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JODELA 

 

JAARGANG 2009-2010 

NUMMER 330 

Oktober 

 
DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSJ HEIDEBLOEMPJE ESSEN 
 

VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord    

Wel wel wel, het nieuwe KSJ-jaar is net begonnen en in plaats van een 

trage dieselstart te nemen, zijn we er knallend ingevlogen! Veel 

nieuwe leden kwamen zich aanmelden, de leiding zal het druk hebben 

dit jaar! Jullie hebben ook ongetwijfeld gemerkt dat de jodela van 

September niet helemaal van goede kwaliteit was. Zowel de kleur (dat 

vies geel) als de resolutie van de prentjes was niet goed! We hebben 

de verantwoordelijke opgespoord en hij (als zijnde de nieuwe 

eindredacteur!) heeft ons er van verzekerd dat hij zijn best zal doen 

om nu met betere resultaten voor de dag te komen!! Verder is er al 

veel gebeurd in KSJ-land, de startdag was een groot succes, dit 

alsook onze geweldige foto-avond! Het lokaaltje barstte bijna uit zijn 

voegen door alle dolenthousiaste ouders, leden en vrolijke leiding! Nog 

enkele uurtjes na het einde zaten er nog steeds papa’s en mama’s met 

ons een pintje te drinken, dolle pret was het! We bedanken nogmaals 

ex-leidster Ellen voor al het werk dat zij in deze film gestoken heeft. 

Dit evenement wordt zeker nog eens overgedaan, daar kan je van op 

aan!  September mag dan jammer genoeg al gedaan zijn, oktober 

wordt veel beter, vol spannende 

activiteiten en onze spetterende 

fuif in de rex, meer daarover in 

den Informatio! Deze maand nog 

geen leidingsweekend, dus bereid 

je maar voor op 5(!) goedbestede 

zaterdagen op het KSJ-terrein! 

Boem patat! 
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InformatioInformatioInformatioInformatio    
 

Oktoberfesten! 

Naar goede gewoonte zal de KSJ weer in 

oktober een knallend feestje organiseren in de 

Rex. Dit jaar heeft het als thema en titel 

Oktoberfesten en het belooft een feest te 

worden! Vorig jaar een groot succes, nu nog 

beter! Komen maar! 

 

 

Dag van de Jeugdbeweging 

Op vrijdag 23 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! Jipie! 
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Uniform 

Ook dit jaar mogen we weer veel nieuwe leden verwelkomen! 

Dat doet ons zeker een groot plezier, al merken we wel dat er 

enkelen zijn die niet (meer) over een volledig uniform beschikken. Zo’n 

uniform ziet niet alleen leuk uit, het helpt ook de leiding om iedereen 

snel te herkennen en eventueel bij elkaar te roepen zonder we kindjes 

uit het oog verliezen. Dat probleem gaan we oplossen! Hieronder een 

bestelstrookje dat je kan invullen en op een zaterdag afgeven, liefst 

met gepast geld erbij. 

========================================================= 

Bestelstrookje uniformen 

Naam lid + ban: 

_________________________________________________________

_________________________ 

 

T-shirt 

- Kindermaat 8 – 10 – 12 

- Volwassenmaat S – M – L – XL – XXL 

- Prijs € 8 

 

Trui 

- Maat 6 – 8 – 10 – 12: € 20,50 

- Maat S – M – L – XL – XXL: € 22 

 

Fleece 

- Maat 128 –140- 152 : € 45 

- Maat XS - S – M – L – XL - XXL : € 48 

 

Sjaaltje: € 2,50 

 

Gelieve de gewenste dingen te omcirkelen en dit strookje te bezorgen 

aan leider Hans (Steenovenstraat 84). U kan uw bestelling ook gewoon 

doormailen naar boden_hans@hotmail.com. 
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 Kleintjes   

 Worden  Groot 

En jaar hoor, een nieuwe maand, en weer een nieuwe oude foto! Het 

zijn 2 meisjesleidingen deze keer, moesten jullie dat nog niet door 

hebben. ;-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdagnamiddag mag je het resultaat weer afgeven aan de leiding 

en de winnaar krijgt een zeer mooie prijs! 

 

Je naam en groep: .......................................... 

 

Naam van de leiders, afgebeeld op de foto: ......................................... 
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TijdroverTijdroverTijdroverTijdrover    
   

             Help de spin zijn weg door het net terug te vinden! 

 

           



 

6 

WistWistWistWist----jejejeje----datjesdatjesdatjesdatjes    
Wist je dat…  

- De eerste KSJ-maand er al weer op zit? 

- Het weer enorm snel is gegaan? 

- We zijn gestart met een geweldige startdag? 

- Er weer vele nieuwe gezichten te zien zijn? 

- Dit komt door een geweldig WEDO-filmpje 

- Er al veel KSJ’ers zijn gedoopt dit jaar? 

- Ze er nu voor een heel jaar tegenaan kunnen gaan? 

- Oktober een belangrijke maand is? 

- Dit komt door een geweldig feest? 

- Het de naam: “Oktoberfesten” draagt? 

