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JODELA 

 

JAARGANG 2010-2011 
NUMMER [349] 

[Mei] 
 

DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSJ HEIDEBLOEMPJE ESSEN 
 

 

VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord    

Zo, de maand april is weeral eens gedaan. Meestal zeggen ze dat april 

de maand is van jawel, de aprilse grillen. Wij denken dat jullie het wel 

met ons eens gaan zijn dat we daar niet veel van hebben gezien. Het is 

lang geleden dat het nog eens zo’n goed weer was in de paasvakantie. 

Wij hopen dat jullie er allemaal hebben van kunnen genieten, wij in 

ieder geval wel. Ook zouden wij graag de mensen willen bedanken die 

er mee voor gezorgd hebben dat RELEASE en de FAMILIEDAG weer 

spetterend verlopen zijn. Wij hopen alvast dat het lekker was. 

BEDANKT ALLEMAAL! Voor de voorlaatste maand van de KSJ dit 

schooljaar hebben we van alles in peto. Jullie leiding heeft zoals elke 

maand weer schitterende activiteiten voor jullie klaarstaan, maar ook 

zij moeten af en toe eens goed vergaderen. Daarom trekken alle 

leiding eens een weekendje weg om te brainstormen over het kamp 

dat ook wel dichtbij komt. Daarom is het dus op zaterdag 14 mei 

GEEN KSJ voor jullie. Jammer hé! Maar niet getreurd, het weekend 

daarna is het weer gewoon activiteit. Het kan ook eens zijn dat jullie 

leiding op het einde van de maand met de examens beginnen dus kijk 

zeker of je op zaterdag of op 

vrijdag activiteit hebt. Voor de 

rest wens ik jullie een mooie 

maand mei, en wij hopen dat ze 

weer even warm gaat worden 

zoals de maand april. 

 

Vele groetjes, 

Jullie leiding! 
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InformatioInformatioInformatioInformatio    
Car Wash 

Op zaterdag 21 mei houden de Sjowers samen met de Rakkers een 

heuse Car Wash. Als uw auto/fiets toe is aan een goede wasbeurt, 

kunt u zeker bij dit geweldige auto/fiets-wasteam terecht. De Car 

Wash is geopend vanaf 13 uur en eindigt om 17 uur. Allen daarheen! 

Vrouwenhof 

Op zaterdag 21 mei trekken de 3 jongste groepen er samen op uit. Ze 

gaan dan naar de speeltuin bij het Vrouwenhof in Roosendaal. Dit kost 

€2,50 per kindje en er worden ook ouders gevraagd om ons ernaartoe 

te brengen. Dat wordt vast een hele leuke middag dan!  

Activiteit op vrijdag 

Voor sommige leiding is er weer een niet zo leuke tijd begonnen: de 

examenperiode. Om ze tijdens het leren toch nog wat afleiding te 

geven en er ook voor te zorgen dat ze niet te veel tijd verliezen, is er 

soms activiteit op vrijdag. Kijk dus goed altijd eerst in de Jodela! 

Leidingsweekend 

Van 13 t/m 15 mei gaat de leiding op weekend. Op zaterdag 14 mei is 

er dan ook geen activiteit, maar dat gaan we proberen helemaal goed 

te maken tijdens het kamp, waarop we ons dan al een beetje gaan 

voorbereiden. 

Ronden kamp 

Van 21 juli tot 31 juli gaan we met z’n allen op kamp, het hoogtepunt 

van het KSJ-jaar. Dit jaar is het te doen in Gent. De leiding komt ook 

bij iedereen een keertje langs om te vragen of jullie meegaan. Dus in 

mei of juni kunnen jullie zeker een bezoekje verwachten! 



 

3

KiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekje    
 

April was een geweldige maand met heel veel zonneschijn! Het was ook 

een maand vol speciale activiteiten zoals het ksj-weekend en de 

fantastische leidingswissel-dag. Bekijk hier al een paar van de leukste 

foto's.  

Voor alle foto's neem je maar eens een kijkje op www.ksjessen.net!  
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VerjaardagenVerjaardagenVerjaardagenVerjaardagen    
En ja hoor, ook deze maand zijn er weer een hele boel mensen van de 

KSJ die verjaren! Zo verjaard Nichelle de 18e mei en mag ze 5 

kaarsjes uitblazen! Ook Julie verjaart deze maand, zij zal op 25 mei 

het feestbeest mogen uithangen ter ere van haar 7e verjaardag. 

Bij de leeuwkes is er maar 1 gelukkige die cadeautjes mag openmaken, 

en deze gelukkige is niemand minder dan Jason! 

Zowel bij de deugnieten en de rakkers zijn er geen verjaarders, maar 

gelukkig wel 1tje bij de sjowers! Op 24 mei zal Danny 15 jaar worden. 

Bij de jonghernieuwers zijn er ook 2 verjaarders, zo zullen Dries op 

de 19e en Michiel op de 30e mei de geweldige leeftijd van 16 

bereiken! En ja hoor! Ook in de leidingsploeg zijn er 2 verjaarders! Zo 

zal Jolien op 24 mei 20 jaar jong worden, en Boris 2 dagen later, dan 

wordt deze oude meneer 24 jaar oud! 

