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JODELA 

 

JAARGANG 2009-2010 

NUMMER [338] 

[Juni] 

 
DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSJ HEIDEBLOEMPJE ESSEN 
 

VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord    

Beste KSJ’ers! 

Ai ai ai, met pijn in het hart, moet ik jullie meedelen dat dit de laatste 

jodela is van het KSJ-jaar. Natuurlijk is het daarom geen mindere 

editie! Juni is immers de maand waarin de zomer begint, wat kan er 

dan nog slecht aan zijn? Jammer genoeg zijn de examens een grote 

afknapper voor de leiding en de leden.  Hierdoor zullen jullie misschien 

wel eens op vrijdag moeten komen opdraven, vergeet daarom de 

activiteiten niet te raadplegen! Juni is ook de maand om een lekker 

bruin kleurtje te krijgen, daar denken wij ook aan natuurlijk. Na onze 

laatste activiteit in het BOSBAD zullen jullie dan ook zongebruind 

terugkeren naar huis. Wat zei ik? De laatste activiteit??? Natuurlijk 

niet, we gaan nog op ons wondergeweldigplezantgraaftofvetmooi-

warmknapfeest KAMP!!!! Ik kan zelf al niet wachten tot het zover is! 

Van ver gesproken, we gaan weer wat verder op kamp. Als ik jullie was, 

zou ik maar wat extra aandacht besteden aan jullie lessen Frans, die 

zou nog van pas kunnen komen. Van Frans gesproken, hij zal weer één 

van onze geweldige kookouders zijn. Ja je hoort het, eenmaal 

begonnen over kamp, is het 

moeilijk om erover op te houden. 

Maar het blad is vol, dus ik wens 

jullie nog veel lees plezier! 

KAMPKAMPKAMPKAMP 
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InformatioInformatioInformatioInformatio    
Op kamp 

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

kamp in Enghien. Bij sommigen is de leiding misschien al langs geweest 

om te vragen of jullie meegaan, de anderen mogen 

zeker nog een bezoekje verwachten. Bij de 

jodela van juli krijgen jullie ook een boekje 

waarin alle informatie nog eens op een rijtje 

wordt gezet. 

 

Uniform op kamp! 

Verder hebben wij ook gemerkt dat de laatste tijd niet alle leden 

meer een uniform aanhebben tijdens de activiteiten. Ook op kamp is 

dit zeer belangrijk, op die manier kan de leiding snel de leden van de 

groep herkennen om er zeker van te zijn dat iedereen mee is. Dus aan 

iedereen die geen (passend) uniform meer heeft, spreek graag één van 

de leiding aan na of voor de activiteiten om dat in orde te maken! 

Iedereen die wél een uniform heeft: graag aandoen op de activiteiten! 

 

Vrijdag activiteit 

Omdat er leiding zijn die nog naar school gaan, en die 

nu dus examens hebben, is het soms activiteit op 

vrijdag. Zo kunnen ze toch nog even ontspannen 

tussen het vele leren door, om daarna toch (hopelijk) 

een goed resultaat te hebben. Vergeet dus niet te 

kijken wanneer het voor jou is! 
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Bosbad 

Met de laatste activiteit van dit jaar, op 19 juni, trekken we  

met z’n allen naar bosbad. We 

vertrekken om 10 uur aan het lokaal, 

dus zie dat je er zeker op tijd bent. 

De rakkers, sjowers en 

jonghernieuwers gaan met de fiets, 

de andere groepen met de auto. 

Hiervoor hopen we ook op 

bereidwillige ouders om te rijden. Om 

18 uur zullen we terug zijn aan het 

lokaal. Wat je die dag zeker niet moet 

vergeten is je zwemgerief, 

zonnebrandcrème en 15 euro voor de inkom en zakgeld. 

 

Vakantiemis  

Éen dag later, op zondag 20 juni is er om 11u in de kerk van Essen-

Centrum een vakantiemis. Deze mis is speciaal opgedragen aan de 

Scouts, Chiro en KSJ! Iedereen die dus even tijd heeft dan is van 

harte uitgenodigd! 

 

De roefel 

Op 26 juni is het naar 

jaarlijkse gewoonte roefel. 

Het is dan geen activiteit, 

maar je kunt wel altijd eens 

een kijkje komen nemen. Er 

zal ook KSJ-leiding rondlopen die dag! 
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    Kleintjes...Kleintjes...Kleintjes...Kleintjes...    

                        Worden Groot!Worden Groot!Worden Groot!Worden Groot!    

Vorige maand zat leider Mathias nog vast, deze maand is er werk aan 

de winkel. Zie jij wie hier de pattattenjas doet? 

Jouw naam en groep: ............................................ 

