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JODELA 

 

JAARGANG 2014-2015 

NUMMER 385 

                      November 

DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSJ HEIDEBLOEMPJE ESSEN 
 

 

Voorwoord 

Geachte Jodela lezers, ik heet u welkom bij het nieuwe voorwoord van 

de maand. Raad u eerst maar eens in welke maand we zitten; In de 

maand, (ik weet niet wanneer u dit voorwoord leest) inderdaad, no-

vember. De maand waar de Sint met zijn weet-ik-veel welke kleur, 

maar bovendien toffe pieten, die tevens de beste vrienden van de mij-

ter dragende heilige man zijn, aanmeert in Antwerpen om zo zijn zak-

ken vol met lekkers uit de koelers van zijn stoomboot te halen. Om van 

de hak naar de bladerloze tak te springen, staan er deze maand maar 

liefst een kwartet activiteiten voor de boog. Je kunt dus bijvoorbeeld 

op een bepaalde zaterdag nog extra vriendjes en vriendinnetjes mee-

nemen om zo hen ook een portie maatschappelijke context mee te ge-

ven zodat het geen azijnplassers worden (daar zijn er toch al genoeg 

van). Ik moet jullie wel diep de teleurstelling in drijven als het gaat 

over het optimaal benutten van de zaterdagen die deze 31 dagen de 

wereld te bieden hebben. Wij, de voltallige leidingploeg gaan er een 

weekendje tussenuit. We doen dit niet voor ons genot, puur voor de 

zakelijke bulk die komt kijken bij het runnen van een jeugdbeweging. 

Wij zullen dus 68 uur aan een 

stuk in onze kostuums, als echte 

ministers, over de onderhandelin-

gen praten en zullen hopelijk tot 

een consensus komen. Genoeg ge-

zever, ik stop er mee. Grappige 

groetjes uit Essen!  
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Informatio 
Leidingsweekend 

Naar gewoonte trekt jullie leiding er weer een weekend op uit in no-

vember. Dit is niet zomaar een weekend. Hier wordt er vergaderd om 

zo alles vlot te laten verlopen het komende KSJ-jaar. Jammer genoeg 

wilt dit wel zeggen dat het zaterdag 8 november geen activiteit is. 

Niet getreurd, deze verloren tijd halen we wel in op ons kamp! 

 

Vriendjes-en vriendinnetjesdag 

Zaterdag 22 november is het een nét iets specialere zaterdagmiddag. 

Jullie mogen allemaal jullie vriendjes en vriendinnetjes meenemen naar 

de activiteit! Zo kunnen zij eens proeven van een leuke KSJmiddag. 

Hoe meer volk, hoe meer vreugde! Wij kijken er al naar uit. 

 

Sint 

Ja ja, bereid jullie al maar voor. Zater-

dag 29 november mogen wij de Sint en 

zijn beste pieten welkom heten op ons 

terrein! Wees deze maand dus maar ex-

tra braaf, dan krijg je vast en zeker iets 

lekkers van de Sint.  

PS: Sinterklaas en zijn zwarte pieten 

houden wel van mooie tekeningen! Hou je-

zelf dus zeker niet in en neem alle kleur-

potloodjes en viltstiften al maar boven.  
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WEDO-activiteit: KSJ Horror Night 

Aandacht aan alle Rakkers, Sjowers en Jonghernieuwer: 

Heb je zin om eens goed te griezelen op vrijdag 21 november, 

kom dan zeker naar de oude pastorij om 19.00 uur met de fiets en 

neem al je vrienden en vriendinnetjes mee. Brief volgt nog. Het zal in 

ieder geval de dag nadien nog gewoon activiteit zijn, dubbel pret ver-

zekerd! 

 

Mosseldag KERN 

Zondag 23 november organiseert de KERN, de beheerders van onze 

lokalen, naar jaarlijkse traditie hun Mosselfeesten. Kom zeker een 

hapje eten die dag in het parochiecentrum van Essen (Statie). Wij, 

jullie leiding, zal daar zeker en vast ook ergens rondlopen. Meer info 

vinden jullie op de affiche hieronder. 
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Groentjes 
Dag groentje hoe gaat het er mee?  

