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JODELA 

 

JAARGANG 2010-2011 

NUMMER 342 

November 

 
DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSJ HEIDEBLOEMPJE ESSEN 
 

VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord    

Hey allemaal! 

 

Welkom in deze nieuwe Jodela, die zoals altijd het begin 

van een nieuwe maand aankondigt. Oktober zit er weer 

op, het is een heel drukke maand geweest. Er waren de 

Oktoberfesten en jullie hebben allemaal jullie vriendjes 

en vriendinnetjes meegenomen voor een middag vol 

plezier! En nu volgen er nog meer, natuurlijk. In november zijn er drie 

zaterdagen waarop jullie je kunnen komen uitleven op de KSJ. En er is 

een mosselfeest waar jullie je buikje rond kunnen komen eten. 

November betekent natuurlijk ook herfstvakantie en een lang 

weekend met wapenstilstand, dus ik denk dat het een geweldige 

nieuwe maand gaat worden! Dat is ook al wel een beetje te danken aan 

de aankomst van Sinterklaas eind november, dus pas maar al op voor 

de luisterpieten. Want die vertellen Sinterklaas wie er braaf was en 

goed naar de leiding geluisterd heeft… 

November is ook de laatste volledige maand herfst, dus de laatste 

maand dat het bos alle kleuren 

van de regenboog heeft en de 

laatste eetbare kastanjes die 

gepeld worden. Maar ik ga jullie 

niet langer laten wachten. Ik zou 

zo zeggen: geniet van deze 

nieuwe Jodela en uiteraard ook 

van deze fantastische maand!  
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InformatioInformatioInformatioInformatio    
Uniformen 

De nieuwe truien die afgelopen maand besteld zijn, 

liggen vanaf heden klaar voor jullie! Heb je dus een 

trui besteld, neem dan 25 euro mee en ga voor de 

activiteit naar leider Hans of leider Bert die jullie 

dan de bestelde trui afgeven. Vergeten te bestellen? 

Geen nood, je kunt nog altijd bestellen en wanneer er 

genoeg nieuwe bestellingen binnen zijn, kunnen we je 

alsnog een trui bezorgen! 

Leidingsweekend 

In het weekend van 13 en 14 november wordt 

er jammer genoeg geen KSJ gegeven. Dit  

weekend gaat de leiding met zen allen er  

tussenuit om te vergaderen, zodat alles  

achter de schermen goed blijft draaien! 

 

Sinterklaas 

Het is weer zover, Sinterklaas is weer bijna in 

het land. Wij hebben alvast gevraagd of de 

Goedheilig Man ons op zaterdag 27 november 

een bezoekje kan komen brengen. Maak tegen 

dan dus alvast een mooie tekening, en vergeet 

geen wortel en suikerklontjes mee te nemen! 

 

Mosseldag 

Mosselen, mosselen, mosselen! Het is weer zover, de Kern (de 

beheerders van onze lokalen) houdt zondag 7 november naar jaarlijkse 

gewoonte weer hun “mosselrestaurantdag”. Wij en de leiding van de 

Chiro en de Scouts moeten die dag alvast heel de dag komen helpen, 

kom dus zeker langs om een kijkje te nemen en een hapje te eten! 
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MoppentrommelMoppentrommelMoppentrommelMoppentrommel    
 

 

Een Hollander en een Belg zitten op een boot en die boot zinkt. De Hollander en 

de Belg zwemmen tot ze een eiland tegenkomen. Op dat eiland zit een opperhoofd 

en die zegt: "In de pan ermee!" 

De Belg antwoordt: "Kunnen we iets doen om niet in de pot te gaan?" 

Het opperhoofd zegt: "Ja, jullie moeten een opdracht doen." 

De Belg: "Geef die opdracht dan maar." 

En die Hollander: "Ja, kom hier met die opdrachten." 

Het opperhoofd: "Ga in het bos 100 gelijke vruchten zoeken." 

De Belg is als eerste weg en komt terug met 100 bosvruchten. Het opperhoofd 

tegen de Belg: "Steek nu die vruchten 1 voor 1 in je kont zonder te lachen." 

De Belg krijgt met moeite de 99 bosvruchten in z'n kont, maar bij de 100ste 

bosvrucht schiet hij toch in de lach. 

Het opperhoofd: "Hoofd eraf en in de pan ermee!" 

Dan vraagt iemand van het volk aan de Belg: "Waarom heb je nu gelachen bij de 

100ste bosvrucht?" 

De Belg antwoordt: "ik zag die Hollander aankomen met 100 kokosnoten..." 

