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JODELA 

 

JAARGANG 2008-2009 

NUMMER 326 

Mei 

 
DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSJ HEIDEBLOEMPJE ESSEN 
 

VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord    

In de wei of op de purp’ren hei vieren de die-

ren in mei de “lentekolder”: één grote lief-

despartij. Alle levende wezens, van herten 

met hun groot gewei tot de allerkleinste 

fijne bij, kruipen lekker dicht bij elkaar, zij 

aan zij. Als ik zelf niet zo’n fan was van een heerlijke wildpastei, zou 

ik nu dus een betoog houden voor een aardbei of prei in plaats van iets 

van de slachterij. Een spiegelei kan er misschien nog net bij, maar dan 

natuurlijk niet van een kip uit een legbatterij. Misschien moeten we 

eens langs de bakkerij of de abdij, om te zien met welke lekkernij zij 

ons blij kunnen maken, volledig vleesvrij. Maar goed, ik stop met dit 

gebakkelei over dierenwelzijnerij, we gaan het hebben over de maand 

mei! Een maand vol waterspelletjes, vetzakkerij en misschien ook wel 

boetseerklei. En vergeet ook niet de Sjowers hun autowasserij! De 

Deugnieten gaan dan weer iets doen met kookgerei. Aangepaste kledij 

is tenslotte nodig voor de Rakkers hun Lollympische Spelerij. Zelfs de 

koning zijn lakei of de saaiste mens uit een boekhoudmaatschappij zou 

zich deze maand rot amuseren op 

de KSJ. Je leest het, er zijn 

weer activiteiten allerlei te be-

leven in de groene vallei achter 

de Oude Pastorij. Je bent van-

zelfsprekend vrij om mee te ko-

men spelen, maar een echte KSJ-

kei komt natuurlijk… ALTIJ! 
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InformatioInformatioInformatioInformatio    
 

Leidingsweekend en kamp 

Het niet te missen KSJ-kamp komt langzaam maar zeker steeds dich-

terbij! Om ervoor te zorgen dat het dit jaar weer net zo plezant 

wordt als de vorige jaren gaat jullie lieftallige leiding het eerste 

weekend van mei op leidingsweekend. Zo kunnen we deze fantastische 

dagen voor jullie optimaal voorbereiden! Zaterdag 2 mei is het dus 

geen activiteit! Vanaf eind deze maand kunnen jullie ook al bezoekjes 

beginnen verwachten van ons. Dit om te komen vragen of jullie deze 

zomer meegaan. Even ter herinnering: we gaan dit jaar van 21 tot 31 

juli naar Kasterlee! De kleinsten onder ons, de Piepers, gaan van 25 

tot 31 juli. 

 

 

Communie 

Langs deze weg willen wij alle leden die deze maand hun Communie 

doen een dikke proficiat wensen! We wensen jullie een hele fijne dag 

en een geweldig feest! En natuurlijk hebben wij ook nog een kleine 

verrassing voor jullie! 
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Bedankt! 

Bedankt aan alle ouders, nonkels, tantes, neven, nichten, oma’s, 

opa’s en alle andere mensen die met ons hebben gezongen, gedanst, 

gedoken in het schuim, “gemisvierd”, gegeten en gedronken. Kortom: 

bedankt aan iedereen die van ons KSJ-Weekend weer een groot suc-

ces heeft gemaakt! En iedereen die er niet bij was, je weet niet wat 

je gemist hebt! Maar niet getreurd! Volgend jaar is er opnieuw een 

KSJ-Weekend! Met nòg meer schuim, nòg meer foto’s en nòg lekker-

der eten! 

 

Sjower Car Wash 

         Is je auto vuil? 

  Zin om je auto eens gewassen zien te worden? 

    Graag een blinkende auto? 

Op al deze vragen is er 1 antwoord! 