TOP, hoe gaat het met jou Jef ?  

Dat is inderdaad een veel gestelde vraag groentje, waar ik een-

duidig geweldig op ga antwoorden. Hoelang zit jij al in de KSJ? 

Vanaf de piepers, ik denk dat ik toen 6 was en al heel slim, ik was een 

soort Stephen Hawkings van de KSJ, omdat ik toen nog niet zo goed 

kon lopen en praten. 

Dus jij bent er al bij vanaf het prille begin, super. Wat was jou 

favoriete activiteit?  

Waterspelletjes vond ik altijd het leukste; lekker spelen in en met 

water en lekker nat worden. 

Top, en wie was de leider/ster die jou het nauwst aan het hart 

lag ?   

De leider die bij mij op de winnaarsplaats staat, is Rudy. Hij heeft mij 

verschillende jaren gehad toen ik jong was, en die herinnering is me 

tot op heden bijgebleven.  

Wat zijn je ander hobby’s, buiten de KSJ?  

Ik doe nog aan zweefvliegen, lekker strak gaan in de lucht.  

Had je ook een hekel aan een bepaalde activiteit?  

Nee, eigenlijk niet. Ik had de ene activiteit liever dan de andere maar 

echt een hekel hebben aan een heb ik nooit gehad.  
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Laten we terug over gaan naar dingen waardoor de lezer-

tjes nog beter kunnen raden wie jij bent, zoals wat zijn de 

dingen die typisch zijn voor jou?   

Ik heb ook mijn haar gekleurd en in Mol had ik het laten afscheren 

daar kapper Bertus.  

Probeer jezelf te omschrijven in drie kernwoorden ?  

Knap, slim en vriendelijk (de auteur kan dit niet bevestigen).  

Ik vond het heel aangenaam met jou praten maar zal nu toch dit 

interview moeten afsluiten. Heb je nog een wens of iets dergelijk 

om dit gesprek mee af te sluiten?  

Jup, net zoals het vorige groentje ben ik smoorverliefd op iemand in 

de leidingploeg, mocht hier een relatie uit groeien dat zou ik gigafor-

midabel vinden. 

Dankjewel meneer of mevrouw x, daag.  

Dag Jef.  

Weet jij wie meneer of mevrouw x is stuur dan een kaartje naar 

Jef Goris (je mag het natuurlijk ook altijd afgeven op een zater-

dag namiddag) de eerste die het goed weet te raden, krijgt van 

mij een fantastisch mooie prijs.  
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Wist-je-datjes 
 

Wist je dat... 

- De Leeuwkes het grote bananenspel hebben gespeeld? 

- Sommige bananen snel kapot gingen? 

- Vooral het banaanwerpen een succes was? 

- Er ook veel groepen hun doop hebben gedaan? 

- De geur minder aangenaam was? 

- Er veel leiding niet vuil wilde worden? 

- Dit allemaal watjes zijn? 

- Er ook veel foto’s van de doop en andere activiteiten zijn? 

- Het misschien deze maand wel lukt om ze in onze facebookgroep 

te posten? 

- Er in de plaats wel mooie kampfoto’s zijn te bewonderen in de 

Jodela? 

- De Leeuwkes de beste zijn? 

- Binnenkort Sinterklaas en de Zwarte Pieten weer in het land 

zijn? 

- Jullie dus extra braaf moeten zijn tijdens de KSJ? 
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Verslagen 
Quiz van de rakkers 

 

Ik herinner me deze dag nog als de dag van gisteren. Het was stralend 

weer. Mijn favoriete medeleiding en ik hadden voor de activiteit al 

een paar bidonnen met water gevuld. Deze mochten onze rakkers 

helemaal leeg drinken. Want we deden namelijk die dag een drinkquiz! 

Hierbij werden de leden opgedeeld in drie groepen: 2 van 5 leden en 1 

van 4 leden. Telkens wanneer er 1 groep het juiste antwoord gaf, 

moesten de twee andere groepen allebei 3 bekertjes water opdrinken. 