- Jullie allemaal uitgenodigd zijn de 24ste 

oktober? 

- De piepers met de maatjestrein hebben 

gereden? 

- Dit een volledige privérit was?  

- De dvd van de ouderavond eindelijk af is? 

- Het leuk is om deze fantastische avond nog 

eens te beleven? 

- De meeste dromen bedrog zijn? 

- Dit het Thema was? 

- Het eigenlijk ook wel werkelijkheid is?  

- Er toch echte dromen bestaan? 

- Je om deze te zien, de dvd nog maar eens moet kijken? 
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VerslagenVerslagenVerslagenVerslagen    
De Wraak van Nonkel Jaak (piepers!) 

Het was weer zover, zaterdagmiddag. We hadden heel de week 

uitgekeken naar deze dag en eindelijk konden we eraan beginnen. Het 

begon heel erg goed, 12 trouwe piepertjes 

stonden op post. 

We moesten op zoek gaan naar een geest die 

rondzweefde op het jeugdheem. Zijn naam was 

nonkel Jaak, familie van een oud-leider. Om te 

beginnen moesten we eerst zelf een klein 

spookje worden om hem te misleiden. De bloem 

vloog in het rond en in een mum van tijd zagen 

we zo wit als een spook! 

We gingen Jaak nu proberen roepen met het spelletje Jaak-Jaak-

Jos. Het lukte nog niet dus moest er meer gebeuren. 1-2-3 Jaak en 

geestje mag ik overvaren moesten ons daarom nog wat helpen, maar 

hij bleef verstopt. We gingen hem dan maar proberen vangen met 

rollen wc-papier, maar deze poging was ook tevergeefs. Enkele enge 

spreuken moesten dan maar de oplossing bieden: Simsalabim 

bambotsrettekeritratbeg geestje ga weg! Jawel, we hadden eindelijk 

de geest verjaagd en kunnen vanavond op onze 

beide oortjes slapen. 

Nu konden we vertrekken op tocht naar de 

SPRINGKASTELEN en de ballonnen. Met z’n allen 

even alles uit ons lijf springen en dan hop de trein 

op terug naar het jeugdheem. Daar stonden onze 

ouders weer te wachten en konden we na een 

leuke en vermoeiende middag terug naar huis 

gaan!  
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MoppentrommelMoppentrommelMoppentrommelMoppentrommel    
 

God schiep de man en zag dat het goed was! 

God schiep de vrouw en zei:"Ze zullen zich wel schminken!" 
 

 

Er staan 2 kaarsen op tafel. 

Zegt de ene tegen de andere: 

”Zullen we samen uitgaan?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolreglement: 

 

1. Gij zult niet te laat komen (kom liever helemaal niet) 

2. Gij zult niet spieken (Je kunt beter openlijk overleggen) 

3. Gij zult geen propjes gooien (Schooltassen hebben meer effect) 

4. Gij zult in de klas niet praten (Schreeuwen trekt meer aandacht) 

5. Gij zult geen afval op het plein gooien (Gooi het in school, daar is plek zat!) 

6. Gij zult in de gangen niet glijden (schaatsen is leuker) 

7. Gij zult in de pauzes niet vervelend zijn (Onder de les is toch veel leuker!?!) 

8. Gij zult het leven van de leraar niet zuur maken (Dat doet z'n vrouw wel)  
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Komt een man bij de garage. Vraagt hij aan de garagist : 

"Ik wil graag twee spiegels voor m'n Lada". 

zegt die garagist : "Oke, dat lijkt me een goede ruil" 
 

 

 

 

Een man zegt tegen de psychiater: 'Ik ben 

het leven moe, ik ga mezelf voor de trein 

gooien.' 

Zegt de psychiater :'Ik heb U toch altijd 

verteld dat U een positieve draai aan Uw 

leven moet geven en aan alle dingen in het 

leven.' 

'Inderdaad', zegt de man, 'daar heeft U 

gelijk in. Ik zal het anders zeggen, ik ga mijn leven op de rails zetten.' 
 

 

 

 

Er komt een skelet een café binnen hij gaat 

aan de bar zitten.  

Hij vraagt aan de barman, “Een biertje en 

een dweil alstublieft.” 
 

 

Waar blijft die bestelling van 10 ton       

            beton?! 
 

Wat zei Jezus toen hij voor de eerste dag aan het kruis hing? 

”Amai, mijn paasvakantie begint hier goed!!” 
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VerjaardagenVerjaardagenVerjaardagenVerjaardagen    
Het is oktober, en voor sommigen betekent dat: Yes! Ik ben bijna jarig! 

Natuurlijk zitten er zo ook kindjes in de KSJ die deze maand weer een 

jaartje ouder worden. 

Bij de piepers zijn er 2 jarigen. De eerste is Margot. Zij wordt op 14 

oktober 5 jaar. En Ayla, zij mag 6 kaarsjes uitblazen op 21 oktober. De 

leeuwkes hebben deze maand veel te vieren; zij hebben maar liefst 4 

jarigen! De eerste is Robin, die op 16 oktober 7 wordt. 4 dagen later, de 

20e dus, wordt Sophie al 9 jaartjes. En op 26 oktober is het dubbel feest. 

