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JODELA 

 

JAARGANG 2010-2011 

NUMMER [346] 

[Maart] 

 
DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSJ HEIDEBLOEMPJE ESSEN 
 

VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord    

Beste KSJ’ertjes, de maand februari is weeral voorbij gevlogen. Het 

was een maand vol plezier. Denk maar aan het leuke blockfeestje van 

de Jonghernieuwers! Het was weer een zeer groot feest. Bedankt 

mensen die dit mogelijk hebben gemaakt en natuurlijk bedankt 

Jonhernieuwers voor dit onvergetelijke feestje. Maar genoeg 

teruggeblikt op februari. Maart staat voor de deur. Maart is een 

drukke maand voor de leiding en ja, ook de leden gaan het een weekje 

druk hebben. In deze maand staat onze 2-jaarlijkse traditie op het 

programma. JAWEL! Onze toffe ouderavond. Ik zal al vast iets 

verklappen. Het thema van dit jaar is “101”. Bekend als het 

huisnummer van Samson en Gert, maar dat is het niet. 101 staat ook 

bekend voor onze hulpdiensten. Dat zijn de mensen die ons komen 

redden en helpen als we in nood zijn. Maar ouderavond betekent ook 

dat jullie jullie toneeltje moeten oefenen. Kijk dus goed in deze jodela 

waar en wanneer je moet komen oefenen! Maart is dit jaar ook de 

maand van CARNAVAL. Joepie!! Dan kan je eens lekker uit de bol gaan 

en je verkleden in iemand dat jij wilt. Dat kan een dier zijn of je 

superheld, dat is het leuke aan 

carnaval! Ghoh, ik zal jullie eens 

iets verklappen hé; ik kijk heel 

hard uit naar carnaval en ik hoop 

jullie ook. Kijk zeker goed bij de 

activiteiten wanneer jij carnaval 

gaat vieren met je KSJ-

vriendjes. Veel plezier deze 

maand en tot zaterdag! 
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InformatioInformatioInformatioInformatio    
Triangel 

Op zondag 20 maart is het weer zover, dan 

gaan onze deugnieten met al de -12 leden 

van KSJ Antwerpen - Brabant de straten 

en de pleinen onveilig maken ter ere van 

Triangel 2011! Dit jaar zal de Stad 

Antwerpen ons met open armen ontvangen 

om er weer een spetterende editie van te 

maken.  Samen met ongeveer 400 

leeftijdsgenoten worden onze deugnieten 

ondergedompeld in spel en plezier. Per 

leeftijdsgroep staan er steeds een reeks 

originele wilde en minder wilde spelen op het programma. Hoera!  

 

Carnaval 

Ook dit jaar gaat de KSJ de gepaste 

aandacht besteden aan dé hoogdag van het 

jaar: carnaval. Van de eerste activiteit van 

deze nieuwe maand gaan we dan ook iets 

speciaals maken! Op 5 maart hebben we 

enkele gekke mensen uitgenodigd die onze 

jongste groepen gaan vermaken. De oudste groepen doen vaneigens al 

gek genoeg, maar dan doen we er nog een schepje bovenop! IEDEREEN 

mag (of moet zelfs) zijn gekste carnavalskleren aandoen! Dat plezier 

verzekerd is, moet ik al niet meer zeggen. Komen dus!  
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OuderavonOuderavonOuderavonOuderavondddd    

 

Beste ouders, Allerliefste leden, 

 

zoals jullie nu allemaal ongetwijfeld al weten, vindt op 12 maart as. 

onze fantastische ouderavond plaats. Hiervoor moet uiteraard goed 

geoefend worden. Daarom zullen wij de hele week ervoor, iedere 

avond een repetitie houden. Op zaterdagochtend is er dan nog een 

laatste oefensessie per groep en maandag middag is het tijd voor de 

generale repetitie. Hieronder vindt u de data en uren. De repetities 

zullen allemaal plaatsvinden in het Gildenhuis van Essen Centrum, 

NIET op het jeugdheem! 

