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JODELA 

 

JAARGANG 2011-2012 

NUMMER [354] 

[November] 

 
DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSJ HEIDEBLOEMPJE ESSEN 
 

VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord    

Wel wel wel, de maand oktober is weer sneller gepasseerd dan ooit 

tevoren. Dit was zeker te wijten aan de 5! KSJ-activiteiten die heel 

de maand als een trein hebben laten voorbijrazen! Het begon al goed 

met onze prachtige uitstap naar Plopsaland: iedereen die mee was zal 

beamen dat het een schitterende dag was. Alles is goed verlopen, er 

waren gigantisch veel nieuwe leden én de zon was ook van de partij! 

Gedurende de maand hebben we verder ook mogen vaststellen dat ve-

le van deze nieuwe leden ook gewoon zijn blijven komen naar de KSJ, 

dat doet mij een groot plezier. Enkele mensen uit de leidingsploeg 

hebben dit jaar extra veel werk verricht om onze naam in september 

te laten donderen over alle scholen van Essen! Als ik zie wat de res-

pons op deze acties is, durf ik te stellen dat deze mensen nu helemaal 

gelukkig zijn met het resultaat. Nieuwe leden aantrekken is één ding, 

ze behouden is weer iets anders… Daarom hoop ik van harte dat 

iedereen al genoten heeft van deze anderhalve maand KSJ, ik alvast 

wel! Om het leuker te maken hebben we in deze jodela ook een kleine 

handleiding gestoken hoe het er aan toegaat tijdens de openings- en 

avondformatie, kijk maar eens 

rond! Oktober is bij deze tevre-

den afgesloten, op naar novem-

ber nu. Het grote aandachtspunt 

in november is niets minder dan 

onze Vriendjes- en Vriendinne-

tje-dag! Meer informatie hier-

over is uiteraard weer te vinden 

in onze informatio! Tot zaterdag! 



 

InformatioInformatioInformatioInformatio
 

Leidingsweekend 

Op zaterdag 5 november zal het 

spijtig genoeg geen ksj zijn, om 

de eenvoudige reden dat wij 

met de leidingsploeg op weekend 

gaan! Dit is nodig om goed en 

veel te kunnen vergaderen om 

ook de ksj ook achter de 

schermen draaiende te houden.

Op zaterdag 12 november is het naar jaarlijkse gewoonte terug 

vriendjes en vriendinnekes dag! Dit is de dag om al j

vriendinnetjes mee te brengen naar de ksj! Zo kunnen zij net als jullie 

 

Mosseldag 

Op 20 november organiseert de Kern 

(beheerders van onze lokalen) een heuse 

mosseldag! Je kan dan met heel de 

familie lekkere mosselen komen eten.  

Ook jullie ksj leiding zal daar aanwezig 

zijn. Plezier verzekerd!

volgende pagina voor alle info!

InformatioInformatioInformatioInformatio    

Op zaterdag 5 november zal het 

spijtig genoeg geen ksj zijn, om 

de eenvoudige reden dat wij 

met de leidingsploeg op weekend 

Dit is nodig om goed en 

veel te kunnen vergaderen om 

ook de ksj ook achter de 

schermen draaiende te houden. 

Vriendjes en vriendinnekes dag!

Op zaterdag 12 november is het naar jaarlijkse gewoonte terug 

vriendjes en vriendinnekes dag! Dit is de dag om al j

vriendinnetjes mee te brengen naar de ksj! Zo kunnen zij net als jullie 

een geweldige namiddag beleven.

Op 20 november organiseert de Kern 

(beheerders van onze lokalen) een heuse 

mosseldag! Je kan dan met heel de 

mosselen komen eten.  

Ook jullie ksj leiding zal daar aanwezig 

lezier verzekerd! Kijk op de 

volgende pagina voor alle info! 
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Vriendjes en vriendinnekes dag! 

Op zaterdag 12 november is het naar jaarlijkse gewoonte terug 

vriendjes en vriendinnekes dag! Dit is de dag om al je vriendjes en 

vriendinnetjes mee te brengen naar de ksj! Zo kunnen zij net als jullie 

een geweldige namiddag beleven. 
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VerslagenVerslagenVerslagenVerslagen    
Jonghernieuwers 15/11: Worstelwortelworst 

 

Op 15 november stond er een dorpspel op de planning voor de 

jonghernieuwers. Maar omdat ze in maart een feestje gaan geven, 

moesten ze daar eerst een naam voor hebben verzonnen. Dat was 

blijkbaar niet zo gemakkelijk, maar na een uur waren ze het dan toch 

met elkaar eens. Het feestje zou ‘Block ‘til you drop’ gedoopt worden. 