 

Ne gelukkige verjaardag aan al deze verjaarders! 
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VerslagenVerslagenVerslagenVerslagen    
Zandkasteel bouwen 

In het ksj-weekend met release 

besloten de pieperleiding dat het wel 

eens tijd werd om een prachtig 

zandkasteel te bouwen achter de 

Oude Pastorij. Maar voordat de 

piepers hiermee konden beginnen, 

kregen ze eerst nog een rondleiding 

op het terrein dat al klaar was voor de fuif ’s avonds. Ze namen een 

kijkje in de tent waar de gevaarlijke gorilla nu nog braafjes aan het 

slapen was. Ze liepen een paar keer door de tunnel van de inkom, deze 

vonden de piepertjes geweldig. Na nog eventjes oud-leider Pieter te 

plagen door zijn fiets te verstoppen konden we beginnen aan het 

maken van ons prachtig zandkasteel. Leidster Femke ging samen met 

enkele kindjes versieringen zoeken terwijl leider Thijs en leidster 

Jolien samen met de rest het kasteel begon te graven. Het werd een 

groot kasteel met slotgracht errond. Toen het kasteel gegraven was 

werden er nog enkele torens rond gebouwd. Nadien zagen Julie en 

Noah nog een schildpad in de Vest, maar raar maar waar was deze wel 

verdwenen toen de rest aankwam. Natuurlijk hebben we deze middag 

ook nog naar de kleine schattige eendjes gekeken. Ook werd Femke 

nog onder gegraven door de rest van de leden. Ze kon zich nadien wel 

gemakkelijk terug bevrijden. Na noch enkele leuke spelletjes zat een 

leuke namiddag er weer al op en kon de leiding zich verder gaan 

voorbereiden op de fuif van die avond. 
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WistWistWistWist----jejejeje----datjesdatjesdatjesdatjes    
Wist je dat... 

... we deze maand leidingswisseldag hadden? 

... elke groep voor één keer andere leiding had? 

... dit heel leuk was? 

... alle leden toch ook wel een beetje blij zullen zijn als ze volgende keer terug hun       

    gewone leiding hebben? 

... het weer ons ook goed gezind was? 

... vele leden met natte kleren naar huis gingen? 

... dit voor wat verkoeling zorgde? 

... Kenny en Noah van de piepertjes voor hun verjaardag iedereen op ijsjes en    

chips hebben getrakteerd? 

... we hen en hun mama’s hier heel dankbaar voor zijn en hen nog eens gelukkige                                      

    verjaardag wensen? 

... de piepers een heuse glijbaan hadden? 

... de deugnieten deze ook wel leuk vonden? 

... de deugnieten watergevecht gedaan hebben? 

... dat de jongherniewers joepie hebben gehad? 

... dit toch wel zeer indrukwekkend is? 

... en dit omdat ze +/- 100km hebben gewandeld? 

... en dit in 4 dagen was? 

... Mark en Bert van de jonghernieuwers niet zijn mee gegaan? 

... dat het het eigelijk wel mietjes zijn? 

... dat ze daarom de andere hebben moeten verwennen? 

... dat ze dat toch wel goed gedaan hebben? 

... Didier van de deugnieten zijn leider Mathias gemist heeft? 

... dat leider Mathias dat toch heel leuk vond? 

... dit het laatste WIST-JE-DATJE is?  
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ActiviteitenActiviteitenActiviteitenActiviteiten    

Piepers 

7/05: Trip trip trip triptrodela 

14/05: De leiding trekt er op uit   

Geen activiteit, zie informatio 

21/05: Samen met de vrouwen naar het hof   

Meebrengen: €2,5 en ouders gevraagd om te rijden,zie informatio  

vrijdag 27/05 18u30-20u30: Door de bomen het bos niet meer zien. 

 

Leeuwkes 

7/05: Gewoon iets gek   

Meebrengen: Iets gek  

14/05: We moeten effe vergaderen   

Geen activiteit, zie informatio 

21/05: Pief, poef, paf, we gaan de glijbaan  

Meebrengen: €2,5 en ouders gevraagd om te rijden,zie informatio  

27-29/05: Het Mega-Leeuwkesweekend  (brief volgt) 

 

Deugnieten 

7/05: Fantastic sale 

14/05: Leidingsweekend   

Geen activiteit, zie informatio 

21/05: Fantastic 4 

Meebrengen: €2,5 en ouders gevraagd om te rijden,zie informatio  

28/05: Fantastic ferrari 
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 Rakkers 

7/05: Het grote bananenspel   

Meebrengen: Een banaan 

14/05: Leidingsweekend   

Geen activiteit, zie informatio 

21/05 13u-17u: Karreke was  (zie informatio)  

vrijdag 27/05 19u-21u: Night of darkness 

 

Sjowers 

7/05: Handjes draaien, koeien kakken vlaaien 

14/05: Weer of geen weer, altijd iets nieuw 

Geen activiteit, zie informatio 

21/05 13u-17u: Laat de was maar draaien  (zie informatio)  

vrijdag 27/05 19u30-21u30: Het weerbericht 

 

Jonghernieuwers 

7/05: Weekend  (meer info volgt) 

14/05: Leidingsweekend, nee, ge moogt nie mee!   

Geen activiteit, zie informatio 

21/05: We zijn met zen allen naar Frankrijk geweest   

Meebrengen: reservekledij en een kikker 

28/05: Boriseses verjaardagsfeestje   

Meebrengen: cadeautje voor Boris. Indien Boris er niet is, is het voor Jonas 

 

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! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