   SJOWER CAR WASH 

   23 MEI 

   @ lokaal KSJ  

   Vanaf 10.30 tot 16 uur  

   !Voor 12 uur = gratis stofzuigen! 
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GroentjesGroentjesGroentjesGroentjes    
We zijn weeral bijna een jaar verder. Negen nieuwe leiding is gestart 

dit KSJ-jaar en we gaan de laatste (nummer 9 dus) aan jullie voorstel-

len! Als je opgelet hebt dan is dit een zeer makkelijke opgave want er 

blijft er nog maar 1 over! Meedoen is dus bijna winnen! Veel succes! 

 

Jodela: Een zeer goede middag! 
Groentje: Idem 

 

J: Zo de kop er meteen af en dus is hier de eerste vraag! Geef je 

J: eens in 3 kern woorden weer! 

G: Ik ben een meisje, ik ben niet zo groot en ben 17 jaar. 

 

J: Heb je nog andere hobby’s buiten KSJ? 

G: Ja, ik speel djembe en natuurlijk ook voetbal. 

 

J: Wat wil je op KSJ gebied nog allemaal bereiken? 

G: Ik wil van elke groep wel eens leiding geweest zijn. 

 

J: Wat was je leukste kamp? 

G: Vorig jaar, alles was daar echt perfect, de tweedaagse, de activi- 

G: teiten, echt een topkamp! 

 

J: Wat was je leukste activiteit dat je als lid gedaan hebt? 

G: Paintballen vorig jaar op tweedaagse was echt wel tof, ondanks de 

G: blauwe plekken heb ik me goed geamuseerd! 

 

J: Nu de gevreesde traditionele vraag! Je mag één dag met een lei- 

J: ding ruilen, wie kies je? En Waarom! 

G: Met Leen, ik zou ook wel eens zoveel stage willen doen in een 

G: kleuterschool. 
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J: Wat studeer je, of wat doe je voor werk? 

G: Ik studeer verzorging en zit nu in mijn 6de jaar. 

 

J: Wat wil je in het dagelijkse leven bereiken? 
G: Ik wil een goede job, een eigen huis en een auto. 

 

J: Wat is je allergrootste wens? 

G: Dat iedereen die ik ken gelukkig is! 

 

J: Geef eens 3 positieve eigenschappen van jou? 
G: Ik kan goed luisteren, hou van goede grappen en maak 

G: graag plezier. 

 

J: KSJ is … voor mij. Vul eens in alstublieft? 

G: Het tofste dat ik ooit heb meegemaakt! 

 

J: Bedankt voor dit interview! 

G: Graag gedaan! 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------- 

Naam:........................................................................................................................ 

Groep:....................................................................................................................... 

Wie is volgens jou het Groentje?...................................................................... 

(Overgebleven mogelijkheden: Sylvie) 
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TijdroverTijdroverTijdroverTijdrover    
 

Altijd hetzelfde gedoe met die kruiswoordraadsels, sudoku’s en dat 

knutselen. Ik dacht: “laat ik eens iets helemaal anders doen!” Bij deze 

doe ik dan ook helemaal iets anders. Als je het wil weten, lees dan 

maar gerust verder! 

 

De Tijdrover! 

Hééééél lang geleden was er eens een schip dat zoals altijd zijn tocht 

van Engeland naar Egypte deed, om de Egyptenaren 

eten te brengen. Maar op een regenachtige nacht 

vol donder en bliksem, kwamen de 

bemanningsleden een zwart zeilschip 

tegen. De zeilen zaten vol met gaten en 

het schip zelf ook. De bemanningsleden 

vonden dit maar raar en gingen eens een 

kijkje nemen op dat mysterieuze zwarte 

zeilschip. Er was niemand en ze dachten: “Misschien ligt hier wel een 

mooie schatkist!” En inderdaad, er lag een grote oude eikenhouten kist 

en ze dachten allemaal: “JOEPIE WIJ ZIJN RIJK!” Maar dat was 

verkeerd gedacht. Ze openden langzaam de kist… Er zat geen schat in 

maar een grote, enge geest. De geest noemde zichzelf de Tijdrover 

en sprak een vloek uit op alle bemanningsleden van het spookschip. De 

bemanningsleden lachten er eens goed mee en gingen terug naar hun 

eigen schip. Maar wat ze niet wisten was dat die vloek wel echt was. 