Nu deze beslissing genomen was, was het tijd voor het echte spel. De 

bedoeling was dat ze opdrachten gingen uitvoeren in winkels. Om te 

weten in welke winkel ze iets moesten gaan doen, moesten ze aan het 

bord draaien. Van deze opdrachten moesten ze dan foto’s trekken als 

bewijs. Zo hebben we Michiel als fotomodel in lingerie gezien, zijn 

Jelle en Jef geschminkt geweest en is er een heel mooi blokkenspel 

gemaakt in de blokker. Ook hebben er die dag een paar matrozen de 

zeeman onveilig gemaakt. Daarna zijn ze nog heel lang op zoek 

geweest naar een bakker die mee wilde werken, maar blijkbaar zijn de 

Essense taarten veel te lekker om in iemand zijn gezicht te gooien. 

Omdat deze zoektocht zo lang geduurd had, was het daarna alweer 

tijd om terug naar het lokaal te gaan voor de formatie. Hoera! 

 

 



 

8 

KiekjesrubriekKiekjesrubriekKiekjesrubriekKiekjesrubriek    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nog veel meer foto’s vind je op facebook en op www.ksjessen.net! 
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MoppentrommelMoppentrommelMoppentrommelMoppentrommel    
 

Een man komt bij de tandarts. De tandarts kijkt in zijn mond en zegt: 

"Dat is een groot gat, dat is een groot gat, dat is een groot gat!" Man: 

"Waarom zegt u dat drie keer?" Tandarts: "Dat doe IK niet, dat is 

mijn echo!" 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een jonge arbeider stapt met knikkende knieën het kantoor van de 

directeur binnen: "Baas, zou ik alstublieft, indien het m-mogelijk is, v-

vrijdag vrij kunnen krijgen?" "WAT? WAAROM?"; brult de baas. 

"Euh... wel... ik t-trouw vrijdag... en... mijn v-vrouw zou het l-leuk 

vinden als ik erbij kon zijn." 
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TijdroverTijdroverTijdroverTijdrover    
 

   Sudoku                            Doolhof  

          

 

 

Wat komt er tevoorschijn als je de punten juist verbindt? 
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WistWistWistWist----jejejeje----datjesdatjesdatjesdatjes    
 

Wist je dat… 

 

- Plopsaland ver van Essen is 

- We zeer, maar dan ook zeer goed weer hadden 

- We in totaal met 75 man naar Plopsaland zijn geweest 

- Dat een hele hoop was 

- Er ook nog twee VKSJ’s in Plopsaland rondliepen 

- De deugnieten bijna overal in durfden 

- Ze dus echt wel graaf zijn 

- Het wel druk was 

- Het aanschuiven niet zo leuk was 

- We in een attractie zijn gefilmd 

- De boomstammekes echt megacool waren 

- De piepers de attractie met de brandweer leuk vonden 

- June kan kijken als een vis met tanden 

- De piepers het heel leuk vonden 

- Ze wel niet overal in durfden 

- We ook niet alles konden doen 

- We dus eigenlijk nog eens terug moeten gaan 

- De piepers een bolderkar hadden 

- Deze al hun tassen droeg 

- De piepers de beste zijn 

- Ze veel beter zijn dan de leeuwkes 

- Dit zeker niet waar is 
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- Ze wel veel lawaai maakten op de bus 

