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JODELA 

 

JAARGANG 2010-2011 

NUMMER [341] 

[Oktober] 

 
DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSJ HEIDEBLOEMPJE ESSEN 
 

VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord    

Hallo lieve leden, ouders, … 

Ondertussen is het al oktober. De eerste geweldige maand van dit 

ksj-jaar met als thema Doremi van Solasi is dan ook razendsnel 

voorbij gegaan. Eerst was het uitkijken naar de startdag (nu weet 

iedereen welke toffe leiding ze dit jaar hebben) en daarna vlogen de 

weken voorbij. Ook onze gezellige en mooie foto-avond hebben we in 

september gehad, ik kijk ondertussen alvast uit naar het kamp van 

volgend jaar! Omdat nu ondertussen ook alle leiding terug naar school 

gaat is de vakantie voor iedereen gedaan en kunnen we starten met de 

maand oktober. In deze maand zijn er enkele leuke dingen te beleven. 

Ten eerste kan je deze maand maar liefst 5 keer op zaterdag naar de 

KSJ komen. Dan hebben we op 9 oktober voor de al wat ouderen onder 

ons onze geweldige Oktober Festen in de Rex. We willen graag dat al 

jullie vriendjes en vriendinnetjes weten hoe leuk de KSJ is, daarom 

zijn ze in oktober allemaal uitgenodigd om samen mee de leukste 

spelletjes te komen spelen. En op het einde van de maand kunnen we 

lekker gaan griezelen want dan sluit Halloween de maand af. Whaargh!! 

En Halloween wil ook zeggen dat 

de herfstvakantie in aantocht is. 

Ooh wat zal oktober toch weer 

een feestmaand worden. We 

hopen jullie allemaal zo veel 

mogelijk te zien in en alvast heel 

veel leesplezier met deze jodela! 

 

Tot zaterdag!! 
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InformatioInformatioInformatioInformatio    
Oktoberfesten 

Zoals altijd houdt KSJ heidebloempje Essen een 

feestje in de REX. Dit jaar zijn we aan onze tweede 

editie van de oktoberfesten. Dit zal plaatsvinden op 

Zaterdag 9 oktober. Mama’s, Papa’s, nonkels en tantes 

(misschien zelfs jullie), kom gerust eens een kijkje 

nemen. Jullie zijn van harte welkom! 

 

Vriendjes en vriendinnetjes dag 

Om toch nog andere kindjes te laten kennismaken met de KSJ, 

nodigen wij ze allemaal uit op 23 oktober. Dus neem al je vriendjes en 

vriendinnetjes mee en laat zien in hoe een toffe jeugdbeweging jij wel 

niet zit! Hoe meer volk, hoe meer vreugd! 

  

Dag van de jeugdbeweging 

Ook dit jaar is er weer een dag van de 

jeugdbeweging. Dit deze keer is dit op 

Vrijdag 22 oktober. Dus trek je uniform aan als je naar ’t school gaat 

en laat zien dat jij een echte ksj’er bent. Want wij zijn fier op de 

KSJ!!  

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. Dat 

probleem gaan we oplossen! Volgende pagina een bestelstrookje dat je 

kan invullen en op een zaterdag afgeven, liefst met gepast geld erbij. 
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Bestelstrookje uniformen 

Naam 

lid:_____________________________________________ 

Ban:_________________________________________________ 

 

T-shirt 

- Kindermaat 8 – 10 – 12 

- Volwassenmaat S – M – L – XL – XXL 

- Prijs € 8 

 

Trui 

-zie volgend puntje! 

 

Sjaaltje: € 2,50 

 

Nieuwe truien 

De ksj-truien die wij al jaar en dag aankopen bij de ksj-winkel kunnen 

we jammer genoeg niet meer krijgen. Omdat we toch willen dat 

iedereen in uniform (met sjaaltje, trui en/of T-shirt) naar de ksj 

komt, gaan wij zelf truien laten bedrukken. Deze truien zullen 

ongeveer dezelfde kleur hebben als de vorige en we laten er het ksj-

logo op drukken. Ze zullen ongeveer 25 euro per stuk kosten. We 

kunnen deze truien kunnen niet per stuk bestellen en daarom zijn we 

van plan om tegen eind oktober een eerste lading te bestellen. We 

hebben 2 modellen. Een kindermodel met maten 5/6, 7/8, 9/11 of 

12/14 en een unisex model, met maten XXS, XS, S, M, L, XL of XXL. 

