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JODELA 

 

JAARGANG 2008-2009 

NUMMER 321 

November 

DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSJ HEIDEBLOEMPJE ESSEN 
 

VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord    
In deze donkere, depressieve tijden van economische en politieke cri-

ses zijn we superblij en vrolijk om u alweer een gloednieuwe Jodela 

voor te schotelen! Als u net vele eurries bent verloren aan aandelen of 

als u een rekening had op één of andere onbetrouwbare IJslandse 

bank, zet die zaken dan even uit uw hoofd en lees gewoon de Jodela (u 

bent dus goed bezig!). De kranten en de journaals mogen dan wel kom-

mer en kwel uitschreeuwen, de gewone dingen des levens gaan nu een-

maal door: we eten, we slapen, we gaan naar school of we werken en… 

op zaterdag gaan we naar de KSJ! Deze maand belooft alvast weer 

een topmaand te worden, want er staan maar liefst VIJF grandioze 

activiteiten voor u klaar. KSJ staat garant voor geweldig samen buiten 

spelen, maar wanneer het te koud wordt, zijn we binnen natuurlijk ook 

opperbest. Elke ban heeft immers zijn eigen verwarmd lokaal, zodat 

je zeker geen enkele zaterdag hoeft te missen als de thermometer 

buiten met het vriespunt flirt. Nog een kenmerk aan november is dat 

het nu wèl donker is als we het Avondlied zingen. “De zonne zonk, het 

duister klom” gaat vanaf nu dus wel degelijk op. Persoonlijk ben ik veel 

meer te vinden voor de zonne, maar ik moet toegeven dat deze gezel-

lige avonden ook wel iets hebben: 

lekker bij een warme kom 

chocomelk je verlanglijstje 

schrijven voor Sinterklaas 

bijvoorbeeld. Maar dat kan nog 

even wachten. We wensen je nu 

alvast nog een toffe tweede 

helft van de herfstvakantie en… 

tot zaterdag! 
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InformatioInformatioInformatioInformatio    
Block & White 

De KSJ geeft zaterdag 22 novem-

ber weer een spetterende fuif die 

door zal gaan in zaal Den Block. Alle 

oudere leden moeten dus zeker ko-

men! Kaarten zijn voor €2 bij de 

leiding verkrijgbaar, maar je kan gratis binnen als je in’t wit komt. Dus 

ik zou zeggen: tot dan! 

 

Mosselfeest 

23 November is het weer zover. Dan is het weer 

het jaarlijkse mosselfeest van de Kern. Dit 

feest wordt gehouden voor de financiering van 

het onderhoud van de lokalen op het jeugdheem. 

De dag begint om 11u met een misviering waarna 

je van 12u tot 19u mosselen of stoofvlees met 

frietjes kan gaan eten in het gildenhuis. Meer 

informatie vind je op de volgende bladzijde. Al-

vast smakelijk! 
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Jeugdheem Deken Verbist 

Presenteert 

M O S S E L D A G 

Zondag 23 November 2008 

12u00 – 19u00 

Gildenhuis – Stationsstraat 59 

Reservaties (niet verplicht): 

 

Marth Elst:   03/667 57 46 

Riet Pockelé:   03/667 67 68 

 

Of per e-mail: info@bivakhuisdekenverstraelen.be 

 

    Maaltijden worden geserveerd met friet. 

    Mosselen volwassenen ( € 15)  ... personen 

    Mosselen kindermenu (€ 12,5)  ... personen 

    Stoofvlees volwassenen (€ 10)  ... personen 

    Stoofvlees kindermenu (€ 5)  ... personen 

    Friet + frikandel kindermenu (€ 5)  ... personen 
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GroentjesGroentjesGroentjesGroentjes    
Zoals jullie weten wordt er elke maand een nieuwe leiding voorgesteld. 

Deze maand is dat niet anders. Vorige maand was het Rakkerleider 

Hansje! En dat heeft ook iemand geraden: Kobe Meeusen van de 

Deugnieten. Hij kreeg een mooi KSJ-KSA-VKSJ-fietswimpeltje, 

PROFICIAT. Als jij er ook één wilt winnen, dan moet je zeker mee-

doen. Hoe doe je mee? Door inschrijvingsformulier onderaan in te vul-

len en af te geven aan iemand van de leiding. Nu gaan we weer een 

nieuwe leider/leidster aan jullie voorstellen. Weten jullie wie het is, 

doe dan zeker mee! Veel succes! 
 

Jodela: Goedenavond! 

Groentje: Alowkes!  
 

J: Alles in orde? 

G: Oooooh, goed! 
 

J: Hoe ben je in contact gekomen met KSJ Heidebloempje Essen? 

