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JODELA 

 

JAARGANG 2008-2009 

NUMMER 320 

Oktober 

 
DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSJ HEIDEBLOEMPJE ESSEN 
 

VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord    

Goedenavond, -ochtend, -middag of wat het dan ook mag zijn wanneer 

je dit boekje in je handen neemt. De eerste maand van ons KSJ-jaar 

zit er alweer op, geen gewone maand, maar een maand met vele nieuwe 

dingen zoals de allereerste startdag, de allereerste fotoavond en na-

tuurlijk de aloude kei-leutige ‘s zaterdagse KSJ-dagen. Nu is oktober 

aan de beurt, de maand waar traditiegetrouw veel regen valt en de 

zon ver te zoeken is, maar als je het mij vraagt zal oktober niet moe-

ten onderdoen tegenover de rest van het jaar. Want ook deze maand 

is er weer heel wat te doen, zo is er de Dag van de Jeugdbeweging 

waar we de jeugdbewegingen, (vooral de KSJ dan) extra in de verf 

zetten en natuurlijk is er ook onze jaarlijkse oktoberfuif “Soirée 

Tropical” dat sowieso weer een feestje wordt.  En al wie dacht dat dit 

alle feestjes waren hebben zich vergist: op 4 oktober is het namelijk 

Werelddierendag, dus kunnen we onze diertjes nog eens goed in de 

watten leggen. Niet getreurd voor de mensen die niet zo met de die-

ren inzitten. Die slagen deze feestdag maar gewoon over (net zoals 

mij trouwens, want met die dieren heb je toch alleen maar miserie). 

Maar goed, wie dit wil vieren mag 

dat van mij gerust doen. Maar ik 

zit precies alweer op het einde 

van dit pagina’ke en jullie zijn 

waarschijnlijk net zoals mij wel 

weer nieuwsgierig naar de rest 

van dit boekje. Dus tot op de 

KSJ allemaal! 



 

2 

InformatioInformatioInformatioInformatio    
Soirée Tropical 

Aandachtige lezers weten het nog van in onze 

vorige Jodela, maar voor de nieuwe leden en 

voor de vergeetachtigen onder jullie willen we 

graag nog een laatste keer reclame maken voor 

onze geweldige fuif op zaterdag 4 oktober in 

de Rex. Zeker komen! 

 

Afke trouwt 

Het is zo ver… Afke, onze voormalige V.A.M.P. die vorig jaar met de 

KSJ is gestopt, trouwt op zaterdag 

11 oktober met Yves, de man van 

haar dromen. De KSJ gaat die dag 

zeker door, maar het hele gebeuren 

zal toch net een beetje anders ver-

lopen dan normaal. Omdat Afke zich 

al die jaren vol enthousiasme heeft 

ingezet voor de KSJ willen we graag 

iets terugdoen. We verzamelen 

daarom met alle KSJ’ers om 

13:45u aan de kerk van Essen-Centrum, in uniform! Na de trouwmis 

gaan we met zijn allen gewoon naar het jeugdheem, waar de eigenlijke 

activiteit van start gaat. Om 17:00u worden de mama’s en de papa’s 

uiteraard weer gewoon aan het jeugdheem verwacht waar ze hun kind-

je(s) weer lekker uitgespeeld kunnen afhalen. 
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Dag van de Jeugdbeweging 

Op vrijdag 17 oktober is het de jaarlijkse Dag van de 

Jeugdbeweging. Op deze dag mag iedereen die in een 

jeugdbeweging zit in zijn uniform naar school of naar het werk komen. 

Je kan dan niet alleen laten zien dat je zelf in de KSJ zit, maar je zal 

misschien verrast zijn hoeveel 

mensen er op jouw school nog in 

een jeugdbeweging zitten. Op 

deze dag is er ook geen strijd 

tussen Scouts, Chiro, KLJ, KSJ 

of andere groepen; iedereen die 

in uniform is hoort erbij! 

 

Uitnodiging receptie en inhuldiging wc-gebouw 

De Kern, (dat is de overkoepelende organisatie die zich inzet voor het 

beheer van de lokalen aan het jeugdheem Deken Verbist) nodigt alle 

ouders en leden uit op de feestelijke opening van het nieuwe wc-

gebouw. Dit alles gaat door op zondag 19 oktober tussen 13:30u en 

15:00u. Meer informatie vindt u op de flyer op bladzijde 4. 

 

Leidingsweekend 

Op zaterdag 25 oktober is er jammer genoeg geen KSJ. De leiding 

vertrekt dan op een weekend op een vooralsnog volstrekt geheime lo-

catie, waar veel vergaderd zal worden over het werkjaar. Voor één 

keer zal het jeugdheem er dus zeer verlaten uitzien voor een gewone 

zaterdag. We zien jullie graag terug op zaterdag 1 november. Hoewel 

het dan Allerheiligen is, gaat de KSJ wèl gewoon door! 
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U I T N O D I G I N G   

 

Voor  

 

RECEPTIE en INHULDIGING  

 

Gerenoveerde sanitaire voorzieningen en douches 

+ 

Erkenning jeugdverblijfplaats type A door Toerisme Vlaanderen 

 

BIVAKHUIS DEKEN VERSTRAELEN 

 

Op zondag 19 oktober te 13u30 tot 15u00 

 

Jeugdheem Deken Verbist, Essendonk 3 – 2910 Essen 

 

U bent van harte W E L K O M ! ! ! ! 
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Formatie: huh? 

Omdat we dit jaar vele nieuwe leden mogen verwelkomen 

(waar we uiteraard zéér blij mee zijn), geven we jullie hier nog 

even een uitgeschreven formatie mee. De “lyrics” van de liedjes die 

gezongen worden tijdens de openings- en slotformatie staan daaron-

der. 

 

4 maal fluiten. 

− Iedereen verzamelt aan de vlaggenmast. 

Groep per groep in 2 mooie rijen. 

Bondsluider fluit en zegt: “Jong Vlamingen, treed aan in vierkantsfor-

matie, mars!” 

− Na deze woorden vormen we met zijn allen een vierkant. 

Bondsluider fluit en zegt: “Geef acht!” 

− Iedereen gaat in geef-achtpositie staan 

(Dit is met de benen tegen elkaar en de armen naast het lichaam). 

Bondsluider zegt: “Om te groeten, groet!” 

− Iedereen groet, door wijs- en middelvinger van de rechterhand op 

je buik te plaatsen. 

Bondsleider zet het Heidebloempje (voor de ochtendformatie) of het 

Avondlied (voor de slotformatie) in. 

Na zingen zegt bondsleider: “Groet af, sta pal, inspectie!” 

− Iedereen gaat met gespreide benen staan met de armen op de rug, 

leiding controleert of de leden hun uniform aan hebben. Dit is ook 

het moment waarop de leden hun 50 cent voor het drankje afgeven. 

Na inspectie zegt bondsleider: “Ter plaatse rust!” 

− Iedereen gaat met gespreide benen staan met de armen op de rug. 

Bondsleider zegt de activiteiten van elke ban. 

Bondsleider zegt: “Voor Christus en Vlaanderen!” 
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− Iedereen roept: “Trouw!” en heft hierbij de wijs- en 

middelvinger van zijn rechterhand op tot aan de schouder. 

 

't HEIDEBLOEMPJE 

 't Ligt tussen de zee en de heide, mijn land, 

 naast de zee en de heide van Vlaand'ren. 

 Daar groeit en gedijt in het magere zand,  

 't Heidebloempje op de vlakte van Vlaand'ren. 

 

 Refrein: (2x) 

 Heijochei, op de hei laait de purp'ren brand, 

op voor outer en heerd, op voor God 

en ons land ! 

 

AVONDLIED 

O Heer,  d'avond is neergekomen, 

de zonne zonk, het duister klom. 

De winden doorruisen de bomen 

en verre sterren staan alom. 

Wij knielen neer om U te zingen 

in 't slapend woud ons avondlied. 

Wij danken U voor wat w'ontvingen, 

wij vragen Heer, verlaat ons niet. 

Knielen, knielen, knielen wij neder, 

door de stilte weerklinkt onze beê. 

Luist'rend, fluist'rend kruinen mee 

en sterren staren teder. 

Geef ons Heer, zegen en rust en vree.  
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GroentjesGroentjesGroentjesGroentjes    
Net zoals vorige maand zal ook nu een nieuwe leiding voorgesteld wor-

den in de rubriek. Vorige maand was het leider Bert van de Rakkers. 

Van alle inschrijvingsstrookjes die we ontvangen hebben (eentje), 

heeft een onschuldige hand Anne Van Bragt van de Deugnieten aange-

duid als winnares. Ze won een prachtige KSJ-KSA-VKSJ-fietswimpel. 

Proficiat! Nu is het de beurt aan een andere leider/leidster om zich 

voor te stellen en ook nu kan er mee gegokt worden als je denkt te 

weten wie het is. Veel succes! 
 

Jodela: Goedenavond! 

Groentje: Helaba! 
 

J: Hoe ben je met KSJ Heidebloempje Essen in contact gekomen?  

G: Eehm, Op een gegeven dag heeft mijn moeder me gewoon naar de 

KSJ gebracht, denk ik. Ik durf het niet te zeggen, het is al veel te 

lang geleden. 
 

J: En hoe kwam je mama dan op het idee om je bij ons te laten komen 

 spelen? 

G: Via een andere moeder denk ik, mond-op-mond reclame hé. 
 

J: Doe je nog iets anders dan KSJ in je vrije tijd? Sport of zo?  

G: Neen, ik ben helemaal into KSJ! 
 

J: Ben je dan niet sportief? 

G: Ik ga niet gelijk een mietje een bal weg trappen en der 

 daarna achter aan crossen! Enkel KSJ, de hele week lang! 
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J: En wat doe je dan in het dagelijkse leven? Werk je al? 

G: Dat ook niet. Ik studeer momenteel aan het Sint- 

 Jozefinstituut in Essen en ik doe er Economie-Wiskunde. 
 

J: Aha, een slimme kop. Wat wil je later gaan doen dan? 

G: Goh, dat weet ik echt nog niet eigenlijk! 
 

J: Oké maar nu even wee over naar KSJ, wat is zo waar je eerste ech- 

 te herinnering van de KSJ? 

G: Moeilijke vraag! Ik kan me nog een kamp herinneren met een zeer 

 grote zandberg! Daar hebben we dan een grote sjorring gemaakt. 

Later viel dat groot allemaal wel redelijk mee hoor. Ik dacht dat 

dit in Mol was meer echt zeker ben ik niet! 
 

J: Nu gooien we het even over een geheel andere boeg! Stel dat je ie- 

mand anders kon zijn voor 1 week lang, iemand van de leidingploeg, 

wie zou je dan willen zijn die week? 

G: Ik zou wel eens willen ruilen met leider Pieter, om al eens een echt 

 voorproefje te krijgen van het studentenleven. 
 

J: Nog een voorlaatste vraagje! Wat zijn je negatieve eigenschappen? 

G: Ik ben één en al positief!  
 

J: Zo’n mooi zelfbeeld! Jij moet dan wel zeer gelukkig zijn? 

G: Ik kan niet klagen nee, al was de vorige vraag wel wat lastig! 
 

J: Bedankt voor dit interview! 

G: Graag gedaan! 
------------------------------------------------------------------------------ 
INSCHRIJVINGSSTROOK 

Naam:........................................................................................................................ 

Groep:....................................................................................................................... 

Wie is volgens jou het Groentje? ..................................................................... 

(Mogelijkheden: Hilde, Sylvie, Mathias, Jolien, Femke, Jeroen, Hans, Kjell) 
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TijdroverTijdroverTijdroverTijdrover    
                     

Deze maand hebben we voor jullie een geweldige rebus in petto! 

Als je alles goed invult krijg je een zin van 11 woorden die je 

waarschijnlijk al wel eens tegen iemand hebt gezegd!  

 

 

 

         

             Veel Succes! 
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KiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekje    
 

De eerste KSJ-maand leverde al enkele leuke kiekjes op. Het mooie 

weer en de geweldige activiteiten zorgden voor een geslaagd begin!  

Ohja, we proberen steeds alle foto’s op onze website te zetten dus ga 

daar zeker eens een kijkje nemen! 

 



 

11 

VerslagenVerslagenVerslagenVerslagen    
Fotoavond Kamp Wetteren 2008 

Zaterdag 27 september, iets voor 19:00u. De meeste leiders hebben 

net hun frietjes opgegeten en haasten zich naar de Oude Pastorij. 

Daar zal immers de eerste fotoavond van de KSJ plaatsvinden, vol met 

foto’s van het afgelopen kamp. Werkelijk iedereen was uitgenodigd, en 

er was dan ook een mooi aantal ouders en kijklustigen aanwezig. De 

laatste leiders en leidsters stroomden uiteindelijk ook toe, ze waren 

nog snel even naar huis gereden om de vetzakkerij van de doop eerder 

op de dag toch een beetje uit hun haar te wassen. Maar dan sloeg het 

noodlot toe. De wet van Murphy, hand in hand met compatibiliteits-

problemen tussen softwareversies onder Windows XP en Windows 

Vista zorgden ervoor dat de eigenlijke projectie van de foto’s een dik 

half uur werd uitgesteld… en dat er geen geluid was. Toch werd het al 

bij al een geslaagde avond: we hebben oeh-, aah- en ooh-momenten be-

leefd, want er waren dan ook enkele zeer mooie foto’s bij. Blote kon-

ten, leiders in een clownoutfit, mensen die hun tong niet konden bin-

nenhouden,… Alles passeerde de revue. Na het hele gebeuren 

vertoonden we ook nog enkele kampfilmpjes, waarvan er sommige te-

rug te vinden zijn op Youtube (zoek maar eens op “Experimentjes op 

kamp” of “Hans wordt gewaxed”). We hopen dat iedereen die er bij 

was een aangename avond heeft beleefd en we verontschuldigen ons 

nog een laatste maal voor de technische problemen die er waren. De 

eerste fotoavond had last van beginnersfoutjes, maar we laten ons 

hier niet door ontmoedigen. We nodigen jullie dus alvast uit voor een 

vervolg, ergens in september volgend jaar, met de foto’s van Kasterlee 

2009! 
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MoppentrommelMoppentrommelMoppentrommelMoppentrommel    
 

� Wat krijg je als Batman wordt vertrappeld door een olifant? 

Platman! 

 

� Het is geel, het vliegt tegen een boom waarna het dood neervalt en 

vliegt dan weer verder. Wat is het? 

    Een Reïnkanarie  

 

� Een aap ontsnapt uit de Zoo in Antwerpen en gaat op het Astrid-

plein een café binnen. De baas schrikt maar vraagt na een tijd toch 

maar aan de aap die aan de bar is komen zitten, wat hij wil drinken. 

“Een pintje”, antwoordt deze. 

Stomverbaasd tapt de baas een pintje. “Wat mag dat kosten?”, vraagt 

de aap. De baas denkt “zo'n stomme aap, ik reken maar eens goed 

door” en zegt “da's dan twee euro.” De aap haalt een portemonnee 

vanonder zijn pels en betaalt 2 euro. De baas staat van op een veilige 

afstand de aap wat aan te staren en besluit dan toch maar een ge-

sprek aan te knopen. Hij zegt “dat ziet ge toch niet dikwijls, een aap 

op café.” Antwoordt de aap: “ik zou het geloven, als ge twee euro 

vraagt voor een pintje!” 

 

� 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." 
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  Ik ben een pinguin! zei de papegaai. 

    Stomme papegaai! zei de pinguin. 

   Stomme pinguin! zei de papegaai. 

 

� Om 7 uur 's ochtends zit ik lekker te vissen langs de Kleine Aa. De 

damp staat nog op het water. Ik zit net, komt er een man achter mij 

staan kijken. Het wordt acht uur, negen uur, tien uur, twaalf uur. Ik 

neem een boterhammetje. En nog steeds staat die man achter mij 

naar mijn dobbertje te staren. Om 2 uur 's middags staat hij er nog. 

Als ik om 7 uur 's avonds mijn spullen inpak, staat die vent nog steeds 

achter me. Ik zeg: "Meneer, u heeft nu 12 uur lang achter mij staan 

kijken. Waarom koopt u geen hengel? Kunt u zelf gaan vissen ." Zegt 

die man: "Sorry, maar daar heb ik echt geen geduld voor."  

 

� Een jonge man is net aangenomen in een grote multinational. Vanaf 

de eerste dag neemt hij de telefoon, belt de bedrijfscafetaria en 

brult: "een koffie, en snel een beetje....". Aan de andere kant van de 

lijn antwoordt een stem : "Ik denk dat u een verkeerd intern nummer 

gedraaid hebt, weet u wel met wie u spreekt, onnozelaar?" "Heu... 

Nee...", antwoordt de pas aangenomen 

werknemer.” "Ik ben de Directeur-

Generaal van deze firma, jij idioot !" De 

jonge man roept tweemaal luider: "En U, 

dik opgeblazen Directeur-Generaaltje, 

weet u wel met wie u spreekt?" "Heu... 

Nee", antwoordt de directeur ietwat ver-

baasd. "Perfect !", antwoordt de jonge man 

en hij legt de telefoon opgelucht neer... 
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VerjaardagenVerjaardagenVerjaardagenVerjaardagen    
Hipperdepiep hoeradeladie-jééj! Er zijn in oktober superveel jarigen 

in de KSJ! Taart, feestjes, snoepjes en liters Kidibul kan je bij on-

derstaande personen gratis en voor niks krijgen. Vergeet ze dan na-

tuurlijk wel geen gelukkige verjaardag te wensen. 

De eerste gelukkige deze maand is Deugniet Jari Naalden: hij wordt 

op 5 oktober 10 jaar. Lieve pieperleidster Sylvie van Hoydonck mag 

je op 9 oktober 17 knepen in haar poep geven. Op 11 oktober is er nog 

iemand van de leidingsploeg jarig: Bert Peeters geeft dan een gratis 

vat naar aanleiding van zijn 18e verjaardag! Leeuwke Fleur Kalkman 

verjaart één dag later, en verschilt dan 10 jaar met leider Bert: zij 

wordt dan 8 jaar! Op diezelfde dag verjaart ook Bryan De Rijcke, on-

ze kersverse Jonghernieuwer. Hij wordt 15 jaar. Op 20 oktober is 

het driedubbel feest: Max Van Opdorp en Sofie Vinck van de Leeuw-

kes zijn exact even oud en worden allebei 8 jaar, terwijl leidster Hil-

de Van der Burgt dan net dubbel zo oud wordt. Ze viert dan haar 16e 

verjaardag. Op 25 oktober is het de beurt aan Sjower Xanthe Celis 

om te verjaren. Ze wordt dan 14 jaar. Alvast een cadeautip: Xanthe 

is ontzettend blij met een strakke roze broek. Leeuwke Stijn Kestel-

le mag één dag later, op 26 oktober, 8 kaarsjes uitblazen. De laatste 

jarige van deze maand is leider Mathias Vandersteen. Hij mag zich 

aan een 17-voudige “felix” verwachten op 29 oktober. 
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ActiviteitenActiviteitenActiviteitenActiviteiten    

Piepers 

4/10:  Werelddierendag 

           Meebrengen: (niet levend) lievelingsdier! 

11/10: Wafkes Wentelteefjes namiddag 

           Om 13:45u verzamelen aan kerk Essen-Centrum in uniform! 

        Zie Informatio!   

           Meebrengen: (ongekookte) rijst! 

18/10: Cowboy- en indianendag 

           Verkleed komen als cowboy of indiaan!  

25/10: Leidingsweekend 

           Geen activiteit (zie Informatio)! 

 

 

                                  Leeuwkes 

                                  4/10:    Afternoon Tropical 

                                  11/10:   Daar komt de bruid 

                                              Om 13.45u verzamelen aan kerk 

                                Essen-Centrum in uniform!  

                                Zie Informatio!   

                                  18/10:   Jef de bouwvakker 

                                  25/10:   Leidingsweekend 

                                               Geen activiteit (zie Informatio)! 
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Deugnieten 

4/10:  Matinééj Tropical 

11/10: De grote-voetenshow 

          Om 13.45u verzamelen aan kerk Essen-Centrum in uniform! 

          Zie Informatio!   

          Aandoen: te grote schoenen! 

18/10: Forest Bell 

           Meebrengen: Fiets! 

25/10: Leidingsweekend 

           Geen activiteit (zie Informatio)! 

 

 

                       Rakkers 

                                 4/10:   Pret met Babette 

                                            Meebrengen: feesthoed! 

                                11/10:  Bertse feesten 

                                           Om 13.45u verzamelen aan kerk  

                              Essen-Centrum in uniform! 

                              Zie Informatio! 

                                18/10:  David de Boskabouter 

                                            Meebrengen: Fiets! 

                                25/10   Leidingsweekend 

                                            Geen activiteit (zie Informatio)! 
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Sjowers  

4/10:  Cocktail in de Afternoen 

           Meebrengen: alcoholvrije cocktail! 

11/10:  Afke is gone forever 

           Om 13.45u verzamelen aan kerk Essen-Centrum in uniform!  

           Zie Informatio! 

           Meebrengen: bruidsboeket voor Afke!  

18/10:  Teddy is burning 

            Meebrengen: knuffelBEER die kapot mag!  

25/10:  We zijn er even niet,  

            gelieve volgende week terug te komen! 

            (Leidingsweekend! Geen activiteit!) 
 

Jonghernieuwers 

4/10:  Sjillen voor vanavond 

           Meebrengen: iets ontspannends! 

11/10:  Trouwpartijke 

           Om 13:45u verzamelen aan kerk Essen-Centrum in uniform!  

           Zie Informatio!   

18/10:  Vriendjes en Vriendinnekesdag 

            Meebrengen: Fiets! 

25/10:  Leidingsweekend 

            Geen activiteit! 

Hilde, Ellen, Charis, Babette, Boris, John, Rudy, Jef, Femke, Hans, Jasper, 

Jonas, Sylvie, Jolien, Piet, Bert, Leen, Robin, Mathias, Gino, Joris, Jeroen, Kjell 



Contactgegevens leiding 
 

Antonissen Boris Spurrieveld 23 0474/46.72.42 

Arnouts Ellen Struisven 43 0497/92.31.49 

Arnouts Jeroen Struisven 43 0494/46.21.41 

Boden Hans Steenovenstraat 84 0497/28.18.41 

Elst Johnny Handelsstraat 7 0485/74.36.55 

Herrijgers Jeffrey Albert Yssackersstraat 12 0496/85.80.90 

Hermus Rudy Kloosterstraat 4 bus 2 0485/95.77.49 

Kalkman Femke Essensteenweg 5 bus 3 0479/85.44.98 

Konings Joris Hemelrijklaan 20 0473/26.92.76 

Peeters Bert Antwerpsesteenweg 61 0498/59.70.02 

Schrauwen Jonas Kraaienberg 13 0472/01.03.70 

Van de Keybus Leen Kortestraat 16 0472/98.66.82 

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 Gino Antwerpsesteenweg 34 0485/34.24.18 

Van Hoydonck Sylvie Antwerpsesteenweg 34 0478/35.62.91 

Van Landeghem Jasper Velodreef 184 0474/76.97.58 

Van Spaendonk Pieter Moerkantsebaan 143 0477/93.79.68 

Vandersteen Charis Hey-endlaan 9 0494/85.16.06 

Vandersteen Mathias Hey-endlaan 9 0498/60.27.85 

Vroegrijk Robin Heuvelplein 19 0474/39.12.06 

Wouters Babette Hey-endlaan 30 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! 
 



 
 