Wie staat er volgens jou op deze foto? ....................................... 
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MoppentrommelMoppentrommelMoppentrommelMoppentrommel    
 

Er zitten drie poezen zich te pletter te drinken aan de bar, omdat ze 

geen werk meer hebben, zegt de 1e poes : Ik zou graag bij Campina 

werken: 's morgens melk, 's middags melk, 's avonds melk.  

2e poes : Ik zou liever bij Whiskas werken: 's morgens Whiskas, 's 

middags Whiskas, 's avonds Whiskas. 

3e poes : Ik wil bij Jupiler gaan werken 

...  

De andere 2 poezen : Hoezo, Jupiler?  

3e poes : Wel, 's morgens een kater, 's 

middags een kater en 's avonds een 

kater 

 

Een hollander moet een opstel over een 

tenniswedstrijd schrijven. Na 2 minuten 

mag hij het lokaal verlaten.En weet je 

wat op zijn blad stond?  

‘De wedstrijd werd afgelast wegens 

regen.’ 

 

Er ging eens een man naar de dierentuin. Bij de gorilla zag hij een 

bordje staan met “niet aanraken.” Hij tikte hem toch aan. De gorilla 

brak de kooi helemaal stuk en begon achter de man aan te rennen. Die 

liep voor zijn leven. Na 3 uur in de stad, 5 uur in de woestijn en 4 uur 

zwemmen stopte hij en zei: ‘Ik geef het op, dan maakt hij me maar 

dood.’ Toen de gorilla kwam aangelopen was zijn antwoord: ‘Tikkie, jij 

bent hem.’ 
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Een getrouwd koppel ligt te slapen, wanneer plots de telefoon 

gaat om 03:00 in de morgen. 

De vrouw neemt op (een blondje), even is het stil en dan 

schreeuwt de blondine opeens:  

"HOE MOET IK DAT NU VERDORIE WETEN, DAT IS 400 KM HIER 

VANDAAN"  

en gooit de telefoon terug toe. 

De man vraagt: wie was dat zo vroeg ? Weet ik niet zegt de blondine, 

een of andere vrouw die vroeg of de kust veilig was!!!!!! 

 

Een dom blondje komt in een hotel en vraagt 

naar een kamer.  

"Met stromend water?" vraagt de 

receptionist. Antwoordt het domme blondje: 

"Natuurlijk niet. Ik ben geen vis!"  
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WistWistWistWist----jejejeje----datjedatjedatjedatje    
 

- De leiding op leidingsweekend is geweest 

- er toen heel veel vergaderd is 

- Wist je dat de rakkers geboetseerd hebben 

- de leeuwkes en de deugnieten dit ook hebben gedaan 

- de deugnieten heel geconcentreerd aan het kleien waren 

- de rakkers pictionary met klei hebben gespeeld 

- dit een origineel en leuk spel was 

- de rakkers ook een brug, boot, auto en hand hebben gemaakt 

- dit hand het exacte kopie was van leider jonas 

- Babette een mooie dobbelsteen had gemaakt 

- Bert deze kapot gedaan heeft 

- Om het terug goed te maken een nieuwe gemaakt heeft 

- De rakkers ook nog gevoetbald hebben met een rugbybal 

- Dit de nieuwe topsport wordt 

- deze is wel veel vermoeiender dan gewone voetbal 

- echte ksj’ers dit wel aankunnen  

- dat leider Rudy een graaf water pistool had 

- je er wel super nat van werd 

- een paar mensen dit wel gemerkt hebben 
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TijdroverTijdroverTijdroverTijdrover    
Om al een beetje in de kampsfeer te komen staat hieronder een 

kruiswoordpuzzelraadsel waar je 10 woorden kan vinden die wat met 

het kamp te maken hebben. Veel succes! 

T S A M N E G G A L V T W S T 

B G Q L D A S A U X L E E G V 

S O E N M X E G Y B N J A V H 

F B N M O Z W B A T D R G K V 

O M E D R O C C E A K S W W T 

S L F F S S F L B U D R J Z O 

E B I B X D T S W J U E G M Z 

X O J E Y E A D Q M C D E W Z 

Z S T J E W H G X W W U S W F 

R S N F O M U U H V B O Z W T 

E P J K A M P V U U R K G B B 

N E T N E T O K U K Z O Y B E 

S L G S J P F K T J H O D V M 

C M C G I J O L E U O K Y P F 

U K B L Q L M Y W Q O E I G Z 

 

BONDSDAG BOSSPEL GAMMEL 

KAMPVUUR KOOKOUDERS TENTEN 

TWEEDAAGSE VLAGGENMAST WASBADJES 

WENTELTEEFJES   
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KiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekje    
 

Op de zonnigste dag van heel April gingen wij met heel de KSJ naar de 

Efteling! En daar werden natuurlijk ook hele toffe foto's gemaakt. 

