Na deze (voor de meesten 

dan toch) lekkere verfrissing konden we ons weer vol nieuwe energie 

gaan uitleven. Nog even. Toen waren de taxi’s er en reden we moe 

maar voldaan naar huis. 
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MoppentrommelMoppentrommelMoppentrommelMoppentrommel    
Een koppel zat eens te eten in een 

restaurant waar de bediening ongelooflijk 

traag was. De man stond uit het punt om 

uit zijn vel te springen, dus begon de 

vrouw snel over iets leuks om hem te 

kalmeren. “Weet je,” zei ze, “onze vriendin 

Kristien kan elk moment bevallen!” “Oh, 

ja?!” blafte de man. “En ze was nog niet 

eens zwanger toen we hier binnenkwamen!” 

 

Een man vertelt thuis dat zijn collega’s hem de bijnaam “de computer” 

hebben gegeven. De vrouw vroeg of dat te maken had met zijn enorme 

denkkracht en zijn indrukwekkende vermogen om meerdere taken te-

gelijk te verrichten. “Nee,” gaf hij toe. “Omdat ik altijd word uitge-

scholden en aangespoord om sneller te werken.” 

 

Een toekomstige schoonvader vraagt: “Zo, jongeman, kun je een gezin 

onderhouden? “Eh, nee”, antwoordt de verbaasde jongen. “Ik was en-

kel van plan om alleen uw dochter te onderhouden. De rest van uw ge-

zin zal voor zichzelf moeten zorgen.” 

 

Een ouder echtpaar merkt dat hun geheugen achteruit gaat. Ze be-

sluiten om een geheugentraining te volgen waarin ze leren om dingen 

te onthouden door verbanden te leggen. Een paar dagen later staat de 

man buiten met de buurman te praten en hij vertelt dat de training 



 

13 ongelooflijk goed helpt. “Hoe heet de lerares 

eigenlijk?” vraagt de buurman. “Even denken,” 

zegt de man vertwijfeld. “Het is een bloem, een 

bloem die lekker ruikt maar doornen heeft, hoe heet 

die bloem ook alweer?” “Een roos,” antwoordt de buurman behulpzaam. 

“O ja, dat is het.” De oude man draait zich om naar zijn huis en roept: 

“Rosa, hoe heet de lerares van de geheugentraining ook al weer?” 

 

Een man loopt een pompstation binnen voor een kop koffie, een wor-

stenbroodje en een reep chocola. Bij het afrekenen zegt hij tegen de 

kassierster: “Sorry, ik heb alleen maar een briefje van vijftig.” “Geeft 

niks,” antwoordt ze. “Dan legt u het 

broodje gewoon terug.” 

 

“Mam, ik heb het helemaal gehad,” roept 

een jongen als hij thuiskomt. “Op school 

noemen ze me allemaal ‘de sergeant’.” 

“Waarom dan, lieverd?” vraagt ze. 

“Pardon?! Ik stel hier de vragen!” buldert 

de jongen. 

 

Bob was een trage werker en had moeite een job te houden. Na een 

bezoek aan de VDAB kreeg hij werk in de dierentuin. Toen Bob zich de 

eerste dag op zijn werk meldde, droeg de hoofdoppasser, die Bobs re-

putatie van slome sufferd kende, hem op voor de schildpadden te gaan 

zorgen. Later ging hij eens kijken hoe het hem afging en trof Bob aan 

bij de lege schildpaddenwei. “Waar zijn de schildpadden?” vroeg hij 

aan Bob. “Niet te geloven,” antwoordde hij. “Ik deed gewoon het hek 

open en toen – zoef !” 
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VerjaardagenVerjaardagenVerjaardagenVerjaardagen    
Vanaf juni beginnen de zonnige maanden, dus dat moet wel gepaard 

gaan met een paar feestjes. Daarom zijn er natuurlijk de verjaarda-

gen. De jarigen in juni zijn niet met veel, des te meer rede dat we ze 

niet onopgemerkt mogen laten voorbijgaan. 

De Piepertjes kunnen deze maand 2 keer feestvieren, want zowel Da-

ni Adriaensen als Sita Raeymaekers mogen kaarsjes uitblazen. Ze 

worden allebei 6 jaar, Dani doet dat op 16 juni 6 jaar en Sita op 24 

juni. Feesten geblazen dus! Ook de Deugnieten hebben op die dag re-

den tot feesten want op 24 juni wordt Jisca Celie 10 jaar. Proficiat! 