- We Shrek keken in de bus 

- Jasper en Thomas een plopmuts hebben 

- June heel cool is met haar pet achterstevoren 

- De piepers goed zijn in het opdrinken van het drinken van hun 

leiding 

- Alina en Gioia hun tong nog al kunnen uitsteken 

- We een helikopter zagen 

- De ook drie luchtballonnen zagen 

- De leiding verbaast was dat de piepers na zo een vermoeiende 

dag nog zoveel energie hadden op de terugweg 

- De leiding vrij tot zeer uitgeput was 

- We de achterkant van Amika zagen 

- Het volgens June niet de echte was want ze had geen hart op 

haar hoofd 

- Lori het leuker vindt om naar de attracties te kijken dan om erin 

te zitten 

- De piepers echte goochelaars zijn 

- Ze een hoed en een toverstok hebben gemaakt 

- Brent het gras stofzuigt met zijn voeten 

- De gemene tovenaar Josefina en Pandelina hadden weggetoverd 

- De piepers ze hebben teruggevonden 

- De piepers zeer goede toverspreuken hadden verzonnen 

- Je deze ook kan lezen in deze Jodela 

- De goocheltrucs zelfs voor de leiding te moeilijk waren  

- We er dan maar zelf een paar hebben verzonnen 

- Duije ons getrakteerd heeft voor haar verjaardag 

- We haar een hele gelukkige verjaardag hebben gewenst 

- Dit het laatste wistjedatje van november was 
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VerjaardagenVerjaardagenVerjaardagenVerjaardagen    
Ook deze maand zijn er weer enkele zeer leuke leden jarig! Laten we 

beginnen met Renzo van de leeuwkes! Deze jongeman wordt op 4 

november 7 jaar! 14 dagen later, op 21 november wordt Sam van de 

jonghernieuwers 16 jaar! 3 dagen later, op 24 november vieren we de 

verjaardag van rakker Michiel die dan 11 jaar wordt. Op 27 november 

mogen we Kim van de deugnieten feliciteren want zij wordt dan 10 

jaar. Een dag later zijn er maar liefst twee leden jarig! Dit is echter 

niet zo verwonderlijk aangezien het hier om een tweeling gaat. Deze 

tweeling bestaat uit twee jongedames die luisteren naar de namen 

Alissa en Axelle en op 28 november alletwee 15 jaar worden! De 

laatste jarige van deze maand is Seppe van de rakkers! Dit lid wordt 

op 29 november 12 jaar!  

 

Dit waren alle leden die deze maand taart gaan eten en cadeautjes 

mogen verwachten. Jarige leiding is er jammer genoeg niet maar dat 

maakt niet uit want dat betekent dat er nog verjaardagen zullen 

komen in de toekomst. Aan alle leden die deze maand jarig zijn, een 

hele dikke proficiat van de  hele leidingploeg!  
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GroentjesGroentjesGroentjesGroentjes    

Ook dit jaar zijn er weer enkele nieuwe leiders en leidsters 

bijgekomen. Omdat niet iedereen al kennis heeft gemaakt met hen, 

krijg je hier de kans om hen wat beter te leren kennen! 

Als je kan raden wie het groentje van de maand is, vul dan het 

onderstaande strookje in en maak kans op een zeer fijne prijs! 

 

Jodela: Een goedenavond, beste Groentje! Hoe oud bent u? 

Groentje: Beste Jodela, ik ben 17 jaren oud! 

 

Jodela: En hoeveel van die jaren zit je al in de ksj? 

Groentje: Ik zit in de ksj sinds het laatste jaar leeuwkes, dus dan is 

dit het tiende jaar. 

 

Jodela: Wauw, dat is al een hele tijd! En welke is de leukste activiteit 

die je in al die jaren ksj-ervaring al hebt meegemaakt? 

Groentje: De allerleukste activiteit die ik ooit heb meegemaakt? Dat 

is een enorm moeilijke vraag. Er is niet echt een activiteit die er 

bovenuit steekt want de meeste waren zeer leuk! 

 

Jodela: Is er een activiteit waaraan je terug denkt als de minst leuke 

activiteit in je ksj-carrière? 

Groentje: Oh ja die heb ik wel! Ik weet niet meer in welke groep het 

was, ik denk iets van deugnieten ongeveer, en de leiding had het 

prachtige idee om op een koude en regenachtige dag te gaan 
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buikschuiven op een zeil met bruine zeep. 

Omdat het zo koud was mochten we dat doen 

met onze kleren aan en op het einde van de 

activiteit stond ik helemaal vol uitslag en toen 

moest ik nog met de fiets naar huis ook. Dat was niet zo een 

topactiviteit.  

 

Jodela: Ah ja dat klinkt inderdaad niet zo plezant.. Heb je ten slotte 

nog een verhaaltje dat je graag wilt vertellen? 

