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JODELA 

JAARGANG 2007-2008 

NUMMER 314 

Maart 

 
DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSJ HEIDEBLOEMPJE ESSEN 

 

VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord    

Dag allerliefste KSJ’ertjes, mama’s en papa’s en eventueel zusjes, broertjes en 

nog andere geïnteresseerden. Het is weer maart, of anders gezegd het is weer de 

3de maand van het jaar op onze gregoriaanse kalander die 31 dagen telt. Maart is 

niet alleen de 3de maand op de gregoriaanse kalender die 31 dagen telt maar het is 

ook de maand van de lente. De lentemaand; de maand waar dat de vogeltjes weer 

beginnen fluiten, de blaadjes weer aan de bomen komen, de dagen weer langer 

worden en bloemetjes beginnen te bloeien. Dit jaar is maart niet alleen de 3de 

maand op onze gregoriaanse kalender die 31 telt en de maand van de lente (je 

weet wel lente: wanneer de vogeltjes weer beginnen fluiten, de blaadjes weer aan 

de bomen komen, de dagen weer langer worden en de bloemetjes beginnen 

bloeien) maar is ook de maand waar (wel op 23 maart) Pasen in valt, waar we dan 

uit kunnen concluderen dat er weer paaseitjes geraapt mogen worden en dat we 

ons buikje weer rond kunnen eten met lekkere chocolade. En natuurlijk is er dan 

ook nog de paasvakantie. 2 weken niet naar school, geen huiswerk maken, 2 weken 

vol plezier. En natuurlijk, niet te vergeten, is maart ook de maand van het 

fameuze KSJ-WEEKEND, waar natuurlijk al onze KSJ’ertjes, ouders, familie en 

andere feestbeesten op aanwezig 

zullen zijn. Niemand wil dit geweldige 

feestweekend missen. Kortom, maart 

heeft dit jaar weer enorm veel te 

bieden aan iedereen. Ik wens jullie 

allemaal dan ook een uitzonderlijk fijne 

maand maart toe, zonder al te veel last 

van jeuk of haaruitval! 
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InformatioInformatioInformatioInformatio    

8 Maart: Proud to be Fout 

Na het grote succes van vorig jaar, geven ook 

dit jaar de Jonghernieuwers weer een knalfuif 

in de Rex. Dit zal doorgaan op zaterdag 8 

maart en de fuif werd gedoopt als “Proud to be 

Fout”! Benieuwd wat deze avond te bieden 

heeft? Kom dan zeker en vast een kijkje nemen 

in de Rex voor een gezellig buurtje en om een 

pintje te drinken. 

 

24 Maart: paasmarkt 

Op maandag 24 maart (paasmaandag) is het in Essen de 

jaarlijkse paasmarkt. Deze loopt door de Nieuwstraat 

en Stationstraat. Zoals elk jaar staat achter café “De 

Voerman” onze pannenkoekentent. Dit initiatief komt van de Kernraad, die zorgt 

voor het beheer van onze lokalen. Ze doen deze actie om wat extra centjes in de 

kas te krijgen om het verdere bestaan van onze jeugdlokalen te verzekeren. Kom 

dus gezellig een overheerlijke pannenkoek eten met de familie in onze 

pannenkoekentent die dag! 

 

28, 29 en 30 maart: KSJ-weekend 

Wij  (de leiding) kijken er alvast weeral met z’n allen naar uit! Het super-mega-

bekende KSJ–weekend! Het startschot wordt gegeven op vrijdagavond 28 Maart. 

Dan geven we een Après-ski feestje in onze bodega op het Jeugdheem met 

karaoké en cocktailbar! Zet je zonnebril op je neus en dan krijg je een gratis 

cocktail! 
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Op zaterdagmiddag is er tussen 14:00u en 

17:00u gewoon activiteit voor de leden, 

maar voor de ouders is er een opendeurdag. 

Zo kunnen jullie ook eens een beeld krijgen van wat 

we op een zaterdagmiddag allemaal uitspoken met 

jullie spruiten. Er zal ook een fotohoek 

gepresenteerd worden van de afgelopen jaren in 

ons museumpje. 

Zoals het hele weekend is ook nu weer de 

bodega geopend! 

 

Zaterdagavond geven we in de grote feesttent een Schuimfuif! Voor degene die 

wel eens zin heeft om te zwemmen in lekker schuim is dit zeker een aanrader! 

Op zondag organiseren we onze jaarlijkse Italiaanse restaurantdag. Voor de 

liefhebbers van minestronesoep, spaghetti, macaroni en tiramisu is dit zeker een 

aanrader! Dit alles voor zeer democratische prijzen. 

 

Wij organiseren dit weekend om onze kas serieus 

wat bij te kunnen spekken en om op kamp te 

kunnen gaan! Kom dus op één van de activiteiten 

gedurende dit weekend zeker eens een keertje 

kijken, al zeg ik het zelf, het loont de moeite! 

Bij deze Jodela zit nog een brochure waar 

het hele KSJ-weekend nog eens 

gedetailleerder in uitgelegd staat. Mocht 

dit niet het geval zijn, aarzel dan zeker 

niet om iemand van de leiding te 

contacteren voor meer informatie. 

Adressen en telefoonnummers vind je 

achteraan in de Jodela en op onze site 

staat natuurlijk ook alles mooi 

uitgelegd. 

444444444444            



 

4 

MoppentrommelMoppentrommelMoppentrommelMoppentrommel    

 

Rechter : Waarom heb je een bord naar je 

vrouw gegooid? 