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Een getrouwd koppel ligt te slapen, wanneer plots de telefoon gaat om 03u00 in 

de morgen. De vrouw neemt op (een blondje), even is het stil en dan schreeuwt de 

blondine opeens:  

"HOE MOET IK DAT NU VERDORIE WETEN, DAT IS 400 KM HIER VANDAAN" 

en gooit de telefoon terug toe. 

De man vraagt: wie was dat zo vroeg? Weet ik niet zegt de blondine, een of 

andere vrouw die vroeg of de kust veilig was!!!!!! 
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“Dag papegaai" zei de pinguin. 

"Dag papegaai" zei de papegaai. 

"Nee" zei de pinguin, "je moet dag pinguin zeggen." 

"Nee" zei de papegaai, "je moet dag pinguin zeggen." 

"Ik ben een pinguin!" zei de pinguin. 

"Ik ben een pinguin!" zei de papegaai. 

"Stomme papegaai!" zei de pinguin. 

"Stomme pinguin!" zei de papegaai. 

 

Jantje moet voor school 3 Engelse woorden zoeken. 

Als hij thuiskomt, is zijn moeder bezig met het avondeten. Jantje vraagt aan zijn 

moeder:'mama, ken jij een Engels woord?' 

Moeder snijdt net in haar vinger en zegt:'Shit!!!' 

Jantje noteert in zijn schrift: ‘shit’ 

Vervolgens gaat Jantje naar zijn broertje die met de Action Man aan het spelen 

is. Hij vraagt: 'Seg, kent gij een Engels woord? 

Waarop zijn broertje hevig uitroep: 'Action Man!!' 

Jantje noteert in zijn schrift: Action Man 

Tenslotte gaat Jantje naar zijn vader. 

Vader zit op de bank en volgt een voetbalmatch. 

Jantje vraagt:'kent u een Engels woord, vader?' 

Een voetbalploeg scoort juist en vader roept: 'Yes!!' 

De volgende dag op school... 

Meester:'Jantje noem je 3 Engelse woorden eens!' 

Jantje: 'shit' 

Meester: ' wie denkt ge wel dat ge zijt??' 

Jantje: 'Action Man' 

Meester: 'Naar de directeur!!!' 

Jantje: 'Yes!!!' 
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VerjaardagenVerjaardagenVerjaardagenVerjaardagen    
We starten deze maand met Femke Abrantes van onze piepertjes die 

op 9 november al 5 jaar wordt! Zeer proficiat alvast. Wie we uit 

dezelfde groep ook bloemen mogen geven is Milan Domenie, hij wordt 

immers 6 jaar op de 26ste van deze maand! Ook proficiat! De familie 

Domenie zal echter nog dieper in de buidel moeten tasten voor 

taarten en cadeautjes, want op 22 november bereikt zus Diane van 

de leeuwkes de leeftijd van 9 jaar. Hip hoera! Zij is het enige 

leeuwke die verjaart, dus we gaan snel over naar de deugnieten. Daar 

is het dan weer feesten geblazen voor Kim Celie, die de 27ste 

november ook 9 wordt! Dat heb je al goed gedaan! Bij de rakkers 

wordt er ook deze maand gefeest, dat staat vast. Op 29 november 

wordt Seppe Hintjens maar liefst 11 jaar! Hij gaat nog even moeten 

wachten tot het einde deze maand, maar die dag komt er zeker en 

vast aan! Gelukkige verjaardag alvast! De sjowers gaan het druk 

hebben deze maand, maar liefst 3 verjaarders zijn in aantocht. Ons 

Bobke Vergouwen bijt de spits af op 6 november (hij wordt 13 jaar!), 

en enkele weken later op 28 november laten Alissa en Axelle hun 

beste kant zien op hun 14de verjaardag! Proficiat allemaal! Sam 

Claessens uit de jonghernieuwers laat er deze maand ook geen gras 

over groeien, hij wordt 15 jaar op 21 november! Hipperdepiep hoera!  

 

Ziezo, dat waren alle jarigen van deze maand! Tot de volgende! 

 

 

 

 



7 

 

 

WistWistWistWist----jejejeje----datjesdatjesdatjesdatjes    
 

Wist je dat… 

… De piepers echte patattenbomen gepland hebben? 

… Ze een week later jammer genoeg nog niet uitgekomen waren? 

… Ze ook samen met Pluk van de Petteflet op bezoek zijn geweest bij Jip en 

Janneke? 

… Milan Jip en Janneke ook op zijn laarzen had staan? 

… Ze naar het pieperbos geweest zijn? 

… Er een pieperhuis was? 

… Er ook een pieperbank was?  

… Er een mooi pieperkamp was? 

… Er hier ook paddenstoelen in stonden? 

… We jammer genoeg wel geen kabouters gezien hebben? 

… Die kaboutertjes zich dus wel heel goed kunnen verstoppen? 

