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DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSJ HEIDEBLOEMPJE ESSEN 

 

VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord    

  

November. Wat gaan we daar allemaal over zeggen. In mei legt elke vogel een ei, 

aprilse grillen. Maar wat zeg je over november? We zullen eens wat gaan 

verzinnen. Novemberse koude, novemberse sneeuwbuien, in november ligt de hond 

voor de stoof. Ik weet het niet hoor, da’s niks voor mij. Ik kan het beter aan de 

professionals overlaten. Het leuke aan november is dat het weer even vakantie is. 

1 November is namelijk een feestdag. Hoewel meer dan de helft gewoon niet weet 

wat voor feestdag het is, maakt het eigenlijk ook niet zoveel uit. Zolang het maar 

vakantie is, niet? 

Eén week school en lap het is weer zo ver: wéér een dag verlof: 11 november. Nu 

weten volgens mij al iets meer mensen wat er dan gebeurd is.  

Jawel, wapenstilstand. De dag dat de wapens stil vielen. Het probleem is dat de 

vernieuwde wapens geen stilstand meer hebben als optie. Eens even verder kijken 

in de maand november. Nee, jammer genoeg geen feestdagen meer.  

Wel komt er een Heilig man naar ons land. Ik zal hem niet meer moeten 

voorstellen zeker, want jullie hebben het ondertussen vast al 3 à 4 keer geraden. 

Voor de zekerheid zal ik het toch nog maar even zeggen: jawel het is Sinterklaas. 

Mijn eigen verlanglijstje is echter nog niet volledig, want de Sinterklaasboekjes 

blijven lang weg vind ik. November heeft niet alleen voordelen maar ook nadelen. 

Geloof het of niet, maar het wordt echt wel veel kouder en de dagen worden 

korter. We gaan wat meer voor de tv 

of de computer zitten. Jammer genoeg 

eigenlijk, want buiten in het zonneke 

spelen is veel leuter dan binnen 

stomme games te spelen. Maar genoeg 

over november. Blader dus snel door 

voor meer nuttigere informatie en 

andere dingen. Alvast nog een prettige 

vakantie! 
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InformatioInformatioInformatioInformatio    

Leidingsweekend 

Jawel beste leden, we kunnen er niks aan doen maar het 

moet gebeuren. 

De leiding gaat er een weekend op uit. Naar waar weet 

alleen Robin, dus voor ons is het ook nog spannend. Deze 

plek houden we ook best geheim, want misschien zijn er 

wel leden die ons niet kunnen missen en ons toch nog 

zouden komen opzoeken. Dit weekend gaat door van 9 

tot 11 november. Sorry lieve kindjes, maar het is op 10 november dus geen KSJ. 

 

Mosselfeest 

25 november is het Mosselfeest. Dat wil zeggen dat er weer 

een misviering is die begint om 11.00u. We willen vragen om met 

zoveel mogelijk leden in de kerk aanwezig te zijn. Het is maar 2 

keer mis op een jaar, dus dat moet er wel af kunnen, niet? Laat 

zien dat KSJ leeft. Nadien kan je van 12.00u tot 14.00u en van 

16.00 tot 19.00u lekkere mosselen of stoofvlees gaan eten in het Gildenhuis. Er 

zit een bijgevoegde brief in deze Jodela. Hopelijk tot dan! 
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TijdroverTijdroverTijdroverTijdrover    

 

Hier zijn weer enkele leuke spelletjes voor jullie. 

 

 

 

 

 

 

 

Dit zijn droedels. Probeer hier een woord van te maken! 
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    WistWistWistWist----jejejeje----datjdatjdatjdatjeseseses    
    

    

Wist je dat… 

… Bobbejaanland heel leuk was? 

… we heel wat durvers onder ons hebben? 

… we een echte feestbus hadden om er naartoe te rijden? 

… dat dit wel een fjeesje was!? 

… Leen het kaartje van de buschauffeur alweer kwijt is? 

… wij hopen dat ze dit snel terugvindt? 

… het vandaag Boris-heeft-alles-dag is? 

… hij dan ook nog eens van een fietsenrek viel? 

… dit erg grappig was? 

… Jonas weeral vuil was? 

… Vicky een spoor van afval maakte zodat Chelsey de weg terugvond toen ze naar 

    het toilet ging? 

… Jisca en Anne Cluedo wonnen? 

… de Piepers chips hebben gemaakt? 

… hierbij 2 gewonden vielen? 

… het al bij al wel meeviel? 

… Max de Piepers heeft getrakteerd omdat hij jarig was? 

… leider Jasper met die traktatie een leuk spelletje wist? 

… je neus daar van plakt? 

… Witse en Linsday van de Rakkers nogal hard opgingen in het spelletje? 
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… Linsday nu een grote buil heeft op haar voorhoofd? 

… Daan een cake heeft verkocht aan een bekende Vlaming? 

… hij dit zelf niet doorhad? 

… hij achteraf heel fier was? 

… Manitas verliefd was op een cake? 

… deze cake volgens hem ook zwanger was? 

… de Deugnieten door hun cakeverkoop nu eindelijk wat geld in kas hebben? 

… we hier nog heel leuke dingen mee gaan doen? 

… we nog niet verklappen wat? 

… de vrouwen van de Jonghernieuwers de activiteit leuk vonden? 

… Sjowers goed auto’s kunnen wassen? 

… ze dit wel snel beu zijn? 

… De Delhaize (ex-Prima) op den Heikant blijkbaar moeilijk te vinden is? 