Dan wordt Didier 7 en Stijn 9 jaar. 

De deugenieten hebben deze maand 1 jarige: Fleur. Zij bereikt op 12 

oktober de mooie leeftijd van 12 jaar. Ook de rakkers hebben in oktober 

maar 1 feestje, maar dat wordt er wel een groot! Jari wordt op 5 oktober 

namelijk 11. 

En als je op 26 oktober nog niet genoeg gevierd hebt, kun je ook nog 

langsgaan bij Michael van de sjowers, die dan 14 wordt. Bij de jong-

hernieuwers zijn er 2 verjaardagen: Bryan wordt 16 op 12 oktober en 

Xanthe mag op 25 oktober 15 kaarsjes uitblazen. Bij de leiding is er deze 

maand ook veel feest; rakkerleidster Sylvie wordt op 9 oktober 18 jaar en 

2 dagen later, de elfde dus, viert haar medeleiding Bert zijn 19e 

verjaardag. De 20e oktober is het aan pieperleidster Hilde, die wordt dan 

17, en als laatste ook nog leeuwkesleider Mathias. Hij mag zich vanaf 29 

oktober ook volwassen noemen! 
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ActiviteitenActiviteitenActiviteitenActiviteiten    

Piepers 

3/10 : De Kongo-pinguïn 

meebrengen: een pinguïn  

10/10 : De raad van een kameraad is niet slecht 

17/10 : Barry Protter en het vliegend zwijn 

24/10 : Reteketet met de pet 

meebrengen: een klak 

31/10: Een koekske is geen cakeske met een ei 

 

Leeuwkes 

3/10 : Pierendag! 

meebrengen: iets van je lievelingsdier 

WOENSDAG 7/10 (14u-17u) : Samsonrock 

17/10 : Wie zoekt en niet vindt, moet nog eens kijken 

24/10 : Is het een vliegtuig? 

meebrengen: een ballon 

31/10: Woehoe, Halloween! 

 

Deugnieten 

3/10 : September is gedaan 

10/10 :  Alle Schotten dragen rokken 

17/10 :  Forest Bumpers  

om 14.00 u aan het kajotterspleintje 

24/10 : Oktoberfesten 

31/10 :  De walvis van Roboraptor 
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Rakkers 

 3/10 : Hoelahoepen  

  meebrengen: fiets 

      10/10 : Primo's Strijkijzer 

                        meebrengen: springtouw 

                                     17/10 : Onder de glazen stolp 

                            meebrengen: kaars(en) 

                                          24/10 : Der Zwanzworst 

                               meebrengen: een worst 

                                               31/10 : Het circus Jeroen Bosch 

                                   meebrengen: iets leuk/grappig 

Sjowers 

3/10 : Agoras Octobus 

10/10 : Nonkel Karbonkel 

17/10 : Animal farm 

meebrengen: dier dat ev. dood mag 

24/10 : Witzli Poetzli 

31/10 : Final Destination 
 

Jongerhernieuwers 

3/10 : Platvoet en zijn vriendjes 

meebrengen: dinoknuffel of dergelijk! 

10/10 : James Brown is still alive! 

17/10 :  Als de nacht verdwijnt en de zon weer schijnt! 

24/10 :  Een elastiekske is een rexke 

meebrengen: lederhosen! 

31/10 : Joris’ simpel plan 
 

Jeroen, Hilde, Femke, Mathias, Rudy, Babette, Boris, Jonas, 
Jolien, Kjell, Sylvie, Bert, Hans, Robin, Charis, Joris en 

Jasper! 
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Contactgegevens leiding 
 
 

Antonissen Boris Spurrieveld 23 03/667.53.98 

Arnouts Jeroen Struisven 43 03/677.23.57 

Boden Hans Steenovenstraat 84 03/667.24.00 

Hermus Rudy Kloosterstraat 4 bus 2 0485/95.77.49 

Kalkman Femke Essensteenweg 5 bus 3 0479/85.44.98 

Konings Joris Hemelrijklaan 20 03/297.27.71 

Peeters Bert Antwerpsesteenweg 61 0498/59.70.02 

Schrauwen Jonas Kraaienberg 13 03/667.58.83 

Van Den Bossche Kjell Steenovenstraat 118 03/677.25.62 

Van der Burgt Hilde Maatjesstraat 43, 2920 Kalmthout 03/677.05.12 

Van Gool Jolien Huybergsebaan 68 03/677.23.72 

Van Hoydonck Sylvie Antwerpsesteenweg 34 03/677.01.48 

Van Landeghem Jasper Velodreef 184 03/677.03.15 

Vandersteen Charis Hey-endlaan 9 03/677.19.62 

Vandersteen Mathias Hey-endlaan 9 03/677.19.62 

Vroegrijk Robin Nieuwstraat 10 bus 4 0474/39.12.06 

Wouters Babette Nieuwstraat 10 bus 4 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! 

 



 

 

 


