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JODELA 

JAARGANG 2007-2008 

NUMMER 309 

Oktober 

 
DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSJ HEIDEBLOEMPJE ESSEN 

 

VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord    

 Dag mijn allerliefste KSJ’ertjes en KSJ’errestjes 

 

De start is weeral gemaakt, de kop is er af, de hoofdvogel is afgeschoten, het 

begin hebben we gehad (en alle begin is moeilijk), maar het einde zeker nog niet.  

We zijn opgewarmd, m.a.w. de eerste maand van het nieuwe KSJ-jaar zit er 

alweer op. Tijd voor echte actie nu…. OKTOBER!!!!!  

We hebben dit jaar redelijk wat nieuwe leden mogen verwelkomen waar wij 

natuurlijk hartstikke blij mee zijn! Hopelijk zijn deze nieuwe leden net zo blij als 

ze deze stap in hun leven gezet hebben. We zijn natuurlijk ook allemaal gedoopt 

(en dat zullen de mama’s en papa’s wel gemerkt hebben om vijf uur), behalve 

sommige leden die zien dat wanneer ze gedoopt worden, liever op zaterdag tussen 

2 en 5 met hun luie ……. ( weet ik veel wat) in de zetel voor den televisie of 

Playstation Nintendo blijven hangen!!!! 

Dat zullen nooit echte KSJ’ers worden, maar geen nood, jullie lieftallige leiding 

bokst natuurlijk weer spetterende activiteiten in elkaar voor de komende maand 

oktober. Daarin zit dan ook nog eens onze geweldige uitstap die op 13 oktober zal 

doorgaan, maar daar ga ik nu nog niet te veel over verklappen want het moet nog 

een beetje een verrassing blijven hé. 

 

Ten slotte wens ik jullie een keitoffe maand oktober toe. Hopelijk zijn onze 

weergoden ons nog een beetje gunstig 

gezind op zaterdagnamiddag, dat we er 

toch nog van kunnen genieten om 

buiten te spelen in het groene gras… 

 

Salu Paraplu! 
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Informatio 

Lidgeld 

Het zou kunnen dat de leiding van je groep nog niet bij jullie langs is geweest voor 

het jaarlijkse lidgeld. Dit wordt wel tijd, omdat we binnen 2 weken op uitstap 

gaan en hiervoor € 20,00 vragen. 

Het lidgeld bedraagt tevens ook € 20,00. Dus mocht je nog geen leiding over de 

vloer gekregen hebben, gelieve dan telefonisch contact op te nemen met iemand 

van de leiding. Hun telefoonnummers zijn achteraan in de Jodela te vinden. 

 

Uniform 

Het KSJ-uniform bestaat uit een blauwe KSJ-trui of KSJ-T-shirt en een oranje 

sjaaltje. Het is echt de bedoeling dat iedereen dit uniform elke zaterdag aan-

heeft. Heeft jouw kleine of grote spruit nog geen uniform, gelieve dan voor 2 uur 

of na 5 uur zaterdag contact op te nemen met leiders Pieter of Isaura, die kun-

nen jullie verder helpen. 

 

Uitstap 

De meesten weten ondertussen al wel 

dat we deze maand op uitstap naar 

Bobbejaanland gaan. Toch zetten we hier graag nog even 

alle nodige info op een rijtje. 

Ons bezoekje aan Cowboy Schoepen gaat door op zaterdag 13 

oktober. We spreken om 8:30u af in uniform aan de parking van de Heuvelhal in 

Essen, waar we ’s avonds ook weer zullen toekomen rond 18:00u. 
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De uitstap kost voor Piepers, Leeuwkes, 

Deugnieten en Rakkers € 15,00; voor Sjowers 

en Jonghernieuwers is dit € 20,00. Je kan 

het bedrag samen met je lidgeld betalen aan je 

eigen leiding, of overschrijven met duidelijke 

vermelding van groepsnaam, jouw naam en “uitstap” 

naar KSJ Heidebloempje Essen 775-5935133-15. 