Wij vragen u om te laten weten aan de leiding van uw kind(eren) 

wanneer deze niet kan/kunnen komen. Zo kunnen zij daar rekening 

mee houden en zorgen dat alles toch in orde is tegen de grote avond. 

Wij hopen natuurlijk dat alle leden die meedoen zo veel mogelijk 

aanwezig zijn. 

  

Maandag 7 tot en met vrijdag 11 maart, Piepers tot en met Sjowers: 

Piepers: 18.30u-19u 

Leeuwkes: 19u-19.30u 

Deugnieten: 19.30u-20u 

Rakkers: 20u-20.30u 

Sjowers: 20.30u-21u 

 

 

z.o.z. 

 



    

    Voor de Jonghernieuwers gelden speciale uren:  

Op maandag en dinsdag is er jammer genoeg voor jullie GEEN 

repetitie! 

woensdag en donderdag: 21u-22u 

vrijdag: 21u-21.30u 
 

Zaterdag 12 maart, ochtend:  

Jongherniewers: 10u-10.30u 

Sjowers: 10.30u-11u 

Rakkers: 11u-11.30u 

Deugnieten: 11.30u-12u 

Leeuwkes: 12u-12.30u 

Piepers: 12.30u-13u 
 

Zaterdagnamiddag: 

Wij verwachten alle leden in uniform om 14 uur stipt in het 

Gildenhuis. 

De generale repetitie is gedaan om 17 uur, dan mag u uw kind(eren) 

komen halen. 
 

Zaterdagavond: 

’S avonds verwachten wij iedereen terug in het Gildenhuis om 19.30 

uur stipt. Uiteraard allemaal in uniform! (denk zeker aan onze 

schitterende truien) 
 

Tijdens de week zal ieder lid van zijn of haar eigen leiding te horen 

krijgen welke rol ze spelen en welke kostuums ze hiervoor nodig 

hebben. Gelieve deze zo snel mogelijk mee te geven (indien mogelijk) 

zodat er niet meer naar gezocht hoeft te worden en er zo gauw 

mogelijk in toneelkledij geoefend kan worden! Tot dan! 
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KiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekje    
 

Zaterdag 12 februari was een regenachtige maar super toffe dag. De 

Piepers maakten en aten heerlijke cakejes. De Jonghernieuwers aten, 

op zen zachtst gezegd, iets minder lekkere dingen en de anderen 

speelden tot ze erbij neervielen. Hier een paar van de tofste foto’s! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

Meer foto's op  www.ksjessen.net  
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VerjaardagenVerjaardagenVerjaardagenVerjaardagen    
Maart is niet zo’n drukke maand in verjaardagsland. In heel de KSJ 

zijn er maar 2 kindjes jarig. 

Jonas van de rakkers is er daar 

één van. Hij wordt al 11 jaar op 

de 22e. Dat is zeker een reden 

om eens goed zot te doen en om 

een heel groot feest te geven. 

Twee dagen later is Ramon van 

de leeuwkes jarig. Hij krijgt een grote verjaardagstaart 

met 8 brandende kaarsjes op. Veel succes met uitblazen, Ramon!  

Ik hoop dat jullie allebei een heel plezante verjaardag gaan hebben 

met toffe cadeautjes en lekkere taart en veel ballonnen!  

 

 

Gefeliciteerd! 
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VerslagenVerslagenVerslagenVerslagen    
Ledendag bij de deugnieten. 

