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DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSJ HEIDEBLOEMPJE ESSEN 

 

VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord    

Allez vooruit… en dan zijn we weeral aangekomen in de maand mei! 

Ik weet niet of dat bij jullie ook het geval is maar bij mij gaat het alleszins 

toch wel weer zeer snel vooruit allemaal. Maar wat heeft de maand mei ons 

allemaal te bieden? Hopelijk toch wel een beetje goei weer want dat mag 

stilletjes aan toch wel beginnen, vinden jullie ook niet? We kunnen 

natuurlijk alle cliché’s gaan bovenhalen van “In mei leggen alle vogels een ei” 

en “mei mei mei prei” enzovoort, maar omdat ik dit nu toch even lekker snel 

heb gedaan, gaan we dit toch maar niet doen! Maar in mei verjaren 

natuurlijk wel de aller- allertofste mensen van de KSJ. Ga dus snel even 

kijken bij de verjaardagen want (al zeg ik het zelf) het is de moeite waard 

om voor deze super ingenieuze toffe mega coole mensen toch wel een 

cadeautje te kopen op de dag dat ze verjaren… Maar zoals de 

burgemeester van Samson en Gert het zou zeggen: “Aan allen die vandaag 

verjaren: proficiat, aan allen die vandaag niet verjaren: ook proficiat!!” Dus 

zou het misschien niet slecht zijn als jullie vanaf nu elke zaterdag een 

cadeautje voor iemand meebrengen ! En hoera, hoera, hoera, de reden mag 

je zelf kiezen ! Jaaaaaaaaa… 

Tot slot wil ik jullie natuurlijk weer 

veel leesplezier wensen met deze 

Jodela en veel plezier de komende 5 

goed gevulde zaterdagen op de KSJ 

in de maand mei! En onthoud goed: 

uw eigen vervelen valt niet mee, hé… 

 

Groenten, de voorwoordjesschrijver 

 

DOEI DOEI !!! 
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InformatioInformatioInformatioInformatio    

Provinciale shot 

Zoals elk jaar gaan we met de leiding en de Jonghernieuwers op 1 mei naar 

Mechelen. Niet voor ons pleziertje, maar wel om een mooie beker te winnen. 

We gaan er namelijk een dagje voetballen tegen een hele hoop andere KSJ-

groepen. Dus mannen en vrouwen, die dag moet je heel de tijd met je 

vingers gekruist lopen en met je duimen naar omhoog! 

 

Communie 

Aan al de communiekantjes van dit jaar wil de hele leidingsploeg een dikke 

proficiat wensen. Hopelijk zijn jullie tantes en nonkels weer heel gul en 

geven ze veel centjes en cadeautjes. De leiding is jullie ook niet vergeten 

daarom krijgen jullie binnenkort ook nog iets van ons. 

 

Kamp 

Het kamp weer in het zicht! Jawel lieve kindjes, de kriebels mogen al 

beginnen komen. Jullie leiding gaan jullie tegen het einde van de maand 

misschien een bezoekje brengen, om eventjes wat centjes te komen halen. 

Heb geen schrik, jullie moeten niet zoveel centjes in huis hebben, want wij 

vragen om het over te schrijven. Voor de Leeuwkes t.e.m. de 

Jonghernieuwers kost het kamp 90 euro. De Piepers gaan maar vijf dagen, 

dus die betalen minder, namelijk 65 euro. 

Even ter herinnering: het kamp gaat door van 21 JULI tot 31 JULI. 

Voor de piepers is het van 25 JULI tot 31 JULI.  

In WETTEREN! 
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MoppentrommelMoppentrommelMoppentrommelMoppentrommel    

Hoe werkte de bliksem alvorens de elektriciteit werd uitgevonden? 

Met gas natuurlijk ! 

 

- “Zie je die man daar met z’n paraplu?” 

- “Ja.” 

- “Weet je waarom hij die paraplu draagt?” 

- “Nee.” 

- “Omdat die paraplu niet alleen kan lopen !” 

 

Kleine Jan komt met een briefje van 1000 euro 

bij de kruidenier. Deze neemt het aan, kijkt en 

zegt: “daar kun je niks mee kopen, dat is vals geld!” Jantje antwoordt: “ik 

wil er ook niks mee kopen, mijn vader wil het alleen maar gewisseld hebben.” 

 

Man tot wildeman: “zijn hier nog kannibalen?” 

Wildeman: “Neen… we hebben de laatste gisteren opgegeten!” 

 

- “Ik heb gehoord dat jouw nieuwe woning zo vochtig is?” 

