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JODELA 

 

JAARGANG 2011-2012 

NUMMER 358 

Maart 

 
DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSJ HEIDEBLOEMPJE ESSEN 
 

VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord    

Beste Vrienden van de Jodela! 

Het jaar is nog maar net begonnen of we zitten weeral aan de maand 

maart. Ik denk dat deze maand vooral een maand zal zijn van rust en 

vrede. Na de carnavaleske avonturen zijn we daar zeker aan toe! Van 

mijn part mogen we terugkijken op weeral! een prachtige ksj-maand. 

Niet alleen was er de prachtige WEDO-activiteit maar ook de week 

erop was het lachen geblazen. Zoals alle mama’s en papa’s al hebben 

kunnen horen van onze leden was de show dit jaar weer op en top 

fantastisch! De goochelaar toverde tenminste een echt konijn 

tevoorschijn. Dat trucje vergeten die goochelaars wel eens! Waar 

carnaval allemaal niet goed voor is! Het resultaat hiervan is reeds te 

bewonderen in onze fotorubriek, hier in de jodela! We kijken 

voorzichtig om de hoek naar onze nieuwe maand en zien dat ook weer 

de lente in het land gaat komen. Ik heb het deze week al gemerkt en 

de koudegolf lijkt voorbij te zijn! Eind maart mogen de vogeltjes weer 

beginnen fluiten en de bloemen beginnen bloeien. Als ik nog een beetje 

verder kijk zie ik in de verre verte (en eigenlijk buiten het bestek van 

dit voorwoord) toch al april: de 

maand die volledig in het teken 

zal staan van ONS KSJ-

WEEKEND. Meer daarover 

ongetwijfeld in onze volgende 

jodela…  

 

Auwdoe en bedankt olé olé! 



 

InformatioInformatioInformatioInformatio
Foto’s 

Door de activiteiten heen worden er regelmatig foto’s genomen. Tot 

voor kort konden jullie deze enkel zien op Facebook of af en toe ook 

op de ksj website. Daar komt binnenkort verandering in, zodat 

iedereen, ook de mensen die geen Facebook hebben, toegang hebben 

tot al deze prachtige foto’s! Zo zal vanaf binnenkort elke groep een 

eigen verzameling op het internet hebben staan. Hieronder vind je de 

links, deze kan je gewoon intypen op je internet browser op de 

computer. 

http://www.2910essen.net/heidebloempje/ksj/

http://facebook.com 

kan dus bvb. zijn dat je deugeniet bent en opeens leiding krijgt van 

een sjower en een jonghernieuwerleiding! Wat natuurlijk enkel 

spectaculair leuk kan 

InformatioInformatioInformatioInformatio    

Door de activiteiten heen worden er regelmatig foto’s genomen. Tot 

kort konden jullie deze enkel zien op Facebook of af en toe ook 

website. Daar komt binnenkort verandering in, zodat 

iedereen, ook de mensen die geen Facebook hebben, toegang hebben 

tot al deze prachtige foto’s! Zo zal vanaf binnenkort elke groep een 

eigen verzameling op het internet hebben staan. Hieronder vind je de 

links, deze kan je gewoon intypen op je internet browser op de 

http://www.2910essen.net/heidebloempje/ksj/ 

 -> zoeken naar ‘ksj heidebloempje essen’

Leidingswisseldag! 

Op  zaterdag 17 maart is het eindelijk 

zover! Sommigen onder jullie zullen 

wel weten wat dit beteken

kunnen er zich misschien ook al een 

beeld bij vormen. Het wordt echt een 

dag om naar uit te kijken, want deze 

dag zal elke groep, van piepers tot 

jonghernieuwers voor 1 keertje 

helemaal andere leiding hebben! Het 

zijn dat je deugeniet bent en opeens leiding krijgt van 

een sjower en een jonghernieuwerleiding! Wat natuurlijk enkel 

spectaculair leuk kan worden! Zo leert iedereen ook de andere leiding 

een beetje beter kennen!
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Door de activiteiten heen worden er regelmatig foto’s genomen. Tot 

kort konden jullie deze enkel zien op Facebook of af en toe ook 

website. Daar komt binnenkort verandering in, zodat 

iedereen, ook de mensen die geen Facebook hebben, toegang hebben 

tot al deze prachtige foto’s! Zo zal vanaf binnenkort elke groep een 

eigen verzameling op het internet hebben staan. Hieronder vind je de 

links, deze kan je gewoon intypen op je internet browser op de 
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Leidingswisseldag!  