Neem die dag zelf een rugzakje mee met een lunchpakket voor ‘s middags, want 

het wordt een lange dag en je zal de nodige energie vast en zeker kunnen gebrui-

ken! En vergeet ook niet om een regenjas mee te nemen. We hebben bij Frank 

Deboosere dan wel zalig weer besteld, maar aan’t weer kan je eigenlijk toch niks 

doen hé. 

Zo, ik denk dat ik zowat alles gezegd heb, als er toch nog vragen zouden zijn mag 

je altijd bellen met iemand van de leiding (telefoonnummers vindt je achteraan in 

de Jodela). 

 

Dag van de jeugdbeweging 

Vrijdag 19 oktober is het de dag van de 

jeugdbeweging. Laat zien dat KSJ de beste 

jeugdbeweging is die er bestaat!!! Doe dus 

allemaal jullie KSJ-uniform aan om naar 

school te gaan. Je zult niet de enige zijn 

met een uniform aan. Laat zien wie we zijn! 

 

Carwash 

De sjowers organiseren op 20 oktober een heuse carwash!!! 

Als je auto vuil ziet en je hebt zelf niet veel zin om hem (of haar) te wassen, kom 

dan gerust op zaterdag 20 oktober tussen 10 uur en 17 uur naar het Jeugdheem 
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op de KSJ (Essendonk 3). Dan zetten de Sjowers hun beste beentje 

voor om er uw auto er weer zo goed als nieuw uit te laten zien. 

Om de Sjowerskas een beetje bij te spekken vragen wij hiervoor een 

vrije gift. Terwijl u wacht bieden wij u een drankje aan voor maar 50 cent. 

 

Tie-Rex 

Zoals jullie hopelijk al gezien of gehoord 

hebben geven we met de KSJ op 27 oktober 

weer een vette fuif in de REX!!! Dit jaar 

hebben we de fuif TIE-REX gedoopt. De 

eerste vijfhonderd die binnengeraken, krijgen een gratis stropdas. Inkomkaarten 

kan je nog steeds bij de leiding krijgen voor € 2,00. Aan de kassa betaal je 

€ 4,00. Ik zou zeggen: tot dan! 

 

Parochiefeesten 

Het weekend van 12-14 oktober houdt onze parochie (O.-L.-Vrouw – Centrum) 

haar jaarlijkse parochiefeesten. ’s Vrijdags kan je in het Gildenhuis bijvoorbeeld 

komen quizzen en ik denk dat er zaterdagavond weer een heuse Compact Disco 

Show is. Meer informatie kan je bekomen bij onze diaken Leo Van Gink op 

03/667 28 66. 

 

Foto’s Kamp Beverlo 2007 

De website van onze KSJ werd vanaf het begin van dit werkjaar zowel qua inhoud 

als vorm grondig vernieuwd. Zo vind je er sinds enkele weken ook de foto’s van het 

afgelopen kamp op terug. Als je nog eens goed wil lachen met de stoten die je 

toen uithaalde, of als je wel eens wil weten wat er op zo’n kamp allemaal gebeurt, 

dan is er slechts één adres: www.ksjessen.net! 
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‘Wist‘Wist‘Wist‘Wist----jejejeje----dat’jesdat’jesdat’jesdat’jes    

 

Wist-je-dat … 

… Jolien goed bomen kan vangen? 

… Haar fiets goed een paraplu kan na doen? 

… Thomas vrienden heeft? 

… Hilde twee weken na elkaar in het water gelegen heeft? 

… Jeroentje een circusbeestje is? 

… Deugniet Bob niet zo goed is in levende goal spelen? 

… Hij naar de bal loopt in plaats van weg te lopen? 

… De witte ploeg steeds won met 4 op een rij? 

… De witte ploeg steeds uit andere leden bestond? 

… Den Thijs vindt dat de Glenn moet blijven bovendrijven in de vest? 