Groentje: Oh ja ik heb nog wel een mooi verhaal van in mijn tweede 

jaar als sjower. Op kamp in Kasterlee denk ik, hadden we ‘s avonds 

macaroni met kaassaus en spaghetti gegeten en daarna gingen we een 

dorpspel spelen en een van de opdrachten die we moesten doen was 

een hele doos mellowcakes leegeten. Competitief ingesteld als ik ben 

begon ik aan mijn doos maar na een tijd werd ik zo ziek dat ik voor de 

kerk in een bloembak heb moeten overgeven… Op dat moment was 

het niet zo leuk maar achteraf is het een heel mooi verhaal vind ik! 

 

Jodela: Dat was inderdaad een zeer mooi verhaal, Groentje. Jammer 

genoeg zit ons gesprek er op, ik vond het zeer aangenaam. Bedankt 

he! 

Groentje: Oh ik vond het ook zeer aangenaam! Daaag! 

Jodela: Doei doei. 

___________________________________________________

Als jij weet wie dit groentje is, vul dit strookje dan in en geef het af 

op de volgende activiteit. Je maakt kans op een mooie prijs! 

Jouw naam en groep:……………………………………………………………………………………… 

Groentje:…………………………………………………………………………………………………………… 
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ActiviteitenActiviteitenActiviteitenActiviteiten    

Piepers 

5/11: Jammer, we zijn er niet! 

(geen activiteit, zie informatio) 

12/11: Vrolijke vrienden, dat zijn wij!  

(Vriendjes- en vriendinnetjesdag, zie informatio) 

19/11: Laten we nog eens piepergek doen! 

26/11: Kwaak kwaak zegt de eend 

 

Leeuwkes 

5/11: Wie zoekt, zal ons vinden!  

(geen activiteit, zie informatio) 

12/11: Neem eens iemand mee, naar de KSJ! 

(Vriendjes- en vriendinnetjesdag, zie informatio) 

19/11: Jeffrey, de vriendelijke bossprinkhaan 

26/11: Als het regent, zijn we nat! 

 

Deugnieten 

5/11: De leiding is er vandoor 

(geen activiteit, zie informatio) 

12/11: We nemen onze dierbaren mee 

(Vriendjes- en vriendinnetjesdag, zie informatio) 

19/11: We starten een handeltje 

26/11: Plons! 

(Meebrengen: zwemgerief en ouders die willen rijden) 
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Rakkers 

5/11: 007 op pad 

(geen activiteit, zie informatio) 

12/11: 007 maakt vrienden 

(Vriendjes- en vriendinnetjesdag, zie informatio) 

19/11: 007 op missie 

26/11: 007 versus Dr. No money 

 

 

Sjowers 

5/11: Wizzy en Woppy op vakantie 

(geen activiteit, zie informatio) 

12/11: Appeltaart 

(Vriendjes- en vriendinnetjesdag, zie informatio) 

19/11: Ooievaars zijn zoogdieren 

25/11-27/11: Ooh ooh Cherso! 

Jonghernieuwers                                      (Brief volgt nog)                           

5/11: De leiding is op weekend 

(geen activiteit, zie informatio) 

12/11: Visje Papier 

(Vriendjes- en vriendinnetjesdag, zie informatio) 

18/11-20/11: Naar waar gaan we? 

(Brief volgt nog)  

26/11: 10 centen 

(meebrengen: 10 cent) 
 

Michiel, Xanthe, Jolien VG, Hans, Jolien 

VDB, Bert, Marc, 

Boris, Sylvie, Jasper, Thomas, Thijs, Kjell, 

Hilde en Mathias! 



 
Contactgegevens leiding 
 
 
 

Antonissen Boris Spurrieveld 23 0474/46.72.42 

Boden Hans Steenovenstraat 84 0497/28.18.41 

Celis Xanthe Veldweg 65 0494/69.64.61 

Leloux Marc Baertshoek 8 0495/82.04.22 

Peeters Bert Antwerpsesteenweg 61 0498/59.70.02 

Peeters Thijs Pastoor Schoetersstraat 25 0476/72.18.14 

Van Den Bossche Kjell Steenovenstraat 118 0477/79.55.51 

Van der Burgt Hilde Maatjesstraat 43 0494/99.58.29 

Van der Burgt Jolien Maatjesstraat 43 0494/93.12.55 

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! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