Dit zorgde voor een heleboel grappige taferelen. De quiz bestond uit 

allerlei leuke rondes. Zoals een oplosronde: bij deze ronde kregen alle 

drie de groepen een blad met daar enkele leuke foto’s op van cartoons. 

Deze moesten de leden herkennen en opschrijven. Wie dat de meeste 

foto’s juist had, kreeg natuurlijk de meeste punten. Er waren ook doe-

rondes. Bij deze ronde moest je dan om ter snelste een tomaat opeten 

of om ter snelste drie toeren rond de vest lopen. Toen was het  vijf 

uur en was de rakkers hun favoriete quiz gedaan. De rakkers gingen nu 

met een volle blaas naar de formatie en tevreden naar huis. 
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Tijdrover 
 

Kan jij alle woorden vinden? 
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Los de vragen op en vul het kruiswoord-

raadsel in. Oplossingen per cijfer worden 

ingevuld van boven naar onder. Vind jij het 

horizontale woord? 

1) Beste jeugdbeweging van het land. 

2) Ik … later leider/leidster. 

3) Dag waarop het KSJ is. 

4) Tegenovergestelde van slecht. 

5) Het voltooid deelwoord van spelen. 

6) Synoniem voor iets wilder spelen. Voltooid deelwoord. 

 

Wie lost deze sudoku op? 

Voor zij die het niet kennen, sudoku werkt als volgt: 

Het grote vierkant bestaat uit 9 kleine vierkantjes. Het is de bedoe-

ling dat in elk klein vierkantje alle getallen van 1 tot en met 9 komen. 

Ze mogen ook maar eenmaal voorkomen. Ook horizontaal en verticaal 

moet elke rij een getal van 1 tot en met 9 bevatten. Veel succes! 
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Moppentrommel 
Wat is het toppunt van onaardig zijn?                         

Iemand met een bril veel sterkte wensen. 

 

“Hoe stop je een koe in de diepvries?” vraagt Thomas aan zijn 

vriendje Sam. 

- Sam: “Weet ik niet” 

Thomas: “Diepvries open, koe erin, diepvries dicht.” 

- Dat is flauw zegt Sam. 

Thomas: “Oke maar hoe stop je een varken in de diepvries?” 

- Nou.. diepvries open, varken erin en dan de diepvries weer dicht 

doen zegt Sam 

“FOUT!” zegt Thomas. “Diepvries open, koe eruit, varken erin, 

diepvries dicht!”. 

Een man komt bij het uitzendbureau voor een baan. Er is maar één 

baantje vrij: aap spelen in een dierentuin, wegens ziekte van een grote 

mannetjes-baviaan. De man gaat er de volgende dag heen en gaat 

verkleed als aap de apenkooi in. Als hij op een rots zit ziet hij uit zijn 

ooghoek een leeuw op hem af komen. Hij krijgt het knap benauwd en 

beweegt zich niet. Als de leeuw vlakbij is hoort hij gefluister: “Psst, 

ben jij ook van het uitzendbureau?” 
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Zit een man met hamer en nijptang langs de 

waterkant. Als een ander hem vraagt wat 

hij daar doet, zegt hij: “Ik vis.” “Hoe bedoel 

je, je vist, zo kun je toch niets vangen?” De visser 

antwoordt: “Voor een tientje vertel ik je hoe ik dat 

doe”. De ander wordt toch wel nieuwsgierig en betaalt een tientje. 

“Nou, ik wacht tot er een vis komt, grijp hem tussen de tang en sla 

hem dan met de hamer op zijn kop”, legt de visser uit. “Maar zo vang 

je toch nooit wat?” “Oh jawel, een tientje of vijf op een middag.” 
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Verjaardagen 
Het is alweer de voorlaatste maand van het jaar, maar dat betekent 

niet dat dit ook geldt voor de KSJ! Ook in november zijn er weer een 

heleboel leden jarig. Als eerste is het de beurt aan Renzo Loomans. 