Het schip voer verder en kwam aan in Egypte. Maar vanaf dat er ie-



 

7 mand van de bemanningsleden voet aan wal 

zette stond het schip weer op de plaats 

waar dat ze dat mysterieuze schip 

tegenkwamen. Ze waren allemaal even stomverbaasd. 

“Zou de vloek dan toch echt zijn?” Ze lachten eens naar elkaar, zeiden 

dat dit toch echt niet kon en zetten terug koers naar Egypte. Maar 

weer gebeurde hetzelfde. Een man zette voet aan wal en ze stonden 

weer voor het mysterieuze zwarte schip in het midden van de zee. Ze 

bleven maar proberen om naar Egypte te gaan maar het lukte maar 

niet. De vloek van de geest was dat ze nooit meer tijd konden door-

brengen aan land. Dus moesten de mannen wel iets verzinnen om de 

geest die zichzelf de tijdrover noemde, te overtuigen om de vloek te 

stoppen. Dus ze gingen weer een kijkje nemen op dat lelijke, mysteri-

euze zwarte schip. Ze gingen op onderzoek uit om te ontdekken waar 

de geest niet tegen kon. Een slimme matroos bedacht dat de geest 

misschien helemaal niet tegen tijd kon, hij had immers zelf geen tijd. 

Hij sliep niet en hij at niet. Hij deed niks en hij zat heel de dag in een 

donkere kamer. “Dus,” dacht de slimme matroos, “weet hij ook niet 

dat de zon onder gaat en de volgende dag weer boven komt.” Hij had 

gewoon geen besef van tijd. De scheepslui hadden een heel plan voor-

bereid: “Als we nu eens tijd in zijn dag brengen. We geven hem ’s 

morgens een lekker ontbijt, ’s middags een lunch en ‘s avonds een 

heerlijk diner. En van eten word je moet dus moet je gaan slapen!” De 

geest vond het fantastisch. Hij had eindelijk weer 

tijd in zijn leven. Dat vond de geest heel leuk. Hij be-

dankte de bemanningsleden en maakte de vloek 

ongedaan. De bemanningsleden waren heel blij en 

konden nu eindelijk naar Egypte om hun plicht te doen: eten geven aan 

de mensen. En weet je wat? Ze leefden allemaal nog lang en gelukkig!!!! 
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WistWistWistWist----jejejeje----datjesdatjesdatjesdatjes    
Wist je dat… 

…De wist-je-datjes weer niet tot bij de Jodela-redactie zijn geraakt? 

…Er gelukkig toch wel wat leiding in de buurt is die nog op het laatste 

…moment wist-je-datjes kunnen verzinnen? 

…Er toch wel een aantal wist-je-datjes zullen zijn deze maand? 

…Jarne en Annelie echte turners zijn? 

…Ze de meest spectaculaire truukjes kunnen zonder moeilijkheden? 

…De Deugnieten het interessant vonden om handtekeningen te 

…verzamelen van autotuners? 

…Ze hier verbazingwekkend goed in waren? 

…De Rakkers een keiplezant bosspel hebben gespeeld? 

…Ze wel niet altijd even goed meededen? 

…Dat eigenlijk niet zoveel uitmaakte? 

…Dat komt omdat het toch leuk was? 

…De Jordy ook Knordy mag genoemd worden? 

…Den Bert niks voor niks niet in het Jodelateam zit? 

…De Leeuwkes goed hondenpoep kunnen opruimen? 

…Zij ook zeer goed wafels kunnen verkopen? 