aterdag 17 maart is het eindelijk 

onder jullie zullen 

wel weten wat dit betekent, anderen 

kunnen er zich misschien ook al een 

beeld bij vormen. Het wordt echt een 

dag om naar uit te kijken, want deze 

dag zal elke groep, van piepers tot 

jonghernieuwers voor 1 keertje 

helemaal andere leiding hebben! Het 

zijn dat je deugeniet bent en opeens leiding krijgt van 

een sjower en een jonghernieuwerleiding! Wat natuurlijk enkel 

worden! Zo leert iedereen ook de andere leiding 

een beetje beter kennen! 



 

VerslagenVerslagenVerslagenVerslagen
Carnaval op de KSJ! 

Vorige maand stond voor een groot deel in het teken van de carnaval, 

vandaar dat dit uiteraard ook gevierd moet worden op de KSJ! Zo 

hadden we op zaterdag 18 

Iedereen was deze dag vol spanning aan het wachten wat er gebeuren 

zou, tot we met zen alle verzamelde

werd ons alles duidelijk! Er was een gekke meneer met een snor die 

van alle dingen bij had om een show te geven! Na zijn eerste act was 

het al snel duidelijk dat het om een echte goochelaar ging. Alle 

monden stonden een hele show lang open van verbazing. Soms leek het 

allemaal zo echt dat het bijna op magie leek! Maar uiteindelijk i

natuurlijk de bedoeling van een goochelaar, is het niet? Na het eerste 

deel hadden we even tijd voor wat spelletjes te spelen. Die natuurlijk 

allemaal in het teken stond

enorm blij te zien dat iedereen zijn paasbes

aangetrokken! Tijdens het 2

want waar haalde hij toch al die duiven vandaan? Was het uit zijn 

broekzak of onder zijn schoenzool? Ik weet het niet. In elk geval, ik 

had er graag eentje zien ve

wel zin in! Maar daar zou de meneer vast niet zo blij mee geweest zijn. 

Allengeluk waren de Jonghernieuwers er nog om onze honger een 

beetje te stillen met al hun heerlijke party snacks die ze uitdeelde. 

Als dat geen prachtige afsluiter was van carnaval op de ksj, dan weet 

ik het ook niet meer. 

ALAAF!   

VerslagenVerslagenVerslagenVerslagen    
 

Vorige maand stond voor een groot deel in het teken van de carnaval, 

vandaar dat dit uiteraard ook gevierd moet worden op de KSJ! Zo 

hadden we op zaterdag 18 februari een speciale gast te verwelkomen!

Iedereen was deze dag vol spanning aan het wachten wat er gebeuren 

zou, tot we met zen alle verzamelden in de het leeuwkeslokaal, toen 

werd ons alles duidelijk! Er was een gekke meneer met een snor die 

ngen bij had om een show te geven! Na zijn eerste act was 

het al snel duidelijk dat het om een echte goochelaar ging. Alle 

monden stonden een hele show lang open van verbazing. Soms leek het 

allemaal zo echt dat het bijna op magie leek! Maar uiteindelijk i

natuurlijk de bedoeling van een goochelaar, is het niet? Na het eerste 

deel hadden we even tijd voor wat spelletjes te spelen. Die natuurlijk 

allemaal in het teken stonden van carnaval. We waren daarom ook 

enorm blij te zien dat iedereen zijn paasbeste carnavals outfit had 

aangetrokken! Tijdens het 2e deel stonden we echt helemaal verbaasd, 

want waar haalde hij toch al die duiven vandaan? Was het uit zijn 

broekzak of onder zijn schoenzool? Ik weet het niet. In elk geval, ik 

had er graag eentje zien verdwijnen in de soep, want daar had ik toch 

wel zin in! Maar daar zou de meneer vast niet zo blij mee geweest zijn. 

Allengeluk waren de Jonghernieuwers er nog om onze honger een 

beetje te stillen met al hun heerlijke party snacks die ze uitdeelde. 

een prachtige afsluiter was van carnaval op de ksj, dan weet 
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Vorige maand stond voor een groot deel in het teken van de carnaval, 

vandaar dat dit uiteraard ook gevierd moet worden op de KSJ! Zo 
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natuurlijk de bedoeling van een goochelaar, is het niet? Na het eerste 
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een prachtige afsluiter was van carnaval op de ksj, dan weet 
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OudjesOudjesOudjesOudjes    
Vorige maanden hebben we kennis gemaakt met de nieuwste leiders 

en leidsters. Nu zijn de meer ervaren leiders aan de beurt! In deze 

rubriek interviewen we elke maand iemand anders om jou zo een blik 

te gunnen in het ziel van je leiding! 

