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JODELA 

 

JAARGANG 2009-2010 

NUMMER 331 

November 

 
DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSJ HEIDEBLOEMPJE ESSEN 
 

 Voorwoord 
 

Beste ksjers en ksjerinnen! 

 

In de maand oktober is er veel gebeurd, namelijk de dag van de 

jeugdbeweging dat voor ons natuurlijk heel belangrijk is! Ik hoop dan 

ook dat jullie met uniform naar school zijn gegaan. En misschien zijn 

er zelfs een paar van jullie gaan ontbijten in Antwerpen. Ook hebben 

we deze maand een fuif gegeven namelijk de Oktoberfesten!! Het was 

een knallend succes, de muziek was goed er was ook veel sfeer, kort 

samengevat, het was gewoon een top feest dat zeker voor herhaling 

vatbaar is. Tot zover oktober en nu is het de beurt aan november. Ook 

hier staan weer veel toffe activiteiten op jullie te wachten; net zoals 

dat elke maand het geval is! Het wordt een maand van dikke fun, we 

gaan weer veel lachen deze maand. Ik kan al niet wachten tot het 

zover is! Ook Sinterklaas komt langs op de ksj deze maand, maar hier 

staat meer over vermeld in de Informatio. Verder is het al wat kouder 

en natter aan het worden, maar dat belet niemand natuurlijk om er 

stevig in te vliegen! De leiding 

gaat dan even zwaar vergaderen 

tijdens het leidingsweekend, 

toch wordt het de 3 overige 

zaterdagen een feest! Dus wacht 

niet langer en draai rap de pagina 

om voor meer leesplezier! 

Wiehoewahoewakkelèèèèj! 
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 Informatio 
 

Leidingweekend 

In het weekend van 13, 14 en 15 november wordt er jammer genoeg 

geen ksj gegeven, dit omdat de leiding dan op leidingweekend gaat. Dit 

vergadermoment gaat ervoor zorgen dat de organisatie achter de 

schermen goed kan blijven draaien! 

 

Sinterklaas 

 

 

Het is weer zover! De Sint komt 

binnenkort weer naar ons land en op 28 

november zullen we hem met open 

armen ontvangen op de ksj. Dus maak 

je schoentjes al maar klaar, zet 

je zotte feestmuts op en neem 

vooral wat suikerklontjes en 

een wortel mee die dag! 

 

 

Mosseldag 

Mosseldag, mosseldag, alles kan en alles mag want het is weer 

mosseldag! De Kern (als zijnde de beheerder van onze lokalen) houdt 

zondag 22 november zijn jaarlijkse mosselrestaurantdag. Wij en de 

leiding van de Scouts en Chiro moeten heel die dag helpen, kom dus 

gerust een kijkje eten en een hapje nemen! 
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 Kleintjes... 

      Worden 

Groot! 

 

 

 

 

Voor de maand november zijn we nog eens diep in ons archief gedoken 

en hebben we deze leuke foto eruit gehaald. Een echte zanger zo te 

zien! En omdat hij toen nog schattig was vergeven we hem graag die 

valse nootjes! Weet jij wie dit playbackende jongetje is? 

 

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

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



 

 

 5 

Tijdrover 
 

Rara, wat betekenen volgende tekeningen? 

     A.         B.          C. 

 

 

 

   D.                            F. 

        

 

 

              E. 
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WistWistWistWist----jejejeje----datjesdatjesdatjesdatjes    

Wist je dat… 

… de piepers heel veel koekjes hebben verkocht?  

… het dan ook hele lekkere koekjes waren? 

… ze nu centjes hebben om hele leuke dingen te doen? 

… de piepers ook prachtige pieperbedden kunnen maken van kussens? 

… Kuna en Julie op die kussens ook heel goed raketje kunnen spelen? 

… ze hierdoor soms wel in de putten vielen? 

… de pieperleiding ze dan kwijt was?  

… Manitas geen 10 liter water kan dragen?  

… dat hij dus beter nog heel veel bookes met choco kan eten? 

… zodat hij binnenkort dit wel kan? 