… Dit komt doordat hij Air Maxen draagt? 

… Witse en Kevin heel graag droge theezakjes in hun mond steken? 

… Anne niet meer het enige meisje was bij de Leeuwkes? 

… Maar Jonas vandaag de enige jongen was? 

… Rolf de vest ‘getsie’ vindt? 

… Vicky heel graag vies wordt? 

… Je bij sommige kinky games goed moet nadenken? 

… Jeroentje Arnouts gek is van discobars? 

… De Jonghernieuwers maar met 1 meisje waren? 

… Dit Jolien was? 

… De Deugnieten vandaag (zaterdag 29/09) probeerden een vuurtje te stoken? 

… Dit niet echt gelukt is? 

… Hun maïskorrels toch gepoft zijn geraakt? 
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… De popcorn toch goed smaakte? 

… De Deugnieten weer een nieuw lid hebben? 

… Hun leiding dit leuk vond? 

… Jeroentje Arnouts een speciale Jeroentjesdans heeft? 

… Hansje Boden goed kan rope-skippen? 

… Thomas Vroegrijk geen dag heeft zonder dat hij tegen iemand botst? 

… De Jonghernieuwers geen stoelenrace kunnen? 

… De Rakkers een vette disco gecreëerd hebben? 

… Ze dan goed kunnen jumpen? 

… Den Bob van de Piepers dit ook goed kan? 

… Dit dan wel in een plas is? 

… Jonas Verdijck elke activiteit kletsnat is? 

… Dit vandaag (zaterdag 29/09) kwam door “plasjumpen”? 

… De andere Leeuwkes dit ook wel leuk vonden? 

… Er heel veel ‘wist-je-dat’jes zijn? 

… Dit het op 1 na laatste wist-je-dat je is? 

… Dit het laatste is? 
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VerjaardagenVerjaardagenVerjaardagenVerjaardagen    

 

Er zijn een heleboel leden en leiding die we moeten feliciteren deze maand, want 

er is weer een hoopje jarig. Als eerste roepen we 9 keer hoera voor Jari Naalden 

van de Deugnieten, die op 5 oktober 9 jaar wordt. 

Ook Sylvie van de Jonghernieuwers mag 16 keer in haar poep geknepen worden, 

want op 9 oktober is het zo ver: Sylvie wordt 16! Maar zij is niet de enige van de 

Jonghernieuwers die deze maand haar verjaardag viert, ook Hilde wordt 20 

oktober weer een jaartje ouder, ze wordt maar liefst 15 jaar oud. En dan is er 

nòg eentje van de Jonghenieuwers: ook Mathias mag deze maand gaan feesten, 

want hij verjaart op 29 oktober. Sofie van de Piepers mag op 20 oktober dan 

weer 6 kaarsjes uitblazen!!! Stijn van de Piepers is ook jarig en wordt 7 jaar op 

26 oktober. Hiep hiep hoera voor Stijn! Kevin van de Rakkers mag een hele hoop 

verjaardagskussen verwachten maar liefst 11 

per persoon op 23 oktober! Dan is er nog één 

lid jarig en dat is Xanthe van de Sjowers, die 

mag gaan feesten op 25 oktober! Op 

diezelfde dag is Afke, de superknappe 

Deugnietenleidster ook nog jarig. Iedereen 

die wil mag Afke nu eens kussen! En dan als 

laatste gaan we Rakkerleidster Isaura 

feliciteren want zij wordt op 26 oktober 19! 