… De piepers Michelle onder de blaadjes begraven hebben? 

… Noah het heel koud had in het bos? 

… Hij gelukkig de sjaal en vest van leidster Femke mocht hebben? 

… De piepers ondertussen al 3 Femke’s in de groep hebben? 

… Als je een meisje haar naam dus niet meer weet je gewoon Femke kan 

zeggen omdat de kans dan vrij groot is dat je het juist hebt? 

… Er met vriendjes en vriendinnetjesdag 5 nieuwe piepertjes waren? 

… Het allemaal meisjes waren en Kenny dus samen met leider Thijs met 13 

meisjes moest optrekken? 

… De piepers het theepotlied geweldig goed kunnen zingen en uitbeelden? 

… De piepers Joske geholpen hebben om spoken te verjagen uit het 

pieperlokaal? 

… Ze hiervoor een spreuk moesten leren? 

… Margo schatkist mocht spelen voor de stukken van de spreuk? 
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VerslagenVerslagenVerslagenVerslagen    
Vriendjes en vriendinnetjes-dag bij de Piepers! 

 

Zaterdag 23 oktober was het zover, alle leden mochten een vriendje 

of vriendinnetje meebrengen! 

Ondanks het regenachtige weer was de opkomst bij de Piepers 

geweldig en hebben dan ook maar gezellig spelletjes binnen gespeeld. 

Wanneer er een momentje geen regen uit de lucht viel konden we ons 

dan ook even buiten amuseren. 

We deden met de leden een groot thee-spel waarbij de piepers zoveel 

mogelijk theezakjes moesten verzamelen. Bij elke opdracht dat ze 

goed volbracht hadden konden ze een theezakje in de grote theepot 

steken tot hij helemaal vol was. De ene opdracht was uiteraard al 

moeilijker dan andere, zo moesten de piepertjes het theepotlied 

zingen met al de gebaren erbij! Deze werd ons aangeleerd door de 

piepertjes die dit liedje op school hadden geleerd. Een andere  

opdracht was bvb: theezakje leggen, koffie koffie thee,.. en ga zo 

maar verder! Na de lange dag gespeeld te hebben keerde alle 

piepertjes met een theezakje als cadeau terug naar huis! 

Uiteraard hopen we dat er veel vriendjes en vriendinnetjes zullen 

blijven komen naar de ksj zodat ze alle zaterdagen een geweldige 

namiddag kunnen hebben! 
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KiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekje    
 

De Piepers gingen vorige maand een middag naar het bos! Ondanks het 

frisse weer was het toch erg leuk! Hier een paar toffe foto's. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

                                                                     

                                                                      

 

                                                                          Meer foto's op:    

                                                                         www.ksjessen.net  
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TijdroverTijdroverTijdroverTijdrover    
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ActiviteitenActiviteitenActiviteitenActiviteiten    

Piepers 

6/11: Zeg ken jij de mosselman? 

13/11: Leidingsweekend (geen activiteit, zie informatio)  

20/11: 16,17,18,19,20!!! 

27/11: Zie ginds komt de boomstoot. 

   Meebrengen: tekening voor de sint 

 

Leeuwkes 

6/11: Dierentuin op stelte 

13/11: Adere, adere, adere, de leiding moet 

vergadere (geen activiteit, zie informatio) 

20/11: Waarom kan een paard niet vliegen? 

27/11: Zijn jullie echte leeuwen? 

 

Deugnieten 

6/11: Boem patat op ons gat  

13/11: Knoeien met koeien (geen activiteit, zie informatio) 

20/11: Pompidom 

27/11: Help mijn man is een klusser! 

 

 

 

 

 



 

11 Rakkers 

5/11: Zouten drop 

 Vrijdag: 19u-21u30 

13/11: Leidingsweekend (geen activiteit, zie  

         informatio) 

      20/11: Jos het debiele ei 

      Van 12u tot 17u 

  27/11: Merry Christmas 

         Meebrengen: Kerstmuts 

Sjowers 

6/11: Pimp The Place 

 Meebrengen: lokaal versier spullen (alles welkom) 

13/11: NLIZ ( geen activiteit, zie informatio) 

20/11: The effect of EFFECT 

    Meebrengen: fiets 

27/11: Pre 20 jaar refter tent fjeesj 

 

Jonghernieuwers 

vrij 5/11 19u30 uur bij Boris thuis 

spurrieveld 23!! (zie google maps) 

meebrengen: mes & snijplank!!! 

6/11: Poes, poes, poes 

13/11: Leidingsweekend (geen activiteit, 

zie informatio) 

20/11: War of the world 

27/11: Pimping is not a crime 

 

Jolien, Femke, Thijs, Hilde, Michiel, Sylvie, 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 downloaden! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