… de mama en papa van Stijn 2 Amerikaanse boemerangs hebben? 

… deze uit Australië komen? 

… Seppe heel graag flopjes open maakt? 

… hij eigenlijk envelopjes bedoelde? 

… de leeuwkes heel lekker koekjestaart hebben gemaakt? 

… ze daarna eenden gingen vangen? 

… ze dit allemaal op woensdagmiddag deden? 

…de jonghernieuwers graag op het toilet zitten? 

… dat sommige jonghernieuwers graag een kussentje als ruggensteun      

hebben om op het toilet te zitten? 

… dat Thijs graag in strakke vrouwenkleren rondloopt? 

… hij ook graag zijn blote buik aan iedereen showt? 

… Maxime een vriendje heeft?  



 

6 … die Jip heet? 

 … hij bijna naast de KSJ woont? 

… al de sjowers hem dan ook al zijn 

tegengekomen? 

… Maxime toen wel heel hard moest blozen? 

… de sjowers hun kookkunsten hebben getoond? 

… de jongens heel efficiënt patatten schilden?  

… ze dit in vierkante blokjes deden?  

… hierdoor de frietjes maar vierkantig waren? 

… ze ook heel lekkere soep hebben gemaakt? 

… vooral de broccoli de soep overheerlijk maakte? 

… niet iedereen van die mening is? 

… de deugnieten zijn gaan minigolven? 

… leider Jonas hierbij 69 punten haalde? 

… de deugnieten echte schotten waren? 

… ze ook gequizt hebben met curryworsten en kaaskroketten? 

… Jorgen vooral de poezenworstjes wel apprecieerde? 

… dit gewoon curryworsten waren? 

… de meiden met Fleur, Jisca, Anne en Floris hebben gewonnen? 

… de spijkers met Jorgen, Pascal, William en Seppe tweede werden? 

… ze dus allemaal een podiumplaats hadden? 

… de rakkers met hun kaarsen bijna de kerk in brand hadden 

gestoken? 

… dit gelukkig niet gebeurd is? 

… dit komt omdat ze helemaal geen kaarsen bijhadden? 
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MoppentrommelMoppentrommelMoppentrommelMoppentrommel    

Wat krijg je bij drie keer zeven? 

Antwoord: heel fijn zand. 

 

                  Waarom kan een olifant niet fietsen? 

           Omdat hij geen duim heeft om te bellen. 

 

Jantje zit op school. 

Zegt de juf:"Wie zichzelf dom vindt,mag gaan staan". 

Iedereen blijft zitten. Opeens gaat Jantje staan. 

Juf:"Dus jij vindt jezelf dom,Jantje". 

"Nee,juf",zegt Jantje, 

"Maar ik vindt het zo zielig dat u de enige bent die staat". 

 

Een professor zegt tegen een boer: 

"Zullen we raadsels oplossen?" 

De boer: "Maar dat is niet eerlijk, want jij bent slimmer  

dan ik." 

De professor: "Oké, als ik jouw raadsel niet weet krijg  

je van mij 10 euro, en als jij mijn raadsel niet weet,  

dan betaal jij mij 5 euro." 

De boer: "Oké, het komt uit de lucht en het is rood. 

Als het een klein stukje valt dan wordt het groen, 

en als het helemaal beneden is dan wordt het pimpelpaars 

met witten stippen. 

Ra ra ra, wat is dat." 

De professor antwoord: "Ik weet het niet. 

Hier heb je 10,00 euro." 

De boer: "Ik weet het ook niet, hier heb je 5 euro” 



 

 

 9 

    VerjaardagenVerjaardagenVerjaardagenVerjaardagen    

Het is alweer november geworden, voor sommige de maand der 

maanden om feest te vieren! Want natuurlijk zijn er weer JARIGEN!! 

De eerste jarige van de maand moeten we gaan zoeken bij de rakkers 

want Bob is de vroege vogel, hij wordt op 6 november 12 jaar oud! 