Deze deugniet wordt op 4 november 10 jaar. De volgende dag, 5 no-

vember, is er ook een deugniet jarig. Deze jongedame, die luistert 

naar de naam Imke Konings, wordt dan al 9 jaar! Op 7 november is 

het de beurt aan de derde en laatste jarige deugniet van de maand, 

namelijk Anouk Peeters! Zij wordt, net als Imke, 9 jaar. Na deze 3 

jarigen is het een hele tijd wachten tot het weer feest is op de KSJ 

maar dat geeft niet want op 21 november is het driedubbel feest!!! 

Want dan verjaren rakker Iben Hendrickx, leeuwke Stijn Edixhoven 

en leeuwkes leiding Sam Claessens! Het word dus niet alleen dubbel 

gevierd bij de leeuwkes, maar ook bij de rakkers! Iben wordt op deze 

prachtige dag al 11 jaar! Sam wordt er 19 en Stijn wordt al maar 

liefst 8 jaar oud en is hierbij ook de jongste die deze maand jarig is. 

Op 24 november is het de beurt aan de sjower Michiel Theunis. Hij 

wordt dan 14 jaar. Een paar dagen later is het terug de beurt aan de 

rakkers want op 26 november wordt Nova Arnouts 12 jaar! De 2 jari-

gen die deze prachtige maand mogen afsluiten zijn leidsters Alissa en 

Axelle Hendrickx. Zij worden op 28 november al 18 jaar oud. 

 

Een gelukkige verjaardag aan alle jarigen van deze maand! 



 

Kiekjesrubriekje 
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Activiteiten 

Piepers 

1/11: Samsop en Fredje 

8/11: Laat ma vallen (Leidingsweekend: zie Informatio) 

15/11: Kunstacademie voor dummies 

22/11: De koprollende smurf (meenemen: vriendjes/vriendinnetjes) 

29/11: De robinhoodse boog (Sint: zie Informatio) 

Leeuwkes 

1/11: Halloween afterparty 

8/11: De leiding is er niet, dus hebben wij veel verdriet 

(Leidingsweekend: zie Informatio) 

15/11: a la speciale  

(Speciale activiteit: Brief volgt nog) 

22/11: Sam’s verjaardagsfeestje  

(meenemen: vriendjes/vriendinnetjes en feesthoed) 

29/11: Sinterklaas is baas  

(Sint: zie Informatio, meenemen: tekening voor sint en piet) 

Deugnieten 

1/11: Hakuna matata 

8/11: Follow the leader!  

         (Leidingsweekend: zie Informatio) 

15/11: The voice kids, part 35946 

22/11: Nana banana, chiquita olé  

           (meenemen: vriendjes/vriendinnetjes) 

29/11: Hoor wie klopt daar kinderen? (Sint: zie Informatio) 
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Rakkers 

1/11: Finding nemo 

8/11: Entertain jezelf maar!! 

(Leidingsweekend: zie Informatio) 

15/11: De pandaexpress 

22/11: Puntje puntje puntje (meenemen: vriendjes/vriendinnetjes) 

29/11:Sinterklaas en zijn multicultureel goedgekeurde gekleurde 

pieten (Sint: zie Informatio) 

 

Sjowers 

1/11: Welke sjower wint de grote prijs!  

8/11: Jullie moeten ons een dagje missen! 

            (Leidingsweekend: zie Informatio) 

14/11-16/11: Ready to go to a mistery place!  

        (Weekend: Brief volgt nog)  

22/11: stel ons voor aan jullie #BFF  

        (meenemen: vriendjes/vriendinnetjes) 

29/11: Zal de sint een pakje hebben voor onze jarige leidster?  

        (Sint: zie Informatio) 

Jonghernieuwers 

1/11: Muren lelijk schilderen 

8/11: Afwezig zijn (Leidingsweekend: zie Informatio) 

15/11: Lid ronden 

22/11: Schoenen in de oven (meenemen: vriendjes/vriendinnetjes) 

29/11: NAMEN verzinnen!! (Sint: zie Informatio) 

 

Bart, Jef, Michiel, Sam, Thijs, Jelle, Manitas, Wietske,  

Jordy, Amber, Thomas, Bob, Sylvie, Alissa, Axelle, Jasper 



 

  



 

 


