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JODELA 

 

JAARGANG 2009-2010 

NUMMER [335] 

Maart 

 
DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSJ HEIDEBLOEMPJE ESSEN 
 

VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord    

En ja hoor, hier zijn we weer. We hebben een vermoeiende maand 

achter de rug! Carnaval dit jaar kende ongeziene hoogten. Met het 

gehuurde spelmateriaal was het weer zeer leuk, iedereen was goed 

verkleed en we hebben lekker gegeten! Het was er weer allemaal. Alle 

aanwezige leden hebben zich dan ook geweldig geamuseerd, en niet 

alleen de leden, maar ook de leiding heeft zijn best gedaan om alles 

weer vlot te doen verlopen. Meer daarover in het Verslag van deze 

maand! Februari was niet alleen een leuke maand, ik persoonlijk vond 

het weer niet al te best. Ik kan al niet goed tegen sneeuw en als het 

dan ook blijft komen, word ik daar niet bepaald gelukkig van. Maar 

elke zaterdagnamiddag opnieuw activiteit geven was zeker 

hartverwarmend! Vele moedige leden mochten we ontvangen, wat mij 

een groot plezier deed. Maart is een ander paar mouwen, ik moet 

sebiet de informatio maken en ik weet niet goed wat er in te zetten 

dit jaar! De leidingsploeg is al volop bezig aan de voorbereidingen voor 

ons bangelijk KSJ-weekend, maar dat is pas in april… We gaan in ieder 

geval het beste uit deze maand Maart halen! Ik ben er van overtuigd 

dat, als iedereen vol 

enthiousiasme naar de KSJ komt 

op zaterdag, we het weer even 

plezant kunnen maken dan vorige 

maand, carnaval of geen carnaval! 

Draai snel de bladzijde om voor 

een speciale, totaal nutteloze 

informatio! Yekelekelekejeej! 
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InformatioInformatioInformatioInformatio    
“De tong van een kameleon is dubbel zo lang als zijn lichaam!” 

“Vingernagels groeien zo'n 3 mm per maand, teennagels slechts 1 

mm per maand.” 

“We per dag met z'n allen zo'n 19.1 miljoen keer naar de wc gaan!” 

“De properste plant is de magische lotus, waar geen enkel vuiltje 

zich op de bladeren kan hechten.” 

“Er zitten op een toetsenbord meer bacteriën dan op een wc-bril.” 

“Alle Belgen samen recycleren 50% van alle batterijen. De 

Europese Unie stelt als doel 25% te recycleren tegen 2012. We 

doen het dus al zeer goed.” 

“Een vlieg zonder vleugels wordt over het algemeen een wandel 

genoemd!” 

“Het oog van een struisvogel is groter dan zijn hersenen!” 

“Er zijn miljoenen bomen geplant door eekhoorns die vergeten waren 

waar ze hun voedsel hadden begraven!” 

“Honingbijen hebben haar op hun ogen!” 

“De Tonga-eilanden hebben lange tijd een banaanvormige postzegel 

gehad.” 

“Je lichaam bestaat uit maar liefst 206 verschillende botten!” 

“Als je een ui plant, krijg je een mooie blauwe bloem!" 

“Als je je vinger verbrandt, gaat de pijn weg door de binnenkant 

van een aardappel!” 

“Een koe laat wel zestig boeren per uur!" 

“Dagelijks adem je 1 liter menselijke winden in!" 

“In een jaar eet je ongeveer 14 insecten, terwijl je slaapt!” 
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    Kleintjes...Kleintjes...Kleintjes...Kleintjes...    

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

Deze maand kan je twee leiders herkennen. De eerste vind je links 

vanboven met een muts op zijn hoofd. De tweede zie je als tweede van 

rechts. Ik kan alvast verklappen dat ze iets ouder zijn dan het 

'Kleintje' van vorige maand, leider Bert. Herken je ze? 

 

 

 

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

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

 

Een aantal mannen kleden zich om in de kleedkamer van de golfclub. 