Beklaagde : Omdat de soepketel te zwaar was, 

meneer de rechter. 

 

Hij : Zie je het nu wel vrouwtje, ik ben van mijn 

verstrooidheid verlost! Ik kom met mijn paraplu 

terug thuis. 

Zij : Jaja, maar je bent wel met je wandelstok 

vertrokken! 

 

Karel heeft een huis gekocht aan de spoorweg. 

Zegt de verkoper : “Je zal de eerste maand niet 

kunnen slapen van de voorbijrijdende treinen”. 

“Geeft niet”, zegt Karel, “dan ga ik de eerste 

maand bij een vriend slapen”. 

 

In een hotel: 

- Wanneer wordt er gegeten? 

- Ontbijt van 7 tot 10 uur, lunch van 11 tot 12 uur, koffie van 3 tot 5 uur en 

avondeten van 6 tot 11 uur. 

- Och God toch, er blijft bijna geen tijd meer over om op het strand te gaan 

liggen en te zwemmen! 

 

Jef, kun je mij geen 1000 euro lenen? Ik ben mijn portefeuille thuis vergeten! 

Hier is 10 euro Jan, neem de bus en ga thuis je portefeuille halen! 

 

HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA! 
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TijdroverTijdroverTijdroverTijdrover    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raadsel 

Weet je wat hier staat? 

TOENTOMATENTOMATENTOATENTOVRAT 
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VerjaardagenVerjaardagenVerjaardagenVerjaardagen    

Deze maand zijn er ook weer een hoop KSJ’ers jarig en die moeten dan ook even 

in de bloemetjes gezet worden. De jongste onder ons die in deze 

maand jarig is, is Katinka van de Piepers, en dit wel op 14 maart. 

Zij wordt 7 jaar! Op 2 maart mag Isabelle van de Leeuwkes 8 

kaarsjes uitblazen en het is later in de maand nog eens feest bij 

de Leeuwkes, want Jonas wordt ook maar liefst 8 jaar oud. Ook bij de 

Deugnieten zijn er 2 jarigen. Daan is de eerste die daar aan de beurt is, en mag 

11 keer in zijn poep geknepen worden op 12 maart, oftewel 11 kaarsjes uitblazen 

die op zijn grote verjaardagstaart zullen staan. Ik zei al dat er 2 jarigen bij de 

Deugnieten waren: ook Sven is jarig, hij wordt 12 jaar oud.  

Dan is er ook nog een hoopje leiding jarig. Het kleinste hoopje, Rudy genaamd, 

wordt 24 jaar op de 12e dag van de maand maart. Het toch wel wat grotere 

hoopje, Gino genaamd, mag op 10 maart zijn verjaardag vieren en hij kan vanaf 

dan als 19-jarige door het leven gaan. En dan nog het grootste hoopje, Joris, 

wordt laat in de maand (wel op de laatste dag!) zo’n 23 jaar oud. Ik wens al deze 

mensen een super gelukkige en feestelijke verjaardag toe. Geniet er van! 
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    ActiviteitenActiviteitenActiviteitenActiviteiten    

Piepers  
1 maart  Van ruilen komt huilen. 

   Meebrengen: iets om te ruilen. 

8 maart Het grote ik ben niet zo ideaal spel deel 3. 

   Afzetten aan parking kiekenhoeve om 14 uur. 

15 maart Rudy’s verjaardagsfeestje. 

22 maart De Smeltende paashaas. 

29 maart The best of!! 

   Zie Informatio. 

 

 

 

 

Leeuwkes  
1 maart  Fopkesdag. 

8 maart Boortjes geheim . 

15 maart Proud to be Cooking. 

22 maart Boortje moet iets bekennen. 

29 maart KSJ weekend � WÈL KSJ!!!! 
   Zie Informatio. 

 

 

 

Deugnieten 
1 maart  Total care. 

8 maart Calvature. 

15 maart Het DreugenDrietenDratenDroeten-spel. 

22 maart De dag van de tweeën. 

29 maart KSJ weekend � WÈL KSJ!!!! 
   Zie Informatio. 

 

 

 

 

 



 

8  

 

 

 

 

 

Rakkers 
1 maart  MANGO – WORTEL. 

   Meebrengen: mango of wortel. 

8 maart Beamerparty paard 2. 

15 maart Stock 1000. 

22 maart Coblips. 

29 maart KSJ weekend � WÈL KSJ!!!! 
   Zie Informatio. 

 
 
Sjowers 
1 maart  Vriendjes- en vriendinnetjesdag. 

Meebrengen: vriend, vriendin, ma,pa, 

broer, … 

8 maart Britney. 

15 maart Verwarmingsinstallatrice. 

   Meebrengen: oorbel. 

22 maart Broodje kip Hawaï. 

29 maart KSJ weekend � WÈL KSJ!!!! 
   Zie Informatio. 

 

Jonghernieuwers 
1 maart  Banaan in je oor. 

Meebrengen: Iemand met dezelfde voornaam 

als Ernie’s beste vriend. 

8 maart Proud to be Fout. 

15 maart Jonghernieuwers to the Rescue. 

   Thuislaten: Bert. 

22 maart Het gemeen van Kruismans en Anciaux. 

   Meebrengen: Een trompetspeler naar keuze. 

29 maart KSJ weekend bodega team. 

   Zie Informatio. 

 

RUDY, CHARIS, JASPER, BORIS, ELLEN, BABETTE, LEEN, GINO, 

AFKE, ISAURA, JORIS, ROBIN, JONAS, JEFFREY, JOHNNY, PIETER 



Contactgegevens leiding 
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