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JODELA 

 

JAARGANG 2010-2011 

NUMMER [350] 

[Juni] 

 
DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSJ HEIDEBLOEMPJE ESSEN 
 

VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord    

Allo allo, aarde aan de Jodelalezers en lezeressen! Jawel, we zijn 

alweer een maandje dichter bij het jaarlijkse KSJ-hoogtepunt, 

namelijk het kamp. Voor degene die het nog niet weten, dit jaar 

trekken we richting Gent, de leiding is in mei alvast eens de streek 

gaan verkennen en ik kan je alvast verklappen dat we een groot 

terrein hebben met een beekje erdoor! Hoho, ik verheug me al op de 

waterpret die daaruit gaat voortvloeien. Maar eerst hebben we 

natuurlijk nog de maand juni voor de boeg. De laatste keer dat de 

oudere KSJ-ertjes onder ons nog eens een inspanning moeten doen 

voor het scholeke, maar vooral de maand waarin we luidkeels en met 

veel gejuich de zomer en zijn bijhorende vakantie mogen onthalen! 

Alloewel het toch al een beetje lijkt dat de zomer al volop bezig is... 

Hallowa beste Jodelalezers en lezeressen! En jawel! Ik zou de maand 

juni willen aankondigen als de maand waarin de zomer eindelijk gaat 

beginnen. Het lijkt echter wel een beetje of de zomer al enorm lang 

aan de gang is, wat we alleen maar kunnen toejuichen natuurlijk. Nu is 

het alleen nog hopen dat de zon het dit jaar niet laat afweten op onze 

jaarlijkse bosbaduitstap zodat 

we weer allemaal kunnen gaan 

plonzen in dat gezellig 

zwemparadijs! Maar goed, 

genoeg geleuterd, dit bladje lijkt 

alweer vol te geraken dus bij 

deze wens ik jullie nog veel 

leesplezier met de rest van de 

jodela! Adjuu en tot zaterdag! 



 

InformatioInformatioInformatioInformatio
Activiteit op vrijdag 

Omdat juni de maand is van de examens

op vrijdagavond of zelfs zaterdagavond

op te letten! 

 

Splash! 

En ja hoor, ook dit jaar gaan we weer naar 

topdag gaat door op 18 juni. Het is de bedoeling dat iedereen die 

meegaat om 10uur op het heuvelplein staat

sjowers en rakkers rijden met de fiets, zorg dat deze in ord

andere groepen met de auto. De inkom prijs bedraagt 8.5 euro. Ook 

mogen de kinderen een zakcentje meenemen van maximum 5 euro. De 

leden houden dit zelf bij! Bij slecht weer is er de kans dat we niet 

gaan, twijfelt u? Contacteer dan 1 van de leidin

achteraan de jodela). 

 

Roefel 

Op zaterdag 25 juni is het spijtig genoeg geen activiteit.

gelukkig kan je dan wel komen roef

 

InformatioInformatioInformatioInformatio    
 

Omdat juni de maand is van de examens zullen er sommige activiteiten 

of zelfs zaterdagavond vallen, probeer hier zeker

ook dit jaar gaan we weer naar Bosbad! (splash) Deze 

topdag gaat door op 18 juni. Het is de bedoeling dat iedereen die 

om 10uur op het heuvelplein staat. De jonghernieuwers, 

en rakkers rijden met de fiets, zorg dat deze in ord

andere groepen met de auto. De inkom prijs bedraagt 8.5 euro. Ook 

mogen de kinderen een zakcentje meenemen van maximum 5 euro. De 

leden houden dit zelf bij! Bij slecht weer is er de kans dat we niet 

gaan, twijfelt u? Contacteer dan 1 van de leiding. (telefoonnummers 

 

Op zaterdag 25 juni is het spijtig genoeg geen activiteit.

gelukkig kan je dan wel komen roefelen! Ook wij zullen daar staan!
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zullen er sommige activiteiten 

vallen, probeer hier zeker 

Bosbad! (splash) Deze 

topdag gaat door op 18 juni. Het is de bedoeling dat iedereen die 

. De jonghernieuwers, 

en rakkers rijden met de fiets, zorg dat deze in orde is! De 

andere groepen met de auto. De inkom prijs bedraagt 8.5 euro. Ook 

mogen de kinderen een zakcentje meenemen van maximum 5 euro. De 

leden houden dit zelf bij! Bij slecht weer is er de kans dat we niet 
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Op zaterdag 25 juni is het spijtig genoeg geen activiteit. Maar 

elen! Ook wij zullen daar staan! 
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KiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekje    
 

Onze familiedag vorige maand was een groot succes! Enthousiaste 

ouders, lekker eten en fijne WOLK. Hier een aantal van de leukste 

foto's.  

Voor alle foto's neem je maar eens een kijkje op www.ksjessen.net!  