Een mobiele telefoon gaat af en één van hen begint een gesprek: 

Iedereen in de kleedkamer luistert natuurlijk mee. 

MAN: "Hallo" 

VROUW: "Schat, ik ben het. Ben je op de club?" 

MAN: "Ja" 

VROUW: "Ik ben aan het winkelen en ik heb een geweldig  

mooi leren jasje gezien. Het kost maar 1000 euro. Mag ik het kopen?" 
MAN: "Natuurlijk, ... als je het mooi vindt moet je het kopen." 

VROUW: "Ik ben ook nog even langs de Mercedes garage gegaan. 

Ik heb de nieuwe 2011 modellen gezien. Er was er eentje zo mooi." 
MAN: "Hoeveel kost ie?" 

VROUW: "80,000 euro" 

MAN: "OK, maar voor die prijs wil ik wel alle accessoires erbij krijgen." 

VROUW: "Geweldig! Oh, ja nog één ding .... het huis dat we vorig jaar 

zo graag wilden kopen, staat weer te koop. Ze vragen 950.000 euro." 

MAN: "Nou, breng maar een bod uit. Bied maar 900,000 euro." 

VROUW: "OK. Ik zie je later vanavond. Ik hou van je!" 
MAN: "Doei, ik hou ook van jou." 

De man hangt op......... De andere mannen in de kleedkamer kijken 

vol verbazing naar hem. 

Dan vraagt hij: "Weet iemand van wie deze GSM is?" 
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WistWistWistWist----jejejeje----datjesdatjesdatjesdatjes    
Wist je dat.. 

… De leeuwkes beschuiten hebben gemaakt 

… Ze heel lekker waren 

… Leider Hans graag hamburgers eet 

… Hij ook graag bitterballen eet 

… Hij eigenlijk alles graag eet, als het maar veel is! 

… Danny eigenlijk niet moet onderdoen voor leider Hans 

… De piepers een gigantische activiteit hadden 

… Er vele gigantische spullen waren 

… Jordy hoogtevrees heeft 

… Er veel geverfd werd de laatste maandag 

… Zelfs de sjowers hun vloer geschilderd is 

… Ze dit deden met verschillende lichaamsdelen 

… De jonghernieuwers hun lokaal ook hebben gefatsoeneerd 

… Dit in het thema was van Band of Brothers 

… Dit enkel komt omdat Leider Jasper de DVD-

box van Band of Brothers net gekocht heeft 

… De sjowers een pop hebben omgevormd tot 

een ware mascotte 

… Deze wel lijkt op Chuckie het gekende 

griezelpopje 

… De mascotte van de sjowers gelukkig wel niet kan bewegen 

… De piepers knappe kastelen kunnen bouwen 

… We jullie een geweldige maand maart toewensen! 
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TijdroverTijdroverTijdroverTijdrover    
 

Wat krijg je te zien als je de puntjes verbindt? 
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KiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekje    
 

Februari was natuurlijk de maand van carnaval! Daarom enkele leuke 

foto's van ons extra speciale, bangelijke Carnavalsactiviteit! En omdat 

het vorige week zaterdag ook heel leuk was krijgen jullie ook een 

aantal foto's van die geweldige namiddag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

                                                Meer foto's op:   http://ksjessen.net  
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VerslagenVerslagenVerslagenVerslagen    
Carnaval! 

 

Het was eindelijk weer zover, een moment waar iedereen een gans 

jaar op had gewacht: CARNAVAL!!!!!!  

Natuurlijk vierden wij dit met zen allen op de KSJ. Er kwamen 2 

mannen van de werking ‘Kwibus’ langs met een heleboel leuke spullen.  

Alaaf x11 en we konden beginnen. Sommige leden begonnen vol 

nieuwsgierigheid alle dozen tot de bodem uit te laden, anderen 

hadden al snel een gek fietsje of een 

springstok onder zich.  