Bij de Rakkers hebben ze in de maand juni 3 keer een reden om eens 

goed feest te vieren. Maxime Goossenaerts wordt op 10 juni maar 

liefst 13 jaar, hip hip hoera! Op 21 juni bereikt leider Hans de grens 

van 18 jaar en wanneer hij hiervan bekomen is, moet hij alweer naar 

een ander feest! Want enkele dagen later, op 24 juni, viert leider 

Kjell ook zijn 18-jarige feestje. Komaan jongens, dat wordt trakte-

ren! Nog eens aan alle jarige een dikke proficiat! 
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ActiviteitenActiviteitenActiviteitenActiviteiten    

Piepers 

6 juni: Het grote “ik-ben-niet-zo-ideaalspel” deel 1 (Best off) 

13 juni: Clown en Clowninnekes dag 

   Verkleed komen als Clown 

20 juni: BasBod 

   (Zie Informatio, p. 3) 

27 juni: Roefel 

   (Zie Informatio, p. 3) 

 

    Leeuwkes  

6 juni: Het oor van Satan  

Vrijdag 12 juni van 19.00 tot 21.00 uur  

  Dessert 

20 juni: Bosbad 

   (Zie Informatio, p. 3) 

27 juni: Roefel 

   (Zie Informatio, p. 3) 
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Deugnieten  

Vrijdag 5 juni van 19.30u tot 21.30u: 

    Feest met Spol en Spert 

Vrijdag 12 juni van 19.30u tot 21.30u: 

    The Blair Witch Project 

20 juni: De grote pot stoofvlees 

20 juni: (Zie Informatio, p. 3) 

27 juni: Roefel de foefel 

27 juni: (Zie Informatio, p. 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakkers  

Vrijdag 5 juni van 19.30u tot 21.30u: 

    De kleurrijke vissers  

Vrijdag 12 juni van 19.30u tot 21.30u: 

     Megastructures  

20 juni: Plonsplezier 

   (Zie Informatio, p. 3) 

27 juni: Roefel 

   (Zie Informatio, p. 3) 
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Sjowers   

Vrijdag 5 juni van 19.30u tot 22.00u: 

Let’s make a new home 

Meebr.: inrichtsspullen die je niet meer nodig hebt! 

Vrijdag 12 juni van 19.30u tot 22.00u: 

The Last empire, Meebr.: iets lekker 

20 juni: De grote pot goulash 

(Zie Informatio, p. 3) 

27 juni: Roefel 

(Zie Informatio, p. 3) 

 

 

Jonghernieuwers 

Vrijdag 5 juni van 19.30u tot 22.00u: 

Kakkerlakke 

  Meebrengen: reservekleren 

Vrijdag 12 juni van 19.30u tot 22.00u: 

Movieworld 

20 juni: De Mosten 

   (Zie Informatio, p. 3) 

27 juni: Roefel voor iedereen die zich kinds voelt (iedereen dus)  

   (Zie Informatio, p. 3) 

 

Johnny - Jonas - boris - leen - Jasper - 
Bert - joris- Hans - Kjell - Babette  

Jeroen - Charis - Pieter - Femke - Gino 

- Jolien - Jeffrey - Ellen - Mathias - 
Robin - Sylvie - Hilde - Rudy 



Contactgegevens leiding 
 

Antonissen Boris Spurrieveld 23 03/667.53.98 

Arnouts Ellen Struisven 43 03/677.23.57 

Arnouts Jeroen Struisven 43 03/677.23.57 

Boden Hans Steenovenstraat 84 03/667.24.00 

Elst Johnny Handelsstraat 7 0485/74.36.55 

Herrijgers Jeffrey Albert Yssackersstraat 12 03/667.66.73 

Hermus Rudy Kloosterstraat 4 bus 2 0485/95.77.49 

Kalkman Femke Essensteenweg 5 bus 3 0479/85.44.98 

Konings Joris Hemelrijklaan 20 03/297.27.71 

Peeters Bert Antwerpsesteenweg 61 0498/59.70.02 

Schrauwen Jonas Kraaienberg 13 03/667.58.83 

Van den Keybus Leen Kortestraat 16 03/667.64.60 

Van Den Bossche Kjell Steenovenstraat 118 03/677.25.62 

Van der Burgt Hilde Maatjesstraat 43, 2920 Kalmthout 03/677.05.12 

Van Gool Jolien Huybergsebaan 68 03/677.23.72 

Van Hoydonck Gino Antwerpsesteenweg 34 03/677.01.48 

Van Hoydonck Sylvie Antwerpsesteenweg 34 03/677.01.48 

Van Landeghem Jasper Velodreef 184 03/677.03.15 

Van Spaendonk Pieter Moerkantsebaan 143 03/667.50.21 

Vandersteen Charis Hey-endlaan 9 03/677.19.62 

Vandersteen Mathias 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! 
 



 
 