 

Voor het eerst dit jaar was het eens zover. De leiding moest luisteren naar 

de leden. Wat was het doel eigenlijk? Wel, de deugnietjes mochten vandaag 

spelen wat ze wilden. Ze mochten elk omstebeurt een spelletje kiezen en 

dat ging als volgt: we gingen allemaal van oud naar jong staan. Niet iedereen 

wist zijn verjaardag maar dat maakt niet veel uit. Leider Mathias ging naar 

binnen om het allemaal eens goed na te kijken en zocht in het archief alle 

verjaardagen op, zo wisten we zeker of dat onze deugnietjes niet aan het 

valspelen waren. Vervolgens kreeg de oudste nummer 1 en de jongste 

nummer 8. Nummer 1 mocht natuurlijk als eerste kiezen. Want de oudste 

zijn heeft soms toch zijn voordelen, vind je ook niet? 

We speelden eerst tikkertje Sushi. Jullie vragen jullie natuurlijk af wat dat 

is. Wel, als iemand getikt was moest er iemand 2 keer rond de persoon 

lopen die eraan was. Als dit gebeurd was, was de persoon weer vrij. Eigelijk 

zoiets als tikkertje onder de benen, maar dan anders. We deden ook nog 

1,2,3.. Piano, balleke stamp en muurbal. Dit vonden onze deugnieten zo 

plezant dat we dit toch een paar keer herhaald hebben. Opmerkelijk was 

dat ons Julieke hier niet zo goed in was en dat ze dit toch redelijk 

vervelend vond dat ze nooit wonnen. Maar Julieke jij bent daar weer een 

kei in andere dingentjes hé ☺. Na nog vele spelletjes werden we uitgedaagd 

door de sjowers op eens een match te voetballen. Iedereen wou meedoen en 

JAAAAAAAAAA we hebben de SJOWERS ingemaakt met 1-0. Als dit geen 

prestatie was. Dankuwel voor weer deze fantastische zaterdagnamiddag. 

 

Vele groetjes, 

Leider Mathias en Leider Thomas  
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MoppentrommelMoppentrommelMoppentrommelMoppentrommel    
Tijdens een karatedemonstratie op school leverde 

een leerling een sterk staaltje: hij sloeg dakpannen 

stuk met zijn hoofd. Opmerking van een leraar die 

de demonstratie bijwoonde: ‘Eindelijk heeft die 

jongen zijn hoofd leren gebruiken!’ 

 

Klant: Biefstuk a.u.b. 

Ober: Met plezier, meneer! 

Klant: Nee, met friet. 

 

Dokter: Hebt u mijn raad opgevolgd en 

schapen geteld om in slaap te vallen? 

Patiënt: Zeker, dokter. Ik ben tot 398.569 

gekomen. 

Dokter: En toen bent u in slaap gevallen? 

Patiënt: Welnee, toen was het tijd om 

terug op te staan. 

 

- Wat doe je Isabel? 

- Ik schrijf een brief aan oma 

- Waarom schrijf je zo traag? 

- Omdat oma niet zo snel kan lezen. 
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TijdrovTijdrovTijdrovTijdroverererer    

2. Hij is leider van de leeuwkes en 

zijn haar lijkt een beetje op dat 

van een schattig schaapje    
4. Het is deze maand en je kan je 

eens voordoen als iemand anders. 

Je dus eens goed verkleden. 

6. Leider van de piepers en als hij 

niet voor de ksj bezig is dan is hij 

spelletjes aant spelen op de 

computer en hij is redelijk groot 

8. Leidster van de leeuwkes en de 

eerste letter is een S 

11. Hij komt mischien wel eens een 

bezoekje brengen op de ksj tijdens 

carnaval. Dit is een traditie! 

13. Hij is leider van de groep met  

de minste leden en als hij niet op 

de ksj is, dan is hij gaan voetballen 

14. Hij heeft ook een brilletje op 

en fluit altijd in het begin en op 

het einde van de ksj. 

15. Iedereen weet wie dit is. Hij 

wordt een dokter 1ste klas. Hij 

verzorgt ons nu al tijdens het 

KAMP! 