Uit de dozen kwamen allerlei circusspullen, zo 

leerden enkele leden jongleren en anderen 

probeerden de diabolo’s uit. Er bleken toch wel 

enkele ware talenten uit de bus te komen, voor 

hen had het circus geen geheimen meer! Anderen konden dan weer 

terecht in het Leeuwkeslokaal waar er geworsteld kon worden. 

Natuurlijk werd hier geen normaal potje vechten uitgevochten, maar 

kreeg je een groot pak aan waarmee je tegen iemand anders kon 

aanbeuken. (kijk in de kiekjesrubriek voor een actiefoto!) 

Na veel tegen de mat te zijn gegaan, kon je nog iets anders doen. De 

liefhebbers konden zich plezieren met een bal en 2 goals, maar door 

de sneeuw werd er hier heel wat afgegleden.  

Om de middag leuk af te sluiten werd iedereen nog eens getrakteerd 

op lekkere party snacks en een vleugje carnavalsmuziek!  
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VerjaardagenVerjaardagenVerjaardagenVerjaardagen    
Ook deze maand zijn er weer KSJ’ers die de kaarsjes op de 

verjaardagstaart mogen uitblazen. De eerste gelukkige is Myeesha 

van de piepers. Zij wordt 7 op 6 maart. Drie dagen later, op 9 maart 

dus, is Amy van de leeuwkes het feestvarken. Zij viert haar 9e 

verjaardag. De dag daarna is Jordy van de leeuwkes aan de beurt. 

Voor hem zal 10 keer ‘hieperdepiep, hoera!’ geroepen worden. Dan 

moeten we wel dubbel zo lang wachten, maar is het ook dubbel feest! 

Op 12 maart, wordt Daan van de rakkers 13 en leider Rudy 26. Dat 

zal zeker een groot feest worden. Gelukkig hebben we daarna ook 

veel tijd om uit te rusten, want de volgende jarige viert zijn 10e 

verjaardag op 22 maart. Deze feestneus heet Jonas en zit bij de 

deugnieten. En de laatste jarige van deze maand is Daphne van de 

leeuwkes. Zij mag op 27 maart 9 kaarsjes uitblazen. 

Aan al deze jarigen: een heel gelukkige verjaardag, en veel 

cadeautjes toegewenst!!! 
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ActiviteitenActiviteitenActiviteitenActiviteiten    

Piepers 

6/03: In maart krijgt iedereen een baard 

13/03: Maart maart Slagroomtaart!  

20/03: De jacht op het luipaard van maart 

27/03: “De maand maart ging een vaart!”, zei de krulstaart. 

 

   Leeuwkes 

      6/03: Dikke pret is altijd vet! 

             13/03: Ook een paard lust een taart 

20/03: Zwanzen met de ganzen 

27/03: Deze maart heeft een speciale staart 

 

Deugnieten 

6/03: Volgende week is ‘t den dertiende 

13/03: Light my fire 

20/03: Vorige week was ’t den dertiende 

 Meebrengen: fiets 

27/03: Wir geben das aut handen 
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Rakkers 

6/03: Gerommel in de Far West 

13/03: Het gevaarlijke koekjesmonster 

20/03: Pietje Puk en het vliegend moeras 

27/03: Gamson en Sert 

 

Sjowers 

6/03: D'r botst nen hottentot op onzen otto goddomme 

 Meebrengen: nen hottentot 

13/03: Ziet em gaan met zijn basketsloefkes aan 

 Meebrengen: basketsloefen  

20/03: Laat het gras maar groeien 

 Meebrengen: grasmachien 

27/03: Ge moogt naar huis gaan! 

 Meebrengen: een huis 

Jonghernieuwers 

6/03: Band of brothers! 

13/03: Ooit komt het goed 

Meebrengen: vliegenmepper 

19-20-21/03 : Weekend, Brief volgt!  

27/03: Nu even rustig rusten! 

 

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! 

 



 

 

 