De leider waar we ons deze maand in zullen verdiepen is 

deugnietenleiding Boris! 

 

Jodela: Een goedenavond, beste Oudje! Hoe oud bent u? 

Oudje: 23 jaar 

 

 

Jodela: En hoeveel van die jaren zit je al in de ksj? 

Oudtje: Pff, dan moet ik al ff gaan denken ze, ik ben nu aan men 7 de 

jaar leiding bezig en ben ongeveer 7 jaar lid geweest denk ik, dus 14 

ondertussen. 

 

 

Jodela: Wauw, dat is al een hele tijd! En welke is de leukste activiteit 

die je in al die jaren ksjervaring al hebt meegemaakt? 

Oudje: Er zijn er vele, maar als ik er 1 moet uitkiezen: We zijn een 

keer op kamp als oudste groep, naar een gigantisch doolhof geweest. 

Daar hebben we toen gotcha gespeeld met water pistolen. Da was 

toch wel de moeite :). Maar ja joepie, crazy tour, moerassen tocht, 

beekdal tocht, weekends, naar kamp in de Ardennen fietsen,... en dan 



 

 5 
vergeet ik er vast nog massa andere leuke 

dingen, allemaal super herrineringen die ik 

lang zal onthouden! 

 

 

 

Jodela: Is er een activiteit waaraan je terug denkt als de minst leuke 

activiteit in je ksj-carrière? 

Oudje: Ik vond reactie tochten nooit leuk, maar ja dat kan wel eens 

aan mij liggen. 

 

 

Jodela: Dat ligt inderdaad vast aan jou! Heb je tenslotte nog een 

verhaaltje dat je graag wilt vertellen?  

Oudje: Een verhaaltje? daar ben ik niet zo goed in :). Ik weet nog 

wel, ook één van men mooie herinneringen. Op mijn eerste kamp, ik 

was toen een deugniet lang geleden dus, hadden we een leider 

Christoph genaamd en die kon da super goed! Elke avond voor het 

slapen kwam hij een verhaaltje vertellen gewoon uit zijn hoofd, vond 

dat toen wel chique, het ging over een jongetje dat veel lachte, maar 

meer weet ik er ook ni meer van :) 

 

 

Jodela: dat was inderdaad een zeer mooi verhaal, Oudje. Jammer 

genoeg zit ons gesprek er op, ik vond het zeer aangenaam. Bedankt 

he! 

Oudje: Zeer graag gedaan Jodela! 

Jodela: Doei doei. 



 

WistWistWistWist
Wist je dat… 

- We in februari 2 activiteiten op de vest hebben kunnen glibberen en 

glijden? 

- Dit heel leuk was?

- Er ook veel gesleed is?

- We het  dan ook heel leuk vonden dat er 

hadden? 

- De piepers lekker koekjes gegeten hebben ?

- Ze hierbij ook chocomelk en thee gedronken hebben?

- de wedo-activiteit een groot succes was?

- er veel nieuwe leuke kindjes waren?

- we er samen voor gezorgd hebben dat de prinses te

- de piepers een toverspreuk verzameld hadden om de draak te laten 

loskomen? 

- de leeuwkes de sleutels van het  kasteel gevonden hebben?

- de rakkers een brug gemaakt hebben?

- de deugnieten de draak verslagen hebben?

- de sjowers een kampvuur gema

- er voor iedereen lekkere snoepjes en warme chocomelk was?

- de piepers enorm goed zijn in het spelen van dode vis?

- we de wedstrijd hebben moeten stoppen omdat er 7 leden waren die 

echt niet bewogen?

 

 

WistWistWistWist----jejejeje----datjesdatjesdatjesdatjes

We in februari 2 activiteiten op de vest hebben kunnen glibberen en 

Dit heel leuk was? 

Er ook veel gesleed is? 

We het  dan ook heel leuk vonden dat er enkele kindjes een slee bij 

De piepers lekker koekjes gegeten hebben ? 