G: Door mijn mama en door de toffe KSJ’ers die in mijn klas langs-

kwamen. 
 

J: Wat is het tofste wat ja al hebt meegemaakt in je KSJ carrière? 

G: Dat was in mijn laatste jaar als lid. We gingen paintballen met wa-

terpistolen in de snoepjesfabriek “LONKA”. 
 

J: Doe je buiten leiding zijn ook nog iets anders? 

G: Ja, ik speel ook voetbal. 
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J: Vertel eens een normale weekdag van je leven? 

G: De wekker gaat bij mij om 7h30. Dit gebeurt met een leuk 

liedje. Ik doe dan mijn mooie kleertjes aan en natuurlijk ook 

een proper onderbroekje. Dan ga ik van de steile trap naar beneden op 

zoek naar de WC, daar doe ik mijn dagelijkse behoefte. Na mijn dage-

lijkse behoefte eet ik een boterhammetje en drink ik een door mijn 

mama gemaakt, vers geperst appelsiensapje. Dan ga ik mij wassen en 

vertrek ik naar school. Om 16h30 kom ik terug thuis na een heerlijk 

dagje school. Dan eet ik een koekje en drink ik een drankje. Hierna 

doe ik mijn leuke huiswerk. Dan geniet ik van mijn avondmaal en ga ik 

naar de training van de voetbal. 
 

J: Nu een traditionele vraag: Wie zou je 1 week lang willen zijn van de 

leiding? En vertel ons ook waarom? 

G: Dan kies ik toch voor leider Jeffrey. Waarom? Omdat ik wel eens 

wil weten hoe het is om iedere dag stokken in een machine te steken. 
 

J: Beschrijf je eens in enkel positieve eigenschappen. 

G: Goh, da’s niet moeilijk. Graaf, stoer, tof, grappig, ruig, strak, leuk, 

knap, geel, lief,… En nog veel dingen maar daar kan ik nu niet opkomen. 
 

J: Nu negatieve dingen. 

G: Ik ben helemaal positief. 
 

J: Ok,  bedankt voor dit interview. Nog iets te zeggen? 

G: Zazawie!! 

 

Naam: 

Groep: 

Wie is volgens jou het Groentje? 

(Overgebleven mogelijkheden: Hilde, Sylvie, Mathias, Jolien, Femke, Jeroen, Kjell) 
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TijdroverTijdroverTijdroverTijdrover    
Woordzoeker 

Deze maand valt er een prijs te winnen bij de Tijdrover. Vind de voor-

namen van alle KSJ-leiding, de overgebleven letters vormen een op-

dracht die je moet doen om een fantastische KSJ-prijs te winnen! 

Tip 1: de namen van alle leiding staan achteraan elke Jodela; 

Tip 2: de overgebleven letters staan in de juiste volgorde, schrijf 

 ze dus gewoon over van links naar rechts en je hebt de zin! 

 



? 
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WistWistWistWist----jejejeje----datjesdatjesdatjesdatjes????    
Wist-je-dat…? 

… De leiding op leidingsweekend is gegaan?? 

… Dit op een voor hun nog onbekende plaats was? 

… Dit Meerle bleek te zijn? 

… Ze daar zeer lang vergaderd hebben? 

… Alles voor het hele jaar geregeld is? 

… De lolly bijna 100 jaar bestaat? 

… Er een Trabant in de bus kwam bij alle leiding? 

… Dit het tijdschrift voor leiding is van KSJ-KSA-VKSJ? 

… Er in dit tijdschrift vele foto’s stonden ? 

… Er ook foto’s van KSJ Heidebloempje Essen in stonden? 

… Dit leider Hans en leider Mathias waren? 

… Er ook 2 leden in stonden? 

… Dit Bob en Manitas waren van de Rakkers? 

… Een struisvogel zeer gemakkelijk een scooter kan bij houden? 

… Het ledenwervingsfilmpje op internet te bekijken is? 

… Dit op Youtube is? 

… Door in te typen “WEDO KSJ” je er zeer gemakkelijk op komt? 

… Je er ook op kan stemmen? 

… De Eiffeltoren 325 meter hoog is? 

… Ze totaal 10 100 000 kilogram weegt? 

… De Eiffeltoren meer dan 3 keer hoger is dan het Atomium? 

… Wij gelukkig Manneke Pis hebben? 

… Dit een klein maar een zeer krachtig symbool is? 
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KiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekje    
 

Wat gaat het snel! Ook oktober is voorbij gevlogen. Met Afkes trouw 

en Soirée Tropical was het een drukke, maar leuke maand waar 

uiteraard weer enkele mooie kiekjes bij horen! 
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VerslagenVerslagenVerslagenVerslagen    
Leidingsweekend 24-26 Oktober 

Vrijdagavond 24 oktober omstreeks half 8. Iedereen verzamelde aan 

het lokaal voor het eerste leidingsweekend van het nieuwe werkjaar. 