 

GEFELICITEERD ALLEMAAL EN GENIET ERVAAAN!!! 
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TijdroverTijdroverTijdroverTijdrover    

Jaja, een nieuw werkjaar dus ook nieuwe Tijdrovers! Dit jaar is er iets nieuws 

bijgekomen. Als je deze pagina opgelost afgeeft aan de leiding, een heel jaar lang, 

dan maak je kans op prachtige prijzen! Dus pret maken en er nog iets voor krijgen, 

is dat niet perfect? Ja, dat dacht ik ook! We beginnen met makkelijke dingen en 

gaan zo tot de moeilijkere spelletjes. Dus op het einde van het jaar zijn diegenen 

die meedoen echt gevorderden. Hier gaan we dan! 
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MoppentrommelMoppentrommelMoppentrommelMoppentrommel    

 

Meester: “Casper! Je hebt maar    Er komt een dief thuis van  

liefst 35 fouten in je taalles! En   zijn werk en die zegt tegen  

weet je wat zo gek is? Jou     zijn vrouw: “Sorry, schat. Ik 

buurman heeft precies dezelfde   heb geen bloemen meegebracht 

fouten! Hoe zou dat toch komen?!”   want de winkel was nog open.” 

Casper: “Ik denk omdat we de 

zelfde meester hebben.”    

     Er komt een Belg, een Duitser 

     en een Nederlander binnen 

 Wat is het toppunt in een café. Vraagt de man  

 van verspilling?  achter de bar: Is dit een grap? 

 Een kleurenfoto maken 

 van een zebra.   

       Een moeder is met zes kinderen 

       in een warenhuis. De liftjongen 

       vraagt haar naar welke afdeling 

  Ken je de mop al van  ze wil. “De kinderafdeling”, zegt 

  dat dacht ik al??   de moeder. Roept één van de 

  Nee?     kleintjes: “Maar mam we zijn 

  Dat dacht ik al!   al met zijn zessen!” 
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    ActiviteitenActiviteitenActiviteitenActiviteiten    

Piepers 

6/10: Skoebidoelthetgoed 

13/10: Ribbedebie naar Bobbejaanland (Zie 

Informatio, p. 2) 

20/10: Zeg het met patatten  

  Meebrengen: patat 

27/10: De kroon van vuilkarman Willy 

 

 

 

Leeuwkes 

6/10: Wij zijn samen onderweg 

13/10: Bobbejaanland (Zie Informatio, p. 2) 

20/10: De Vlaamse Leeuwen 

27/10: Koekenbak 

 

 

 

Deugnieten 

6/10: Wham! 

13/10: Bobbejaanland (Zie Informatio, p. 2) 

20/10: Het gevecht tussen Koekiemonster en het Spaarvarken 

27/10: The comeback van de oudjes 
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6/10: Albona 

13/10: Schoepen (Zie Informatio, p. 2) 

20/10: Milsani 

27/10: Door het bos de bomen niet meer zien  

De leden worden om 14u aan het 

“Kajotterspleintje” verwacht, waar ze om 17u 

terug kunnen worden afgehaald. 

 

Sjowers 

6/10: Rock Ternat 

13/10: Bobbejaanland (Zie Informatio, p. 2) 

20/10 (van 10:00u – 17:00u!): Carwash  

 Meebrengen : spons, emmer, zeep!  

27/10: 50 jaar getrouwd 

 

Jonghernieuwers 

6/10: Rope-skipping 

13/10: Eerste dag van de tweedaagse van op kamp (Zie Informatio, p. 2) 

20/10: The Godfather Games 

27/10: Tie-Rex 

 

Jasper, Rudy, Charis, Boris, Ellen, Jasper, Rudy, Charis, Boris, Ellen, Jasper, Rudy, Charis, Boris, Ellen, Jasper, Rudy, Charis, Boris, Ellen, 

Babette, Afke, Gino, Leen, Robin, Joris, Babette, Afke, Gino, Leen, Robin, Joris, Babette, Afke, Gino, Leen, Robin, Joris, Babette, Afke, Gino, Leen, Robin, Joris, 

Isaura, Jonas, Jeffrey, JohIsaura, Jonas, Jeffrey, JohIsaura, Jonas, Jeffrey, JohIsaura, Jonas, Jeffrey, Johnnnnny, Pieterny, Pieterny, Pieterny, Pieter    



Contactgegevens leiding 
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