Neem zeker eens een kijkje op onze site voor nog veel meer zonnige 

foto's!   =>   www.ksjessen.net  
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VerjaardagenVerjaardagenVerjaardagenVerjaardagen    
     Deze maand worden er weer veel verjaardagkaarsjes uitgeblazen. 

Bij de piepers is dit als eerste door Luna: zij mag op 17 juni 

maar liefst zes kaarsjes uitbazen. Sita mag op 24 juni één 

kaarsje meer uitblazen want dan wordt zij 7 jaar. De leeuwkes 

mogen deze maand ook een keer feest vieren, dit feestje is dan 

voor Bo want 20 juni wordt zij 8 jaar. Deugniet Pascal mag op 15 

juni zijn 10 kaarsjes uitblazen. En Jisca mag haar 11 kaarsjes op 

24 juni uitblazen. Maxime van de sjowers wordt op 10 juni 14 

jaar, ook Cindy wordt 14 jaar maar dit op 21 juni. Bij de leiding 

is het ook 2 maal feest want Hans en Kjell worden allebei 19 

jaar, Hans op 21 juni en Kjell 24 juni. Vorige maand stonden 2 

van onze leden nog niet bij onze verjaardagen dus voor Julie die 

25 mei zes jaar is geworden en Joël die 23 april 8 jaar is 

geworden ook nog een dikke proficiat! Dus geniet allemaal nog 

van de vele pakjes en de lekkere taart die jullie te wachten 

staan! 

Een dikke proficiat van alle leiding!!!!!!!! 
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ActiviteitenActiviteitenActiviteitenActiviteiten    

Piepers 

VRIJDAG 4/06 van 19u-21u: Takke Takke Tik Tok 

            Meebrengen: een klok 

VRIJDAG 11/06 van 19u-21u: Wie Niet Weg Is, Is Gezien        

19/06: Plons de Gekke Pieper 

        Zie informatio 

26/06: Roefelderoefelderoefpoefpoef 

            Geen activiteit, zie informatio 

 

Leeuwkes 

5/06: Zomercarnaval  

       Meebrengen of aandoen: zomerse (carnaval) kleding 

VRIJDAG 11/06 van 19u-21u: Kick-Off South Afrika 

19/06: Boesbasbatbot 

        Zie informatio 

26/06: Snoefel van Roefel! 

            Geen activiteit, zie informatio 

 

Deugnieten 

VRIJDAG 4/06 van 19u-21u: Kjell Snottebell 

VRIJDAG 11/06 van 19u-21u: De leste zal de beste zen 

19/06: Splash het bosbad in!   

        Zie informatio 

26/06: Roefel 

            Geen activiteit, zie informatio 



 

11
 

 

 

 

Rakkers 

VRIJDAG 4/06 van 19u-21u: Op een dag… 

VRIJDAG 11/06 van 19u-21u: Tot plots…        

19/06: Godmiljaar! 

        Zie informatio 

26/06: Einde. 

            Geen activiteit, zie informatio 

 

Sjowers 

VRIJDAG 4/06 van 19u30 tot 21u30: Goede vrijdag 

 VRIJDAG 11/06 van 19u30 tot 21u30: Betere vrijdag 

 19/06: Bosbad!   

        Zie informatio 

26/06: Roefel! 

            Geen activiteit, zie informatio 

 

Jonghernieuwers 

VRIJDAG 4/06 van 19u30 tot 21u30: Examen tijd= vrijdagactivieitentijd 

VRIJDAG 11/06 van 19u30 tot 21u30: De allerlaatste activiteit wordt er 1 om U tegen te zeggen 

19/06: Liefste leden, voor sommige de laatste keer naar 

           ==> Bosbad 

26/06: Jullie verdienen ons talent maar Essen eigent het toe! SORRY! 

             ==> Roefel 
 

Jeroen, Hilde, Femke, Mathias, Rudy, Babette, Boris, Jonas, Jolien, Kjell, 

Sylvie, Bert, Hans, Robin, Charis, Joris en Jasper! 
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Contactgegevens leiding 
 
 

Antonissen Boris Spurrieveld 23 03/667.53.98 

Arnouts Jeroen Struisven 43 03/677.23.57 

Boden Hans Steenovenstraat 84 03/667.24.00 

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 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 Sylvie Antwerpsesteenweg 34 03/677.01.48 

Van Landeghem Jasper Velodreef 184 0474/76.97.58 

Vandersteen Charis Hey-endlaan 9 03/677.19.62 

Vandersteen Mathias Hey-endlaan 9 03/677.19.62 

Vroegrijk Robin Heikantstraat 67 0474/39.12.06 

Wouters Babette Heikantstraat 67 0498/34.64.60 

 

 

 

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! 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