…Fleur en Jonas hier toch wel de besten in zijn? 

…Dante “meer dan tanden poetst alleen”? 

…Hij namelijk Listerine gebruikt? 

…Dit reinigend mondwater is? 

…Hij daardoor wel zijn tanden niet meer poetst? 

…Het KSJ-weekend geslaagd was? 

…Er op Rol-en-Bol geen volk was? 
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…Dit een probleem was voor de Sjowers? 

…Dit kwam omdat hun spel hier gebaseerd op was? 

…Dat spel dus in het water is gevallen? 

…Dit figuurlijk is want het wel goed weer was? 

…Dat het de laatste maand wel vaker goed weer is? 

…We hopen dat dit gaat blijven doorduren tot ver na de zomer? 

…De weergoden ons vooral tussen 21 en 31 juli gunstig gezind moeten 

…zijn? 

…We dan op kamp naar Kasterlee gaan? 

…De leiding al stilletjesaan begint met dit kamp voor te bereiden?  

…Ze daarom het eerste weekend van mei op weekend gaan naar 

…Kasterlee? 

…Dat er veel vergaderd wordt op zo’n weekend? 

…Dit weekend toch ook nog wel plezant is voor de leiding? 

…Dit misschien iets minder plezant is voor de leden? 

…Dat dit komt omdat er hierdoor geen KSJ is op die zaterdag? 

…De leiding dit natuurlijk ook wel een beetje spijtig vindt?  

…Er gelukkig 4 andere zaterdagen in mei zijn om dit goed te maken? 

…Er in totaal dus 5 zaterdagen zijn in mei? 

…Dit één zaterdag meer is dan gemiddeld? 

…Er dus eentje wegvalt? 

…We uiteindelijk toch op het gemiddelde KSJ-zaterdagen zitten? 

…Dit weer alle wist-je-datjes waren? 
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KiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekje    
 

Hét hoogtepunt van april was natuurlijk het supergeslaagde KSJ-

weekend met de geweldige Schuimfuif. Hier enkele sfeerbeelden. Veel 

kijkplezier! 
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VerslagenVerslagenVerslagenVerslagen    
KSJ-weekend 

Op 17 april was het weer zover. Het startschot van ons jaarlijkse 

KSJ-weekend was gegeven. Vrijdagavond was druk bevolkt met andere 

Essense jeugdbewegingen en de oud-leiding van de KSJ. Er werd die 

avond ook weer vaak gebruik gemaakt van de mogelijkheid om je 

stembanden te smeren door karaoké te zingen. 

Zaterdagmiddag was er een spetterende kinderschuimfuif waarin le-

den en leiding tekeer gingen in het schuim. Voor velen kon het plezier 

niet op, en soms was het wel eens uitkijken naar de allerjongsten die 

op sommige plaatsen maar net met hun hoofd buiten het schuim uit-

kwamen. De Deugnieten vonden we niet altijd terug, maar die verstop-

te zich dan ook vaak onder de podiums. Er waren ook sommige ouders 

komen kijken of rustig een drankje komen drinken op ons klein terras-

je. Zaterdagavond was het dan weer tijd voor het grote werk. Ook 

vanavond kwamen er een heleboel mensen opdagen om plezier te ma-

ken en op tijd en stond een dansje te placeren. 

Zondag was het dan weer tijd voor onze jaarlijkse misviering. Diaken 

Leo Van Gink nam deze taak weer op zich in het brandende ochtend-

zonnetje en ook veel leden hebben weer wat voorgelezen. De compli-

menten trouwens voor hun prachtige leeskunsten. Zondagmiddag- en 

avond was het dan weer tijd voor onze restaurantdag, geen Italiaans 

eten meer maar frietjes met stoofvlees of curryworsten. Onze 

kookouders hadden weer geweldig hun best gedaan en voor vele lek-

kernijen gezorgd en ook de zon hielp ons weer, waardoor we rond 18u 

een heuse mensenmassa kregen die kwamen eten. We kunnen dus ze-

ker op een meer dan geslaagd KSJ-weekend terugkijken. Bedankt aan 

allen die gekomen zijn om ons te steunen! 
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MoppentrommelMoppentrommelMoppentrommelMoppentrommel    
 

Koppel in conversatie: 

ZIJ : Als ik nu stierf, zou jij opnieuw trouwen? 