De plaats was nog onbekend. Enkel de 2 bondsleiders wisten de exacte 

locatie. Hoe we er naar toe zijn gegaan ging als volgt: We werden ver-

deeld in groepen en elke groep kreeg een kaart met de weg op. We 

moesten die weg volgen tot aan het aangegeven punt om daar de vol-

gende kaart op te halen. Wie er dus uiteindelijk eerst was, won. We 

vertrokken. Na een spannende wedstrijd kwam uiteindelijk iedereen 

aan op de bestemming. Dit was Meerle. Een klein dorpje in de buurt 

van Hoogstaten. Nadat iedereen zijn bedje had geïnstalleerd, kon het 

weekend echt van start gaan. De vrijdagavond stond in het teken van 

plezier maken, dus er werd wel wat lol getrapt. Dit met behulp van de 

nieuwe leiding. Omdat iedereen moe was van de reis werd er dus ook 

zeer logisch vroeg naar bed gegaan. De volgende dag begon vroeg: Om 

9 uur werden we wakker gemaakt voor een mijnheer met een bril en 

een dame met blond haar. Na het ontbijt begon het zware werk. Ver-

gaderen, vergaderen en nog eens vergaderen. Alles kwam aan de orde. 

Activiteiten, groepen, Soirée Tropical, Ouderavond, KSJ–weekend, … 

Noem maar op en het zat er tussen. Na een lange dag vergaderen 

(start 10 uur tot ongeveer 18 uur) was het tijd voor ontspanning. Eten 

en daarna weer lol trappen. We trokken met de ganse ploeg naar de 

Mega Lolly Party in Sint-Lenaarts. Dat was daar één groot feest. In-

lichtingen hierover geven zou te lang gaan duren. Het enige wat u nog 

wel moet weten is dat er tussendoor wel eens gestaakt werd. Van op-

standige leiding gesproken! 
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MoppentrommelMoppentrommelMoppentrommelMoppentrommel    
Een man die jaren lang niet bij de tandarts is geweest, zag vreselijk 

op tegen de komende afspraak. Zijn ergste vermoedens werden waar-

heid toen de tandarts na een blik in zijn mond riep: “Ach, dan kan ik 

dit jaar toch nog naar de Bahama's!” 

 

Gesprek tussen twee vrienden: “Mijn vrouw rijdt als de bliksem!” “Zo 

hard, bedoel je?” “Nee. Ze raakt geregeld een boom”. 

 

Een speld en een naald zijn aan het zwemmen. Zegt de naald: “Ik ga er 

uit hoor, ik heb water in mijn oog!” 

 

De ene aardappel tegen de ander: “Waar-

om huil je?” “Mijn vader zit in de puree.!” 

 

Het is blauw en niet zwaar. 

Lichtblauw. 

 

Twee zwervers zitten op een bankje in het park. De ene zegt: “In mijn 

kartonnen doos heb ik allemaal schilderijen hangen.” De ander, die 

kunstkenner is, vraagt hem: “Dat is interessant, uit welke periode 

stammen die?” Zegt de ene: “Uit de periode dat ik nog geld had...” 



 

11 Drie mensen zitten in een auto en rijden 

   over een brug, De politie komt achter hen 

     aan en houdt ze aan. Zegt de politieagent: 

    “Gefeliciteerd, uw auto is de duizendste die over 

deze brug rijdt, jullie hebben tienduizend euro gewonnen.” Dan zegt 

de bestuurder: “Mooi, dan kan daar mijn rijbewijs mee halen.” Zegt de 

vrouw naast de bestuurder: “Let maar niet op hem mijnheer de agent, 

hij is dronken.” Vervolgens zegt de hardhorende opa achterin: “Ik zei 

toch dat we niet ver kwamen met deze gestolen auto.” 

 

Een jager gaat samen met een pastoor op jacht. De jager kijkt om 

zich heen en ziet een hert lopen. Hij pakt zijn geweer en schiet op het 

hert. Hij mist het en zegt: “Shit, mis!” De dominee zegt: “Je mag geen 

lelijke woorden zeggen, dat is een zonde.” Ze lopen weer verder en 

zien even later een konijn lopen. De jager pakt zijn geweer en schiet 

op het konijn. Hij mist en roept weer: “Shit, mis!” De pastoor zegt: 

“Als je nog één keer een lelijk woord zegt, word je zwaar gestraft.” 

Even later zien ze weer een hert lopen. De jager pakt opnieuw zijn 

geweer en schiet. Hij mist opnieuw en zegt: “Shit mis!” Opeens komt 

er een bliksem uit de hemel en die raakt de pastoor. De pastoor ligt 

dood op de grond en er klinkt uit de hemel: “Shit, mis!” 