 

Verticaal: 

 

1. Hij hoort bij de laatste generatie van de leiding. Hij is dus een nieuwe leider. Hij is soms ook 

wel eens een deugniet, vooral op zaterdag. 

3. leider van de deugnieten en heeft bruin haar 

5. leidster van de leeuwkes en heeft rood haar 

7. Hij is een van de twee leiders van de sjowers en heeft altijd (meestal) een korte broek aan. 

9. Hij heeft een bril en is leider van de toekomstige leiding. 

10. leidster van de jongste groep en heeft geen krulletjes en is zeker niet de grootste van de 

jongste groep 

12. leidster van de piepers en heeft krulletjes 

 

Horizontaal: 
Los dit KSJ-kruiswoordraadsel op: 
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WistWistWistWist----jejejeje----datjesdatjesdatjesdatjes    
Wist je dat… 

… de sjowers heel flink wijn verkocht hebben? 

… zij daarom ook alle kopers willen bedanken? 

… den Danny en den Bart de beste verkopers waar? 

… zij deel uitmaken van ‘Team Best’? 

… den Bob een fles heeft kapotgemaakt? 

… zo zijn broek vol rode wijn was? 

… zijn moeder hier vast hard mee moest lachen? 

…de leeuwkes heel goed kunnen zwemmen? 

…er een heel leuke glijbaan was? 

…dat alle leeuwkes er ook af zijn geweest? 

…er geen bubbels in het bubbelbad waren op het moment dat we erin 

gingen? 

…de leeuwkes dan zelf maar bubbels hebben gemaakt? 

…de deugnieten zijn gewonnen van de sjowers met het voetballen? 

... dit toch wel zeer indrukwekkend is? 

... omdat de sjowers toch wel een paar jaartjes ouder zijn? 

...dat Stijn van de deugnieten toch heel veel succes heeft bij de 

meisjes? 

...we dat weten omdat er veel meisjes op hem verliefd zijn? 
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ActiviteitenActiviteitenActiviteitenActiviteiten    

Piepers 

5/03: Duffy de Puffy  

Verkleed komen 

12/03: Joske en de 101 piepervrienden  

Ouderavond: zie informatio  

18-19-20/03: het megageweldige pieperweekend 

Brief volgt nog 

26/03: Zie ze gaan met hun basketsloefkes aan 
 

Leeuwkes 

5/03: Waar is da feesje? Hier is da feesje!  

Verkleed komen 

12/03: Trek je beste pak aan en ga dan op de planken staan 

Ouderavond: zie informatio 

19/03: Wat is dit een mooie dag 

26/03: ‘T is stil aan de overkant 
 

Deugnieten 

5/03: Pipo de haas  

Verkleed komen 

12/03: Tim de brandweerman 

Ouderavond: zie informatio 

19/03: Jkerkakkerlakkeeleeeeeh pipipapperpap 

26/03: Post is een worst  

Meebrengen: een zwamworstje en een envelop 

 



 

11 Rakkers 

5/03: Ziedet zitte  

Verkleed komen 

12/03: Ouderavond  

Zie informatio 

19/03: Plop zei de knikker 

26/03: Wij wijze wijven willen wassen witte wollen winterwanten, wisten wij maar waar warm water was.  

 

Sjowers 

5/03: ’T is bena Aswoensdag! Carnaval! 

Verkleed komen 

12/03: We gaan dansen in de zon, baden in het licht 

Ouderavond: zie informatio 

18-19-20/03: Wijle weg! 

Weekend! Brief zit bij jodela of wordt nog gegeven op zaterdag! 

26/03: Moet er nog sneeuw zijn? 

 

Jonghernieuwers 

5/03: Leo geeft em gauw een buske deo! 

Meebrengen: Deo & verkleed komen 

12/03: Ouderavond 

Zie informatio 

19/03: Emmeke dummeke 

Meebrengen: handschoen 

26/03: M!LF 

Meebrengen: reservekledij  

 

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! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