Of op onze facebook: KSJ Heidebloempje Essen 
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VerjaardagenVerjaardagenVerjaardagenVerjaardagen    
Jaja de grote vakantie komt er bijna aan, dan kunnen we weer 2 

maanden lang feesten. Maar er zijn ook nog leden die al vroeger een 

feestje kunnen bouwen, diegenen die deze maand verjaren. Bij de 

piepers mag Sofie op 19 juni 7 kaarsjes uitblazen en tien dagen later 

op 29 juni wordt Lori al 6 jaar. Ook bij de leeuwkes zijn er deze 

maand 2 feestvarkens, Bo wordt de 20ste 9 jaar oud en Sita mag de 

24ste een feestje bouwen voor haar 8e verjaardag. Bij de deugnieten 

wordt  Pascal 11 jaar op 19 juni, hieperdepiep hoera! Dan de sjowers, 

ook hier zijn er 2 jarigen. Cindy wordt 15 jaar wanneer de zomer van 

start gaat. En ook Maxime bereikt de mooie leeftijd van 15 jaar op 10 

juni. Ook bij de leiding is er deze maand reden om te feesten. De 

rakkerleiding maakt het feit dat er bij hen deze maand geen leden 

verjaren goed door allebei te verjaren in de maand juni. Leiders Hans 

en Kjell worden allebei twintigers op 21 en 24 juni. Aan alle jarigen 

van deze maand een hele gelukkige verjaardag gewenst en lang zullen 

ze leven in de gloria, in de gloriaaaa!  
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WistWistWistWist----jejejeje----datjesdatjesdatjesdatjes    
Wist je dat… 

…de sjowers leuk in in de Kleine Aa gespeeld hebben? 

…ze door de woeste berm helemaal onder de brandnetelwonden zaten? 

…ze dit ook heel erg apprecieerden? 

…ze door het schitterende weer gelukkig snel weer waren 

opgedroogd? 

…de piepers, leeuwkes en deugnieten een grote interban hebben 

gedaan in speeltuin het rozenhof? 

…ze daar allemaal konden smullen van een overheerlijk ijsje? 

…de rest van de KSJ ook wel een ijsje lust? 

…Jonas van de rakkers graag een hogedrukspuit cadeau wilt voor zijn 

verjaardag? 

…Hij hiermee alle auto’s weer bling bling kan maken? 

…Xanthe en Amber een tweeling zijn? 

…ze al een jaar achter een foto samen in de jodela vragen? 

...dit echter niet mijn afdeling maar die van de fotorubriek is? 

…de deugnieten een heuse gokverslaving hebben? 

…ze daarom op de KSJ wel eens naar het casino gaan? 
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MoppentrommelMoppentrommelMoppentrommelMoppentrommel    
 

2 gevangenen proberen langs het dak van de gevangenis te ontsnappen. 

Als ze uit het raam klimmen, verschuift één van hen per ongeluk een 

dakpan. De wachter roept: ‘Wie is daar?’ De gevangene antwoordt met 

‘Miauw!’ en de wachter loopt rustig verder. Even later doet ook de 

andere gevangene een dakpan verschuiven. Opnieuw vraagt de wachter 

wie daar is. Antwoordt de gevangene: ‘De andere kat!’ 

 

Een kindjeskameel ging eens naar zijn papa en vroeg hem: ‘Pap, waarom 

hebben wij van die lange poten?’ 

 

‘Dat is om beter te kunnen overleven in  

de woestijn, jongen,’ antwoordde zijn vader.  

De jongen vroeg dan: ‘En pap, waarom hebben  

wij van die bulten op onze rug?’ 

‘Dat is om beter te kunnen overleven in de woestijn, jongen,’ 

antwoordde zijn vader opnieuw. 

‘Pap, waarom hebben wij dan zo een gekke 

snuit?’  

‘Dat is om beter te kunnen overleven in de 

woestijn jongen,’ was alweer het antwoord 

van zijn vader. 

‘Maar pap, waarom staan we dan in 

Planckendael?’ 
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ActiviteitenActiviteitenActiviteitenActiviteiten    

Piepers 

04/06: Joske gaat vliegen 

vrijdag 10/06: 18u30-20u30: Joske gaat koken 

meebrengen: een beetje eetlust (eet je buikje niet te vol thuis!) 

18 juni: Joske gaat zwemmen  

Zie informatio 

25 juni: Joske gaat Roefelen 

Geen activiteit, zie informatio 

 

Leeuwkes 

04/06: Holder de bolder 

11/06: We gaan iets int groen doen! 

18/06: We worden allemaal nat int bosbad 

Bosbad, zie informatio 

25/06: Roefel  

Geen activiteit, zie informatio 

 

Deugenieten 

vrijdag 03/06: 19u-21u: Grote Guust graaft grote gaten 

vrijdag 10/06: 19u-21u: Alle wegen leiden naar Essen 

18/06: Bosbad/plons/splesj 

Bosbad, zie informatio 

25/06: Roefel 

Geen activiteit, zie informatio 
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Rakkers 

vrijdag 03/06: 19u-21u: Het wigge wagge woozespel 

vrijdag 10/06: 19u-21u: Club Kanarie 

18/06 : Alle Rakkers zwemmen in het water! 

Bosbad, zie informatio 

25/06 : Roefel! 

Geen activiteit, zie informatio 

 

Sjowers 

vrijdag 03/06: 19u30-21u30: De geheimzinnige drilboor 

vrijdag 10/06: 19u30-21u30: Het verloren koninkrijk  

18/06: Spetter spitter spater 

Bosbad, zie informatio 

25/06: Lefeor! 

Geen activiteit, zie informatio 

 

Jonghernieuwers 

vrijdag 03/06: 19u30-21u30: Oh feest, bijna examens! 

vrijdag 10/06: 19u30-21u30: Oh feest, de examens zijn begonnnen! 

18/06: Haha, jaja, degenen die geen examens hebben kunnen mee naar bosbad! 

Bosbad, zie informatio 

25/06: Jammer geen activiteit wegens roefelen; als ge goesting hebt 

komt dan maar af! 

Geen activiteit, zie informatio 

 

Thijs, Femke, Jolien, Hilde, Sylvie, Michiel, Mathias, 
Thomas, Hans, 

Kjell, Jasper, Bert, Boris en Jonas!    
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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! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