Dan is het even wachten tot de familie Domenie begint te feesten, 

Diane van de piepers wordt eerst op 22 november 8 jaar en enkele 

dagen later op de 26ste mag haar broertje 5 kaarsjes uitblazen. Een 

dag later is het dansen geblazen bij de leeuwkes want op 27 

november mag iedereen Kim 8 keer in haar billen knijpen! 

Stip 28 november ook maar aan op je feestkalender want dan 

verjaren de 2 sjowerzusjes. Ze worden samen 26 jaar op hun eentje 

komen ze allebei al aan de mooie leeftijd van 13! Een dag later is er 

nog eens rede tot feesten want vanaf de 29ste mag Seppe van de 

deugnieten zich een tiener noemen, hij wordt dan 10 jaar! En of dat 

nog niet genoeg is vinden we bij Lily van de piepers op dezelfde dag 

ook nog een feestvarken! Degene die zich tot “laatste jarige van de 

maand” mag kronen is de enige echte Wietse van de sjowers, deze 

jongeheer mag vanaf 30 november tegen alle meisjes gaan vertellen 

dat hij al 13 is!  

Wij wensen iedereen alvast een  

HIPERDIPERFANTASTISCHE VERJAARDAG!!!!!! 
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KiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekje    
 

 

De voorbije weken zijn er weer heel wat leuke foto's getrokken van 

vanalles en nog wat. Zo Hadden we vorige maand onze zeer succesvolle 

foto-avond en stond jullie lieftallige leiding op de verenigingenmarkt 

'Expo 850'. Voor nog veel meer toffe foto's verwijs ik jullie naar het 

fotohoekje op onze website!        http://ksjessen.net 
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Activiteiten 
 

PIEPERS: 

7/11: Après-Halloween                             

 eng verkleed komen 

14/11: leidingsweekend 

 geen activiteit, zie informatio 

21/11: De fiets van Piet van PC 

28/11: Een nat worstje in en schoen en een wortel 

met een klontje 

       meebr.: een tekening voor de Sint 

 

LEEUWKES: 

 7/11: Roboraptor-race 

14/11: leidingsweekend 

 geen activiteit, zie informatio 

21/11: De zoektocht naar ... 

28/11: Wees maar beter braaf vandaag 

 

DEUGENIETEN: 

7/11: ’t Is crisis voor iedereen 

14/11: leidingsweekend 

 geen activiteit, zie informatio 

21/11: Met de waterscooter door het platteland 

 meebr: zwemgrief + 5€ 

 gevr: ouders om te rijden 

28/11: Roboraptor op de troon 

 meebr: tekening voor de Sint 
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12 
 

 

RAKKERS: 

7/11: Toeternitoe 

14/11: leidinsweekend 

              geen activiteit, zie informatio 

21/11: Het nachtleven van Zoeterbroeck 

           28/11: Magda en Danny 

 

SJOWERS: 

7/11: Zeven Elf 

   meebr: elf 

14/11: leidingsweekend 

   geen activiteit, zie informatio 

21/11: Pool Party 

 meebr: zwemgrief + 5€ 

28/11: Zie ginds komt de Lamino eraan 

 meebr: stuisvogeltelraam 

 

JONGHERNIEUWERS: 

7/11: Diesel Division 

 meebr: fiets 

14/11: leidingsweekend 

 geen activiteit, zie informatio 

21/11: Mystic 

28/11: De Sint: Wie is hij, wat doet hij en wat bezielt hem? 

 meebr: een tekening of knutselwerkje voor de Sint 

 

 
 
 
Femke, Hilde, Jeroen, 
Babette, Mathias, Rudy, Boris, Jolien, Jonas, Bert, 
Kjell, Sylvie, Charis, Hans, Robin, Jasper, Joris 

 

 

 



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 03/677.03.15 

Vandersteen Charis Hey-endlaan 9 03/677.19.62 

Vandersteen Mathias Hey-endlaan 9 03/677.19.62 

Vroegrijk Robin Nieuwstraat 10 bus 4 0474/39.12.06 

Wouters Babette Nieuwstraat 10 bus 4 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! 

 



 

 

 