HIJ : Nee. Natuurlijk niet! 

ZIJ : Nee? Waarom? Hou je er niet van getrouwd te zijn? 

HIJ : Jawel, ik hou ervan! 

ZIJ : Dus, waarom zou je niet hertrouwen? 

HIJ : OK, ok, ik zal wel hertrouwen als dat jou pleziert!... 

ZIJ (droevig) : Zou je hertrouwen? 

HIJ : Euh… ja ? 

ZIJ : En zou je met haar in ons bed slapen? 

HIJ : Waar zou je anders willen dat we slapen? 

ZIJ : Zou je mijn foto's door de hare vervangen? 

HIJ : Euh... ja, natuurlijk wel... 

ZIJ : En zou ze met mijn auto rijden? 

HIJ : Nee, ze kan niet rijden...  

ZIJ : (stilte) 

HIJ : Oh… Oeps! 
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Wie een kuil graaft voor een ander, zweet zich kapot! 

 

Wie het laatst lacht, is het traagst van begrip. 

 

Een man ligt op zijn bed in het ziekenhuis wat rond te kijken. Plots 

komt de dokter binnen en zegt: "ik heb goed nieuws en slecht nieuws, 

het goede nieuws is dat je nog 12 uren te leven hebt.” De man ant-

woord: "wat is dan het slechte nieuws?” Antwoord de dokter: “dat ik u 

dat gisteren al had moeten vertellen!” 

 

De onderwijzer vraagt. “Hoe noem je iemand die maar praat en praat 

terwijl niemand luistert?” Een leerling antwoordt: “Een leerkracht na-

tuurlijk!” 

 

Toppunt van geduld: Een olifant proberen dood te gooien met watjes! 
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VerjaardagenVerjaardagenVerjaardagenVerjaardagen    
Bij de Leeuwkes zijn enkele jarigen! Zo mag Leider JEFFREY 24 keer 

hoera horen op 28 mei. Nog bij de Leeuwkes is leidster JOLIEN 

klaar om het rijk der volwassenen te betreden want zij mag 18 kaars-

jes uitblazen en dit allemaal 4 dagen later dan Jeffrey (dus op 24 

mei)! Bij de Rakkers is er ook reden tot feest want YENTHE is jarig 

op 14 mei. Hij zal moeten oppassen voor ongeluk want hij wordt 13 

jaar. Ook LAURENS zal moeten oppassen want hij wordt er ook 13 en 

dit op 23 mei! Bij de Sjowers zijn er niet minder dan 4 jarigen! Zo 

heeft MICHIEL op 30 mei al 14 jaren op deze aarde rondgelopen! 

DRIES van de Sjowers kan ook zeggen dat hij 14 jaar op aarde rond-

dwaalt maar dit wel op 19 mei! Van de leiding van de Sjowers zijn zo-

wel LEEN als BORIS jarig! De 2 bondsleiders worden beide 21 jaar! 

Wel op respectievelijk 31 mei en 26 mei! Als allerlaatste krijgt ook 

GLENN van de Jonghernieuwers een vermelding in deze rubriek! Hij 

wordt ook elk jaar ouder en mag dit jaar al voor de 16de keer zijn 

verjaardag vieren op 11 mei! 
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ActiviteitenActiviteitenActiviteitenActiviteiten    

Piepers 

02 mei: Leidingsweekend  

   Geen activiteit: zie Informatio 

09 mei: Boemba de kloemba weet het wel 

   Meebrengen: moeilijke vraag 

16 mei: Fruit-sate in het oerwoud 

   Meebrengen: stuk fruit 

23 mei: Lassie op de hoogtewerker 

30 mei: Pieperweekendje 

      Brief volgt 

 