Voor meer informatie ivm de maten moet je bij Hans zijn. Om een trui 

te bestellen kan je het best op zaterdag voor de KSJ Bert of Hans 

aanspreken. T-shirts en sjaaltjes kan je wel nog het hele jaar door bij 

Bert en Hans bestellen. Heb je dus dringend nood aan een nieuwe trui, 

aarzel dan niet om er één te bestellen! 
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VerslagenVerslagenVerslagenVerslagen    

    
Op 25 september vonden de Leeuwolympics plaats, en onze leeuwkes 

mochten ook meedoen. Als ze door de voorrondes zouden komen ten minste. 

Deze waren een week eerder, dus hebben we daaraan meegedaan. De 

eerste wedstrijd was gewoon in België, waar we moesten voetballen. Na een 

spannende match eindigde het op 2-1 voor ons en mochten we door naar de 

volgende ronde die in Frankrijk zou zijn. Na een lange busreis kwamen we 

aan en begonnen we aan onze opwarming, want we wilden klaar zijn als de 

Fransen aankwamen. Dat waren we, en het werd een wedstrijdje Chinese 

voetbal. Gelukkig maar, want daar zijn onze leeuwkes echt goed in en dat 

hebben we dus heel gemakkelijk gewonnen. Nadat onze 2 laatste teamleden 

aangekomen waren, vroegen de Franse deelnemers om een revanche met 

petanque. Dit was iets moeilijker, maar dankzij Bo hebben we toch niet 

verloren. Toen was het echt tijd om met onze vliegtuigen en helikopters 

naar Zwitserland te gaan. Daar zijn veel bergen, en de Zwitserse leeuwen 

hadden besloten dat we een parcours moesten afleggen waarbij je per 2 

een bal tussen je buik moest klemmen. De Zwitsers dachten dat ze er 

makkelijk vanaf waren, maar wij waren veel sneller klaar en hadden 

besloten om nog eventjes onze aangepaste versie van honkbal te spelen 

tijdens het wachten. Nadat we nog iets gedronken hadden in de après-

skihut stapten we onze paarden met als bestemming Italië. Maar daar 

waren ze bang geworden, en de Italianen zelf kwamen niet meer af. We zijn 

dan maar terug naar België gelopen, waar we het goede nieuws kregen dat 

we ons alvast maar moesten gaan klaarmaken voor de Leeuwolympics de 

week erop! Toen was het tijd voor iedereen om naar huis te gaan, zodat ze 

goed konden uitrusten voor de spannende wedstrijd. 

Leeuwolympics: de voorrondes 
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MoppentrommelMoppentrommelMoppentrommelMoppentrommel    
 

"Ik wil een citroenvruchtenkoekje." 
"Hóe vraag je dat?" 
"Mag ik een citroenvruchtenkoekje?" 
"Wát zeg je?" 
"Mag ik alstublieft een citroenvruchtenkoekje, 
mam?" 
"Nee, we gaan zo eten." 
 
Twee oenen zitten op een bank in het park. 
De een heeft een kluwen wol in zijn hand die hij steeds maar omdraait. "Wat 
doe je toch," vraagt de ander. "Ik zoek het uiteinde." "Dan kun je eeuwen 
blijven zoeken, want dat heb ik er toevalig net afgeknipt!" 
 
 

 
 
 
 
"Dokter, mijn handen trillen 
de laatste tijd zo."  
"Drinkt u veel, meneer?" 
"Nee niet echt, dokter, het 
meeste valt ernaast." 
 
 
 

 
Er komt een dief thuis van zijn werk en die zegt tegen zijn vrouw: "Sorry 
schat. Ik heb geen bloemen meegebracht, want de winkel was nog open." 
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WistWistWistWist----jejejeje----datjesdatjesdatjesdatjes    
Wist je dat… 

… Onze startdag er weer al op zit? 
… Er nieuwe kindjes waren? 
… We hopen dat deze de KSJ net zo leuk vinden als wij? 

… We de eerste dag al een piepertje kwijt waren? 

… Dat de andere piepertjes opdrachten moesten doen om hem 
terug te vinden? 

… Ze dit heel goed deden? 
… Ze daarom hun piepervriendje terug konden vinden? 
… Het Joske was die ze zochten?  

… Ze hem uiteindelijk vonden in het 
pieperlokaal? 

… De piepertjes heel blij waren dat 
Joske terug was? 

… Joske eigenlijk een grote knuffelslang 
is? 

… De piepers er de tweede week voor 
moesten zorgen dat Bella de koe terug vlekken kreeg? 

… Ze veel gras geplukt hebben voor Bella? 
… Volgens Noah een koe zonder vlekken een paard is? 
… Noah ook wel graag gras eet? 
… Onze piepertjes lekkere zelfgemaakte chocomelk gedronken 
hebben? 