 

Een man en een vrouw lopen door het museum. Zegt de vrouw: “Jos, 

zo'n lelijk schilderij heb ik nog nooit gezien!” Zegt de man: “Tanja, zet 

je bril op en ga van die spiegel weg!!!” 

 

Vrouw tegen haar man: “Ik deed vandaag zo'n “past-u-bij-elkaar-test” 

in de Libelle, en jij faalde volkomen! 
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VerjaardagenVerjaardagenVerjaardagenVerjaardagen    
Hellowkedeejkes!! Deze maand zijn er natuurlijk weer heel wat 

feestneuzen. Een maand vol feestjes, kilo’s taart en veel cadeautjes 

van familie en vrienden. Ik wens de jarigen veel geluk en mooie ca-

deautjes. In de maand november verjaren 6 héle toffe leden. 

De eerste jarige van de maand is Bob Vergouwen van de Rakkers, hij 

mag op 6 november “11” kaarsjes uitblazen die op zijn overheerlijke 

taart staan. Op 27 november is Celie Kim van de Leeuwkes jarig. Zij 

mag veel kaartjes verwachten waar het mooie getal ”7” op staat. De 

volgende jarigen zijn de tweeling Axelle en Alissa Hendrikx. Zij gaan 

veel pijn aan hun poep hebben want ik ga ze zeker “12” keer knijpen in 

hun poepen. Seppe Hintjes van de Deugnieten is ook één van de ge-

lukkigen. Hij krijgt van iedereen wel “9” dikke kussen. Wietse Aerden 

van de Rakkers mag zich net zoals Alissa en Axelle voorbereiden op 

“12” kneepjes in de poep. 

Zo, dat waren de JARIGEN van deze maand. Ik hoop dat ze eens 

goed gaan feesten met familie en vrienden, want dat doe je nu een-

maal op je verjaardag. Iedereen die in de maand november verjaart: 

GELUKKIGE VERJAARDAG!! 
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ActiviteitenActiviteitenActiviteitenActiviteiten    

Piepers 

1/11:  De verfwinkel van oom Mjeel. 

8/11:  Woezley de stakende kikker. 

   Meebrengen: wc papier 

15/11: Het zonnetje in huis 

   Meebrengen: Kartonnen doos 

22/11: De grijze haren van bamboe de klamboe 

29/11: Een dagje kamperen! 

 

 

Leeuwkes 

1/11: Vriendjes- en vriendinnetjesdag 

 Meebrengen: vriendjes/vriendinnetjes 

8/11: Forrest Gump 

 Om 14u aan het “Kajotterspleintje” te Horendonk 

15/11: Kabouter Plop gaat naar Hollywood 

22/11: Plons, de coole sticker 

   Meebrengen: zwemgerief + € 3,00 + ouders om te rijden 

29/11: Hij komt, hij komt…  

   Meebrengen: tekening voor de Sint 
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Deugnieten 

1/11: Grizzly Hallowizzly 

 Meebrengen: iets engs 

8/11: Vriendjes- & vriendinnekesdag 

 Meebrengen: vriendje of vriendinnetje 

15/11: Een koekske is geen cakeske!  

   Om 13u aan de KSJ zijn! 

22/11: Papa Jos 

   Meebrengen: fiets 

29/11: Witte Piet en zwarte Sint 

  Meebrengen: tekening voor Sinterklaas + snoepje voor 

  zwarte Piet. 

 

Rakkers 

1/11: Elvis en Ringo 

 Aandoen: campingoutfit 

8/11: Go with the vlo 

 Meebrengen: fiets 

15/11: Orca Boy 

22/11: Waar is Wally? 

29/11: De Sint gaat door het lint 
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Sjowers 

1/11: We zullen de 1sten zijn 

8/11: We trade a soepke 

15/11: 15+ movies 

21-22-23/11: Top Secret 

  Brief volgt!! 

29/11: 29egen 

 

 

Jonghernieuwers  

1/11: Plopperdeplop 

8/11: Bob de spauwer 

15/11: Beeldhouwen 

 Meebrengen: Hamer en beitel 

22/11: Nat, natter, natst 

 Meebrengen: zwemgerief 

29/11: Doe eens gek! 

 

 

 
 
 
 

Hilde, Ellen, Charis, Babette, Boris, John, Rudy, Jef, Femke, Hans, 
Jasper, Jonas, Sylvie, Jolien, Piet, Bert, Leen, Robin, Mathias, Gino, 
Joris, Jeroen, Kjell 





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 03/663.85.48 

Konings Joris Hemelrijklaan 20 0473/26.92.76 

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! 
 



 
 