- “ ‘t Is erg! Gisteren zat er een vis in onze muizenval!” 
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Tijdrover 
Exclusief: “Zweden wint het EK voetbal” zegt Lambik, de BV* van de KSJ. 

We zijn hier samen in een knus appartement voor het allereerste interview 

van dit jaar. Ik kom binnen en Lambik ziet er rustig maar toch een beetje 

zenuwachtig uit. Zijn baasje biedt mij iets te drinken aan waarna het gesprek 

vanzelf start.  
 

Jodela: Goedemiddag, alles goed? 

Lambik: Jazeker, bedankt. Met jou ook? 
 

J: Wat was je eerste indruk van de aarde? 

L: Dat hij rond was. (lacht) 
 

J: Ja natuurlijk, maar nu even serieus, wat is je wereldvisie als BV*? 

L: (Denkt even na) Lang leven de lol, oh wat wou ik dat ik fladderen kon! 
 

J: Oh en wat zijn dan je favoriete fladderplaatsen? 

L: Mijn hok, denk ik. 
 

J: En hoe zit het met partners?  

L: Dat zit goed denk ik, ik heb per jaar zo’n 0,16 partners.  
 

J: Dus je hebt een vaste partner? 

L: Neen, ik ben weduwe. Mijn 2 vorige en enige partners zijn gestorven. 
 

J: Vertel eens iets van je thuissituatie. 

L: Bij mijn mama en papa of bij mijn baasje? 

J: Doe maar Beide! 

L: Bij mama en papa: 12 jaar geleden kwam ik uit mijn ei, oh wat was ik blij, oh 

 wat was de aarde rond en mijn moeder was mooi en blond. 

Bij mijn baasje: Ik woon samen met mijn grote baas, hij lijkt wel Sinterklaas. 

Bio: 
Naam: Lambik 

Leeftijd: 12 jaar 
Soort: Dwergpapegaai of Agapornis 
Woonplaats: Ergens in Essen 
Hobby’s: zingen, dansen, stofzuigen 
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Hij geeft mij eten als hij het niet gaat vergeten. 

 

J: Kan je goed leven van het zingen en het dansen? 

  L: Nee eerder van het zwanzen! (schatert) 
 

J: Heb je geen schrik dat je van je nummer-één-positie gestoten zal worden 

 nu er een concurrent, 2 Fabiola, terug is van weggeweest? 

L: In hun naam staat het cijfer 2 en daar zullen ze ook blijven, denk ik. 
 

J: Als je ooit op TV zou kunnen komen, hoe zou je dit dan willen doen?  

L: Als de Papegaai van Piet Piraat. 

J: Plezant! 

L: Zeker, zeker! 
 

J: Wat wil je verder nog bereiken in je leven?  

L: Gelukkig worden samen met mijn baasje! 
 

J: Zo we naderen het einde dus nog 2 kleine vraagjes: Wat is je pronostiek

 voor de komende verkiezingen? 

L: De VLD natuurlijk. 

J: En het EK voetbal? Geef hier eens een pronostiekje. 

L: Go ja, wie is er het beste bezig? 

J: Duitsland? 

L: Nee, zeker niet! Laten we zeggen: Zweden. 
 

J:Oké. Bedankt voor dit interview. 

L: Dit is zeer zeer zeer graag gedaan! 

 

Zo dit is het einde van het interview met de BV (*bekende vogel) van de KSJ. 

 

WEDSTRIJD: WIN EEN MEET AND GREET MET BV LAMBIK! 

Hoe maak je kans? Laat leider Jasper weten wie het baasje van Lambik is. 

Een onschuldige hand zal dan de winnaar van alle deelnemers uit de pot 

trekken. 
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Fotohoekje Fotohoekje Fotohoekje Fotohoekje     

Deze maand is het fotohoekje gewijd aan de jongsten onder ons: 

   de Piepers en de Leeuwkes! 
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Wist je datjesWist je datjesWist je datjesWist je datjes    

… De Deugnieten een kort weekend hadden? 

… Ze daar een nachtspel in het bos van de Wildertse Duintjes gespeeld 

 hebben? 

… Er veel Deugnieten bang waren? 

… De Leeuwkes graag spelletjes over Boortje spelen? 

… Ze veel over hebben voor een geheim van Boortje? 

… De Piepers en Leeuwkes samen op weekend zijn geweest?  

… Dit namelijk in Stabroek was? 

… Ze daar lekker avondeten hebben gegeten? 

… Ze het allemaal heel leutig vonden? 

… De Piepers een kasteel hebben gemaakt? 

… Het niet zomaar een papieren kasteel was? 

… Het namelijk van houten paletten gemaakt

 was? 