… Hansje Boden niet zo “vaag” moet doen? 

… De Jonghernieuwers een wegwerpkodakje hebben afgepingeld in’t Kruidvat? 

… Bert Peeters toch nog steeds in de KSJ zit? 

… Hij dit zelf misschien niet helemaal wil toegeven? 

… De Jonghernieuwers amper met 2 in een paskotje durven? 
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VerjaardagenVerjaardagenVerjaardagenVerjaardagen    

 

Hoi jarigen! Het zal jullie zelf niet ontgaan zijn. Jullie zitten er waarschijnlijk al 

een paar weken naar uit te kijken: eindelijk een jaartje ouder! Wees blij zijn dat 

jullie nog zo jong zijn, want geloof ons: als je ouder wordt denk je daar allemaal 

weer heel anders over! 
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Moppentrommel 

� Waarom gooien ze met rijst op een huwelijk? 

  Omdat aardappelen nogal hard aankomen. 

 

� Wat roept een homofiele bosuil? 

   “Joehoe”. 

 

� Wat moet je doen als je schoonmoeder door de tuin waggelt? 

  Nog een keer schieten. 

 

� Hoe zou een vlieg heten als hij geen vleugels had? 

  Een loop. 

 

� Wat is de voornaam van E.T.? 

  Jodela (Jodela ie tie) 

 

Een Duitser gaat naar de dokter en zegt: “Ik wil nieuwe hersenen.” Waarop de 

dokter zegt: “Welke wilt u, Nederlandse of Belgische?” De Duitser die vraagt: 

“Wat is het verschil?”. “De Nederlandse kosten 10 000 EUR en de Belgische 

100 EUR.” De Duitser vraagt: “Waarom kosten die meer?” 

“Heb jij al eens een Hollander met hersenen gezien dan?” 

 

LACHEN MAAR!!!! 
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    ActiviteitenActiviteitenActiviteitenActiviteiten    

Piepers 

3/11 : De circustent van Bumba 

10/11: Leidingsweekend: geen activiteit (zie Informatio, p. 2) 

17/11: Vriendjesdag 

Meebrengen: vriendje of vriendinnetje 

24/11: Het superplan van Mega Mindy 

 

Leeuwkes 

3/11: Werelddierendag 

10/11: Leidingsweekend: geen activiteit (zie 

Informatio, p. 2) 

17/11: Plons 

      Meebrengen: zwemgerief, 5 euro, 

          zwembandjes. 

        Gevraagd: Ouders die willen rijden. 

24/11: Ik ben klein en zij zijn groot en dat is niet 

eerlijk! 

 

Deugnieten 

3/11: Retteketet, het koeike bleit 

10/11: Leidingsweekend: geen activiteit (zie Informatio, p. 2) 

17/11: Deugnietenweekend: brief volgt nog 

24/11: Roetepetoet, wij zijn goed! 



 

9 Rakkers 

3/11: Brouzuvr 

Meebrengen: vriendje, 

          vriendinnetje, mama, papa, zus en broer 

10/11: Leidingsweekend: geen 

          activiteit (zie Informatio, p. 2) 

17/11: Dippas salsa 

24/11: Spitter, spetter, spat 

    Meebrengen: zwemgerief en  € 5 

Sjowers 

3/11: Renesse 

Meebrengen: zwemgerief en 3 euro 

10/11: Leidingsweekend: geen activiteit (zie Informatio, p. 2) 

17/11: Pinkerdepinkerdepaint 

Meebrengen: fiets 

24/11: Tzen zotten die werken 

Jonghernieuwers 

3/11:  De Vader 

Meebrengen: knutselgerief 

10/11: Leidingsweekend: geen activiteit (zie 

.         Informatio, p. 2) 

17/11: De Zoon 

          Meebrengen: fiets 

   24/11: en de Heilige geest 

 

Charis, Rudy, Jasper, Ellen, Babette, Bo, Leen, Afke, 

Gino, Joris, Isaura, Robin, Jeffrey, Jonas, Piet, Johnny 



Contactgegevens leiding 

�����������	�
��� ��

���������� �������������

�
����������� ��
��������� �������������

������������  !�������
!!���� �������������

 �

�"#�
����$$
��� ��%�
��&��!'(�
���
!!��)�� �������������

 �
*��+��� ,������
��
!!����%���� ��������������

,����#����
��� -�
$�)� ��������������

,
�"�����$(�� ����
�!����.����/0,�1�����2� .���)2���������)��

�'�
!3������!�� ,
!!���%�
#�)�� �������������

4!�����,��%��5���� ,�
����
!!��)�� �������������

4!�� �����'(�6���� ���3�
��������3�#���� ��������)����

4!��5!���#�*��!���
� 4����
��$�)��� ����������)��

4!��5����7�!
!� ,!�*�����������3�#�)���%���� ��������������

4!����!�����(�0����
� 8��
(!����%!!��)��� �����������)�

4!���
������9�!
���  ��/����!!���� �������)�����

4
��#
�"(�+�%���  ����������)�� �������������

-���
��	!%�����  ��/����!!����� �������)�����

��(�������
����������
������
!��3��
����"(����
�����
����
!#����!��:�"���$��!!
������!;��������

3������!��������$�:���������3�%
�����%�������<����*��!��!��%��'���!'�����*�����*!���

�!�����������#��

 

�����!'����������������#������*��
���$�
*!�������
�,��� ����%���*�"�����������������(����

333�(�"���������=�

�




