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JODELA 

 

JAARGANG 2009-2010 

NUMMER [337] 

[Mei] 

 
DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSJ HEIDEBLOEMPJE ESSEN 
 

VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord    

Hey allemaal,  

 

Welkom in deze nieuwe jodela, de jodela van de maand mei. De maand 

waarin alle vogels een ei leggen, dat wisten jullie waarschijnlijk al wel. 

En dat als het regent in mei, april voorbij is, dat is een feit dat juist 

is. Maar wisten jullie ook dat onweer in mei de boeren blij maakt? Of 

dat een koude mei een gouden mei is? Als dat laatste klopt, was de 

maand mei vorig jaar sowieso al niet goud, want dat was de warmste 

mei in België tot nu toe! Laat ons hopen dat dat 

record dit jaar verbroken wordt, zodat we met 

z’n alle kunnen genieten van veel plezante, en 

vooral ook zonnige zaterdagmiddagen.  

Verder is mei ook een echte feestmaand. Op 1 

mei is het dag van de arbeid, en dan moet er 

niemand werken. Maar er zullen ook veel 

communiefeesten zijn, want het is al bijna Hemelvaart! En voor 

degene die geen communicant in de familie hebben is dat nog steeds 

feest, want dan moeten we 2 

dagen minder naar school! En de 

week erna nog een dag minder, 

want dan is het Pinkstermaandag. 

Kortom, mei wordt een hele 

leuke maand, met veel eieren, 

veel feest, veel zon, maar 

vooral… veel KSJ natuurlijk! 
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InformatioInformatioInformatioInformatio    
 

Leidingsweekend 

Het eerste weekend van mei wordt er geen 

activiteit gegeven. Van vrijdag 30 april tot 

zondag 2 mei gaat de volledige leidingsploeg 

alvast een kijkje nemen op de plaats waar we 

op kamp gaan! Dit kamp gaat nog steeds door 

van 21 tot 31 juli, zie dus dat je er zeker bij bent. 

Maar geen nood, de week erop zijn we er weer met een super leuke 

activiteit! 

 

Activiteiten op vrijdag 

Zoals elk jaar zijn er verschillende leiders en leidsters onder ons die 

eind mei al beginnen met hun examens. Om ervoor te zorgen dat al 

deze ongelukkigen zich goed kunnen voorbereiden hierop, zullen zij 

hier en daar eens een activiteit op vrijdag geven! Kijk daarom goed bij 

de Activiteiten achteraan deze Jodela om er zeker van te zijn dat je 

op de juiste dag naar de KSJ komt! 
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VerslagenVerslagenVerslagenVerslagen    
Efteling 

 

Zaterdag 24/4 

 

Een dagje naar de Efteling. 

Het begon al vroeg in de morgen, de leden werden al om 8u45 

verwacht aan de heuvelhal. Iedereen aangekomen kon het avontuur 

beginnen. De bannen tot de sjowers mochten met de bus mee, de 

anderen werden met enkele auto’s ter plaatse gebracht. Na het 

uitzwaaien door de ouders, zat de sfeer er al goed in. Moppen tappen 

en leuker verhalen vertellen in de bus was een leuke start van deze 

vroege dag. Na een klein uurtje was de Efteling in zicht. Eenmaal 

daar aangekomen konden de leden niet wachten om uit te stappen en 

naar het pretpark te gaan. In de Efteling waren tal van spanende, 

leuke, toffe attracties zoals de vliegende holander (die echt wel 

graaf was), de pyton (die super snel over de rails vloog en over kop 

ging), natuurlijk ook de bobsleebaan en nog veel meer. Het was wel 

super druk voor sommige attracties, we hebben soms wel 50 minuten 

moeten aanschuiven maar het wachten werd beloond. Klokslag half 

vijf werd iedereen aan de uitgang verwacht. Iedereen was uitgeteld 

en had zich geamuseerd. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat er in de 

terugreis geen ambiance meer was in tegendeel, alle leden en leiding 

waren met elkaar aan het bespreken welke de beste attracties 

waren. 

 

Terug aangekomen op het heuvelplein baande iedereen zich een weg 

naar mama en papa en vertrok iedereen huiswaarts. Weer een 

geslaagde dag op de KSJ, hier kunnen ze nog lang over napraten! 
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    Kleintjes...Kleintjes...Kleintjes...Kleintjes...    

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

In de vorige jodela lieten leidsters Charis en Babette zien wat ze 

konden. Deze maand laat een leider eerder zien wat hij niet kan. Hij 

zit een beetje vast zo te zien. Maar hij ziet er zo natuurlijk wel extra 

schattig uit! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Op een kille dag in het putje van de winter stopt een vrachtwagen aan 

een rood licht. Achter deze wagen rijdt een dom blondje.  