… De Jonghernieuwers blij waren dat de Piet er nog eens was? 

… Je toffe spelletjes kan spelen op de zandberg van Huybergen? 

… De Huybergsebaan helemaal tot in de Wildert loopt? 

… Piet de John een veel te zware rugzak had laten meegeven? 

… Hansje Boden geen fietsen kan maken? 

... Rudy daarentegen een echte fietsenmaker is, maar dat niemand dat in 

 hem ziet? 

… De leiding op leidingsweekend was geweest? 

… Dit namelijk op de kampplaats doorging? 

… We daar heel veel hebben vergaderd? 

… Joris vandaag door Bertje is ontvoerd? 

… Dit voorlaatste wist-je-datje er één van december is? 
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VerjaardagenVerjaardagenVerjaardagenVerjaardagen    

Het is weer mei, wat betekent dat er weer nieuwe jarigen zijn! Deze maand 

bijten we de spits af met Jenthe van de Rakkers, hij wordt 12 jaar en dit 

op 14 mei. Er zijn nog Rakkers jarig: op 19 mei wordt Dries maar liefst 13 

jaar. Ook Laurens van de Rakkers mag feestvieren, hij wordt 12 jaar op 23 

mei. En dan is er nog eentje jarig bij de Rakkers: Michiel, die zijn 13de 

verjaardag mag vieren op 30 mei. Bij de Sjowers mag er deze maand ook 

feest gevierd worden, Glenn mag 15 knepen verwachten op de zaterdag die 

het dichtste bij 11 mei valt. Het laatste lid dat we gaan feliciteren is Jolien 

van de Jonghernieuwers. Zij wordt op 24 mei 17 jaar. Nu nog de leiding… De 

eerste die aan de beurt is, is Boris. Hij mag de 1 uit zijn leeftijd laten 

vallen op 26 mei en mag voortaan een 2’tje gebruiken, hij wordt 20 jaar. De 

volgende is Jeffrey, die heeft weer een reden om een feestje te bouwen op 

28 mei, hij wordt 23 jaar. De laatse jarige van deze Jodela valt ook op de 

laatste dag van de maand (31 mei). Dat is Deugnietenleidster Leen, waar 

hetzelfde voor geldt als voor Boris: zij wordt   

ook 20 jaar. 

 

ALLEMAAL EEN DIKKE PROFICIAT! 
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    ActiviteitenActiviteitenActiviteitenActiviteiten    

Piepers    
3 mei: Pieperkasteel deel 2 

meebrengen: reserve kledij  

10 mei: Het grote ik ben niet zo ideaal spel deel 5 

17 mei: The ladiesspecial 

24 mei: Speeltuin 

meebrengen: 3 euro 

31 mei: Boys, Boys, Boys 

 
Leeuwkes 

3 mei: Toeters en bellen met Ellen 

10 mei: Dolle pret met Boris en Babette  

17 mei: Boortjes geheim deel 3 

24 mei: Uitstapje! Meebrengen: 3 euro  

31 mei: Op trot met Harry Trotter 

 
Deugnieten 

3 mei: Rara wie ben ik 

10 mei: Speurneuzen door Essen 

Meebrengen: Fiets 

17 mei: Piraten op jacht 

Meebrengen: Reservekleren 

24 mei: Tuinen in de speel 

 Meebrengen: 3 euro 

31 mei: Woestijn in holland � Meebrengen: cadeautje voor Leen (in ruil 

 mogen jullie wel 20 knepen geven) 
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 Rakkers 

 3 mei:              Goldwave 

 10 mei:            Krokante pinda’s 

          Meebrengen: Krokante pinda’s 

        16,17,18 mei: Weekend (brief volgt nog) 

         24 mei:           Hagger trippy 

         31 mei:           Flinflux 

 
Sjowers 

3 mei: De ronde tafel 

10 mei: Jackass  

Meebrengen: Helm 

17 mei: Flamingo sensatie 

24 mei: Ik heb een boot 

Meebrengen: Reservekledij 

31 mei: Jef’s birthdayparty  

 
Jonghernieuwers 

2,3,4 mei: 48u Bus (e-mail volgt) 

10 mei: YippieKayee Moederdag  

Meebrengen: Fiets 

17 mei: Galder Hollandse furies 

 Meebrengen: Zwemgrief + Iets opblaasbaar 

 OM 11U AAN LOKAAL!! 

24 mei: S.O.S. Johnny 

 Meebrengen: Iets levend om te koken 

31 mei: Lucius Aelius Seianus 

 Meebrengen: fiets + Info over Lucius Aelius Seianus 



Contactgegevens leiding 
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