Ze hierbij ook chocomelk en thee gedronken hebben?

activiteit een groot succes was? 

er veel nieuwe leuke kindjes waren? 

we er samen voor gezorgd hebben dat de prinses terug bevrijd werd?

de piepers een toverspreuk verzameld hadden om de draak te laten 

de leeuwkes de sleutels van het  kasteel gevonden hebben?

de rakkers een brug gemaakt hebben? 

de deugnieten de draak verslagen hebben? 

de sjowers een kampvuur gemaakt hebben? 

er voor iedereen lekkere snoepjes en warme chocomelk was?

de piepers enorm goed zijn in het spelen van dode vis?

we de wedstrijd hebben moeten stoppen omdat er 7 leden waren die 

echt niet bewogen? 
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datjesdatjesdatjesdatjes    

We in februari 2 activiteiten op de vest hebben kunnen glibberen en 

enkele kindjes een slee bij 

Ze hierbij ook chocomelk en thee gedronken hebben? 

rug bevrijd werd? 

de piepers een toverspreuk verzameld hadden om de draak te laten 

de leeuwkes de sleutels van het  kasteel gevonden hebben? 

er voor iedereen lekkere snoepjes en warme chocomelk was? 

de piepers enorm goed zijn in het spelen van dode vis? 

we de wedstrijd hebben moeten stoppen omdat er 7 leden waren die 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

- dit Kenny, Noah, Margo, Duije, 

- het in februari ook carnaval was?

- iedereen prachtig verkleed was?

- je bij sommige kindjes 2 keer moest kijken om te zien wie het was?

- vooral Damien goed verkleed was?

- er ook een heuse goochelshow was?

- de goochelaar enkele straffe t

- enkele leden hem ook prima geassisteerd hebben?

- de goochelaar op het einde maar liefst 5 duiven gegoocheld had?

- deze daarna plotseling in een hond veranderde?

- er ook een konijn gegoocheld  werd?

- de JH’s nadien nog voor lekkere partysna

- ze dit heel goed gedaan hebben?

- Noah heel goed zijn carnavalkostuum kon nadoen?

- Thayrah ook goed roodkapje kon nadoen?

- Nichelle dan weer een krak was in het zingen van carnavalsliedjes?

 

dit Kenny, Noah, Margo, Duije, Mare, Daan en Bert waren?

het in februari ook carnaval was? 

iedereen prachtig verkleed was? 

je bij sommige kindjes 2 keer moest kijken om te zien wie het was?

vooral Damien goed verkleed was? 

er ook een heuse goochelshow was? 

de goochelaar enkele straffe trucs kon laten zien? 

enkele leden hem ook prima geassisteerd hebben? 

de goochelaar op het einde maar liefst 5 duiven gegoocheld had?

deze daarna plotseling in een hond veranderde? 

er ook een konijn gegoocheld  werd? 

de JH’s nadien nog voor lekkere partysnacks gezorgd hebben?

ze dit heel goed gedaan hebben? 

Noah heel goed zijn carnavalkostuum kon nadoen? 

Thayrah ook goed roodkapje kon nadoen? 

Nichelle dan weer een krak was in het zingen van carnavalsliedjes?
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Mare, Daan en Bert waren? 

je bij sommige kindjes 2 keer moest kijken om te zien wie het was? 

de goochelaar op het einde maar liefst 5 duiven gegoocheld had? 

cks gezorgd hebben? 

Nichelle dan weer een krak was in het zingen van carnavalsliedjes? 
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VerjaardagenVerjaardagenVerjaardagenVerjaardagen    
Een nieuwe maand met een nieuwe jodela, dat betekent natuurlijk 

nieuwe jarigen die gefeliciteerd moeten worden!  

De eerste jarige van deze maand is een leeuwke! Deze jongeman heet 

Tim en wordt op 2 maart 9 jaar! De volgende ksj’er die ik een 

gelukkige verjaardag wil wensen is Mathijs van de piepers! Hij wordt 

deze maand op 7 maart 6 jaar! Na Mathijs zijn verjaardag moeten we 

een hele tijd wachten maar op 21 maart is de volgende aan de beurt! 

Tess van de deugnieten wordt dan 10 jaar. Twee dagen later is er 

alweer een jarige binnen onze ongelooflijk leuke vereniging! Deze 

jarige is Jonas van de rakkers en hij wordt op 22 maart 12 jaar! En 

na hem is het nog niet gedaan, want op 24 maart wordt Britt van de 

deugnieten 11 jaar. En het houdt maar niet op! De laatste jarige van 

deze maand is Ramon van de leeuwkes. Dit lid wordt op de laatste dag 

van maart  9 jaar! Al de jarigen van deze maand wil ik graag een 

heeeeeeeeeeeeeele gelukkige verjaardag en een ongelooflijke dag 

toewensen!!!  
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MoppentrommelMoppentrommelMoppentrommelMoppentrommel    

 

 

Een beer en een kabouter lopen in het bos, onderweg komen ze een elf 

tegen. De elf vertelt hen dat zij beide 3 wensen mogen doen. 