Zij stopt op haar beurt, stapt uit, klopt op de deur van de 

vrachtwagen en roept: 'Meneer, ik ben Peggy en u verliest uw lading!'  

De vrachtwagenbestuurder wil wel antwoorden, maar net op dat 

moment wordt het licht groen en rijdt hij door.  

Aan het volgende licht begint het blondje opnieuw met het hele 

gedoe. Maar ook deze keer vertrekt de camionneur, zonder zelfs te 

letten op het domme blondje. Hij heeft echter geen geluk, want ook 

de volgende lichten staan op rood.. Het blondje, ondertussen 

behoorlijk op haar tenen getrapt, stapt opnieuw uit, gaat voor de 

camion staan en roept heel luid: 'Meneer, ik ben Peggy en u verliest 

uw lading!' Waarop de man geënerveerd zijn raampje opent en tegen 

het blondje roept: 'Mevrouw, ik ben Erik en ik strooi zout...' 

 

Een gedetineerde wist heel goed dat in de gevangenis alle post wordt 

gelezen en gecensureerd. Toen hij een brief kreeg van zijn vrouw 

met een vraag over de tuin: 'Schat, wanneer moet ik de aardappelen 

planten?,' schreef hij terug: 'Spit in elk geval niet de plek om waar 

ze stonden. Daar heb ik namelijk al mijn wapens begraven.'  

Een paar dagen later schreef zijn vrouw terug: 'Er zijn zes 

rechercheurs geweest en die hebben elke vierkante centimeter van 

de tuin omgespit.'  

Waarop de man stuurde: 'Dan is het tijd om de aardappelen te 

poten.' 
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WistWistWistWist----jejejeje----datjesdatjesdatjesdatjes    
Wist je dat… 

… Arjen niet goed auto kan rijden? 

…de Piepers altijd stilvielen? 

… Arjen en Sita de stoerste zijn van de piepers? 

…dit komt omdat zij als enigste in het spookhuis durfde? 

… Kuna helemaal nat was na een doortocht door het doolhof? 

… de 2 femkes alleen in den boot durfden? 

…de leeuwkes en deugnieten op weekend zijn geweest? 

…ze naar merksem zijn geweest? 

…de deugnieten op vrijdagavond een tocht hebben ondernomen naar 

het fort van merksem? 

…ze hiervoor door de velden moesten? 

…ze onderweg een koppel met autoproblemen geholpen hebben? 

…ze met de plaatselijke jeugd gevoetbald hebben? 

…sommige deugnieten hier toch een beetje bang van waren? 

…de zon tijdens het weekend heel veel deugd deed? 

…ze zeker goed was voor Kjell zijn haar, het leek hierdoor namelijk 

nog rosser?  

…Boris door de lokale bevolking vergeleken werd met Harry Potter? 

…we daar bij de KSJ niet écht vreemd van opkijken? 

…Fleur een instinct heeft om hondendrollen te vinden? 

…Kobe zijn broek kapot was? 

…dit wel een probleem was omdat hij er maar één bij had? 

…Kjell een nieuwe zonnebril heeft? 
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nieuwe bril? 

…andere hier toch wel een andere mening over 

hebben? 

…de deugnieten in de namiddag een dorpspel deden met het KSJ-ABC 

…Anne, Jisca, Fleur & Pascal hiermee gewonnen zijn? 

…de Chinese restaurants zeer vrijgevig waren met kroepoek? 

...de deugnieten ook best veel paaseitjes kregen? 

…Jorgen zichzelf katman noemt? 

…bij Anne en Fleur Romeo en Julia wel heel goed afloopt? 

…Romeo en Julia bij hen zelfs gaan trouwen? 

…Fleur een lekker ruikende parfum kreeg? 

…Pascal het hier helemaal niet mee eens was? 

…hij eerder vond dat de parfum stonk ? 

…Boris zijn benen nog altijd schraal zijn? 

…enkele mannen met een auto op afstandsbediening onze leden wel 

konden entertainen? 

…de leeuwkes en deugnieten ’s avonds lekkere frietjes met 

curryworst aten? 

…er daarna nog een heuse party gehouden werd?  

…Mathias DJ van dienst was? 

…op deze manier het leuke leeuwkes-deugnietenweekend veel te snel 

op zijn einde liep? 
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TijdroverTijdroverTijdroverTijdrover    
We zullen je tijd eens roven! 

Deze week roven we je kostbare tijd eens met leuke raadseltjes. 
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KiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekje    
 

 

Vorige maand was het heel goed weer! En daar hebben de Piepers en 

Leeuwkes dubbel en dik van geprofiteerd. De Piepers trokken een heel 

weekend naar Essen-Hoek en de Leeuwkes vestigden zich in Merksem. 

Hier een paar van de vele leuke momenten op deze geweldige 

weekends! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

                                                     Meer foto's op:   www.ksjessen.net            
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VerjaardagenVerjaardagenVerjaardagenVerjaardagen    
De piepers moeten nog wachten tot 30 mei om eens goed feest te 

vieren, dan is het de beurt aan Jason Brinkman om 7 kaarsjes uit te 

blazen! Bij de leeuwkes is het windstil deze maand, het kan niet alle 

dagen Pasen zijn natuurlijk! De deugenieten gaan goed feesten in mei, 

want er verjaren maar liefst 2 van hun leiding… Leidster Jolien wordt 

de 24ste van deze maand eindelijk 19 jaren oud, daar heeft ze naar 

uitgekeken! Ook onze allerbeste bondsleider gaat ongetwijfeld 

trakteren want hij wordt 2 daagjes later, op 26 mei, maar liefst 22 

jaar! Stel je voor! We springen van de deugnieten al ineens naar de 

sjowers, want bij de rakkers vallen er geen verjaarders te vieren. 

Volgende maand beter! Bij die sjowers bestellen we alvast enkele 

taarten want 14 mei is het feesten voor Yenthe, hij wordt dan 14 

jaren oud! Op 19 mei is het daar dan weer de beurt aan Dries 

Peeters, hij bereikt de leeftijd van 15 jaar! Laurens Boden 

daarentegen moet nog enkele dagen wachten, maar op 23 mei ademt 

hij al 14 jaar lucht in op deze aarde. Helemaal op het einde van de 

maand, 30 mei, mag Michiel Vandersteen ook 15 kaarsjes uitblazen! 

 

Ziezo, dit was het gefeest voor mei van 2010! Proficiat allemaal!  
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ActiviteitenActiviteitenActiviteitenActiviteiten    

Piepers 

1/05: GEEN ACTIVITEIT  

          zie informatio 

8/05: De olifant en zijn vriendjes 

       Meebrengen: een vriendje of vriendinnetje 

15/05: De piepers vliegen erin! 

        Meebrengen: Reservekledij  

22/05: Wie is het? Ik al niet, jij misschien? 

VRIJDAG 28/05 van 18.30-20.30: En we gaan nog niet naar huis, 

bijlange ni, bijlange ni! 

 

Leeuwkes 

1/05: GEEN ACTIVITEIT  

          zie informatio 

8/05: Dolle pret met Rudy, Mathias en Babet(te). 

15/05: Jaak de lollige kater maakt er een boeltje van 

   Meebrengen: Reservekledij 

VRIJDAG 21/05 van 19.30-21.30: Waar is Barry?! 

VRIJDAG 28/05 van 19.30-21.30: We geven er een lap op! 

 

Deugnieten 

1/05: GEEN ACTIVITEIT  

          zie informatio 

8/05: In mei maakt tiger woods ons blij. 

       meebrengen: fiets 
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15/05: In mei legt de koekoek géén ei. 

22/05: In mei verliest het rendier zijn gewei 

VRIJDAG 28/05 van 19-21 u: In mei ligt de blauw-

geel-groene ridder op zijn paars-oranje bedsprei. 

Rakkers 

1/05: GEEN ACTIVITEIT     (zie informatio) 

8/05: Jaak in pak, netjes op het dak! 

VRIJDAG 14/05 van 19.00-21.00: Marathon – Triatlon    

                                                     Meebrengen: Kaars 

VRIJDAG 21/05 van 19.00-21.00: Wie zijn best doet, zal het leren 

VRIJDAG 28/05 van 19.00-21.00: De rode draak met kiespijn 

 

Sjowers 

1/05: GEEN ACTIVITEIT     (zie informatio) 

8/05: Yes, 10 scheten in een fles!  

15/05 Van 11 tot 17u: Wasknijpers zijn er om was te knijpen! 

                                    Meebrengen: lunchpakket 

22/05: Wie het laatst lacht, denkt het traagst. 

29/05: In mei eten we rijstebrei! 

 

Jonghernieuwers 

1/05: GEEN ACTIVITEIT     (zie informatio) 

8/05: Poppunt 

15/05: Vroem! Meebrengen: Gokart 

22/05: Monstervangtocht 

29/05: Inside the machine  

        Meebrengen: iets elektronisch dat kapot mag! 

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! 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