Leeuwkes 

02 mei:  Leidingsweekend     

   Geen activiteit: zie Informatio 

09 mei:   Luc de Lantaarnpaal   

16 mei:  Victor het Verkeersbord 

23 mei:  Vrouwenhof  

              Meebrengen: € 3,00 

              Gevraagd: ouders om te rijden 

30 mei:  Zing met ons mee, holadijee  
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Deugenieten 

02 mei:  Leidingsweekend 

   Geen activiteit: zie Informatio 

09 mei:   Johnny- en Marinadag 

   Aandoen: iets stoers 

16 mei:  Heidebloempjes back to the roots 

Gevraagd: Deugnieten om 14u af te zetten en om 17u 

komen halen aan de parking van de Kalmthoutse 

Heide aan de Putsesteenweg aub! 

23 mei:  Vrouwenhof 

              Meebrengen: € 3,00 

              Gevraagd: ouders om te rijden 

30 mei:  Piet Huysentruyts kookfestijn 

   Meebrengen: Iets eetbaars. 

 

 

 

 

 

Rakkers 

02 mei: Leidingsweekend  

   Geen activiteit: zie Informatio 

09 mei: Faiblement mineralisé. 

16 mei : In mei legt elke vogel een ei! 

   Meebrengen: 5 eikes 

      23 mei:    Lollympische spelen. 

       Meebrengen: Binnenschoenen! 

      30 mei:    Ter land, ter zee, en in de lucht. 

       Meebrengen: fiets 
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Sjowers 

2 mei : Kasteelheren In Kasterlee 

  Leidingsweekend: zie Informatio 

9 mei: Elke-zaterdag-reserve-kleren-meebrengen- 

9 mei: zodat-we-kunnen-zien-wanneer-het-goed- 

      ....weer-is-en-dan-zijn-we-voorzien-maand 

   Meebrengen: Reservekleren + handdoek 

16 mei: King of the Castle 

   Meebrengen: Reservekleren + handdoek  

23 mei: Car Wash  

   Om 10 uur aan het lokaal met emmer en spons  

30 mei:  M’s verjaardagsfeest 

   Meebrengen: Reservekleren + handdoek  

 

 

Jonghernieuwers 
 

2 mei: Leidingsweekend 

   Leidingsweekend: zie Informatio 

9 mei: Deuce Bigalow 

16 mei: Floppie en de Flipflappers 

23 mei: Zeg eens Jakkelakkeléj! 

30 mei:  Digitale wekker,  

   meebrengen: schoenveter 

 
 

 

 

 

+ 



Contactgegevens leiding 
 

Antonissen Boris Spurrieveld 23 03/667.53.98 

Arnouts Ellen Struisven 43 03/677.23.57 

Arnouts Jeroen Struisven 43 03/677.23.57 

Boden Hans Steenovenstraat 84 03/667.57.00 

Elst Johnny Handelsstraat 7 0485/74.36.55 

Herrijgers Jeffrey Albert Yssackersstraat 12 03/667.66.73 

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 Keybus Leen Kortestraat 16 03/667.64.60 

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 Gino Antwerpsesteenweg 34 03/677.01.48 

Van Hoydonck Sylvie Antwerpsesteenweg 34 03/677.01.48 

Van Landeghem Jasper Velodreef 184 03/677.03.15 

Van Spaendonk Pieter Moerkantsebaan 143 03/667.50.21 

Vandersteen Charis Hey-endlaan 9 03/677.19.62 

Vandersteen Mathias Hey-endlaan 9 03/677.19.62 

Vroegrijk Robin Heuvelplein 19 03/667.63.86 

Wouters Babette Hey-endlaan 30 03/677.14.05 

 

 

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! 
 



 
 