De beer begint en wenst dat hij het enige mannetjes beer was in het 

hele bos. Daarna wenst de kabouter een motor. 

De tweede wens van de beer is dat hij het enige mannetjes beer is in 

het hele land. De tweede wens van de kabouter een helm. 

De laatste wens van de beer is dat hij het enige mannetjes beer is in 

de hele wereld. Waarop de derde wens van kabouter als volgt luidt: ik 

wou dat deze beer homo was en rijdt ervandoor op zijn motor! 
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Een echtpaar is 12,5 jaar getrouwd en op het 

moment dat ze wakker worden zegt de man tegen zijn 

vrouw: "Pak de spullen we gaan naar Groenland". Waarop de vrouw 

zegt: "Oh wat leuk zeg en wat doen we dan als we 25 jaar getrouwd 

zijn?". Waarop de man antwoordt: "Dan haal ik je weer op!" 

 

 

 

 

Jantje is in een boekenwinkel op zoek naar een boek, getiteld ‘De man, 

baas in huis’. Hij vraagt aan een vrouwelijke medewerker waar hij dat 

boek kan vinden. – “Op de tweede verdieping mijnheer!”, zegt de 

verkoopster. Bij de sprookjesboeken. 
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TijdroverTijdroverTijdroverTijdrover    
 

Kleurplaat 
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Doolhof 
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KiekjesrubriekKiekjesrubriekKiekjesrubriekKiekjesrubriek    
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Nog veel meer foto’s vind je op facebook en 

op www.ksjessen.net 
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ActiviteitenActiviteitenActiviteitenActiviteiten    

Piepers 

03/03: Falderie Faldera Lalala 

10/03: Flipper de flapper de flopper de flupflup 

17/03: Volgende week zien jullie ons gelukkig terug 

24/03: Hop hop de piepers aan de top! 

31/03: Voorbereiding van het megageweldige Molse kamp 

(Geen activiteit wegens leidingsweekend) 

Leeuwkes 

03/03: Prins Edward en het gevaarlijke drijfzand 

10/03 13.00-17.00: Soep Soep Soep met sliertjes! 

17/03: De leeuwkesleiding zijn stiekem toch de beste! 

24/03: Zwemmen in de zee! 

(meebrengen: zwemgerief) 

31/03: Waar is de leiding? Hier alvast niet! 

(Geen activiteit wegens leidingsweekend) 

Deugnieten 

03/03: Queet of kwiet? 

Vrijdag 09/03 19.00-10/03 17.00: We trekken er op uit 

(Brief volgt nog)  

17/03: Rarara, wie is je echte leiding? 

24/03: Leve de vélo! (meebrengen: fiets) 

31/03: Leidingsweekend 

(Geen activiteit wegens leidingsweekend) 
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Rakkers 

03/03: Mars en Bounty quiz 

10/03: Het is chocotoff 

17/03: Geniet maar van de spruiten 

24/03 13.00-17.00: Wij willen snoep (meebrengen: autowasspullen) 

31/03: Twix menia 

(Geen activiteit wegens leidingsweekend) 

 

Sjowers 

Vrijdag 02/02 20.30-22.30: Devil outside 

10/03: Cronicle 

17/03: Time zone +1 

24/03 12.00-17.00: Good old wine 

31/03: Always hardcore! 

(Geen activiteit wegens leidingsweekend) 

 

Jonghernieuwers 

Vrijdag 02/03 20.30-23.00: Waar is da feesje?  

(meebrengen: geld)  

10/03: Greased lightning 

17/03: Diamand Dogs 

Vrijdag 23/03-24/03 17.00: Wij gaan blocken tot we droppen 

(meebrengen: slaapgerief, zwemgerief en een ei) 

31/03: What happens in Mol, stays in Mol 

(Geen activiteit wegens leidingsweekend) 

 

Jolien, Michiel, Xanthe, Bert, Hans, Jolien, Boris, Marc, Sylvie, 

Jasper, Thomas, Kjell, Thijs, Hilde, Mathias. 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