… Ze ook de koeien hebben kunnen vinden die ontsnapt waren? 
… De leeuwkes, deugnieten, sjowers en jonghernieuwers  gedoopt 
zijn? 

… Ze er allemaal lekker smerig uit zagen? 
… Onze leuke foto-avond ook weeral gepasseerd is? 
… We dus terug herinneringen aan het kamp hebben kunnen 

ophalen met de vele foto’s? 

… Femke en Sanne veel kastanjes verzameld hebben? 
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… Ze deze jammer genoeg wel niet kunnen opeten? 
… De leeuwkes leider Thijs en Joske de pieperslang 
hebben aangevallen? 

… De piepers ook vele mooie hoedjes en bootjes 
gevouwen hebben?  

… Deze allemaal mooi versierd werden? 
… De meisjes van de piepers het leuk vonden om 
leider Thijs zijn hoedje af te pakken? 

… De grote hoed van Richelle best wel in de knoop zat?  
… De bootjes niet altijd even goed bleven drijven? 
… De rakkers heel lekkere wentelteefjes kunnen maken? 
… Dit kwam door Anne en Kjell hun kookkunsten? 
… Anne een suikertante is? 
… Dit komt omdat ze op de wentelteefjes een heel dikke laag 
suiker legt? 

… De rakkers ook zijn gaan minigolven? 
… Leider Kjell niet kan minigolven? 
… Hij is verloren van alle rakkers? 
… De Rakkers de Hollanders uit de kleine A hebben verdreven? 
… Ze hiervoor een echte speedboot hebben gebruikt? 
… Deze stiekem maar een opblaasscooter was? 
… Jonas graag onder het rivierwier zit? 
… Hij daarom ook de rest graag bekogelt met rivierwier? 
… De sjowers naar Antwerpen zijn geweest? 
… De herfst begonnen is? 
… De eerste maand van het nieuwe ksj-jaar er al op zit? 
… Dit wil zeggen dat oktober er aan komt? 
… Er in oktober onze geweldige oktoberfesten zijn? 
… Je in oktober een bezoekje van je lieve leiding kan verwachten? 
… Het natuurlijk ook kan dat ze in september al geweest zijn? 
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VerjaardagenVerjaardagenVerjaardagenVerjaardagen    
Bij de piepers hebben ze deze maand één jarige om in de bloemetjes 

te zetten. Zo wordt Margo Kools op 14 oktober maar liefst 6 jaar, 

gefeliciflapstaart! 2 dagen later, op 16 oktober, kunnen ze bij de 

Leeuwkes een feestje bouwen, Robin Vermeulen mag dan namelijk 8 

kaarsjes uitblazen, hoera! Op 21 oktober worden de toeters en bellen 

voor Ayla Hense weer bovengehaald, ze wordt dan namelijk 7 jaar! 

Bij de deugnieten mag er alvast een verjaardagskroon gemaakt 

worden voor Sofie Vinck, zij is op 20 oktober namelijk 10 jaar oud! 

Zes dagen later is het bij de deugnieten zelfs 2 keer feest, Didier 

Kools wordt dan 8 jaar en Stijn Kestelle wordt er dan 10 jaar 

Hipperdepip! Op 5 oktober is het dan weer feest bij de Rakkers, Jari 

Naalden wordt dan namelijk 12 jaar, proficiat! Op 25 oktober mogen 

alle jonghernieuwers Xante Celis 16 knijpen in haar poep gaan geven, 

ze wordt dan 16 jaar! Ook bij de leiding mag er deze maand serieus 

getrakteerd worden, op 9 oktober, de dag dat we onze fuif geven 

wordt leidster Sylvie alweer 19 jaar, nog een extra rede dus om dat 

keihard te vieren! Een beetje later mag leider Bert eindelijk een 2tje 

bij zijn leeftijd zetten, hij wordt namelijk op 11 oktober 20 jaar, als 

dat geen rede is om te trakteren! Een paar dagen later is het dan 

alweer de beurt aan leidster Hilde, op 20 oktober mag ze zich 

namelijk eindelijk volwassen noemen haal die toeters al maar boven! 

En om de maand af te sluiten gaat leider Mathias 29 oktober zijn 

19de verjaardag vieren, hij heeft aan iedereen al wel 20 keer verteld 

dat hij een knalparty gaat geven, we zijn dus benieuwd! Aan alle 

jarigen nog eens nen keidikke proficiat en gefeliciteerd! 
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KiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekje    
 

Hier vinden jullie enkele foto’s genomen tijdens de activiteiten van 

september. Meer foto’s kunnen jullie binnenkort terug vinden op 

www.ksjessen.net  
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TijdroverTijdroverTijdroverTijdrover    
Weet jij welk bekend personage dit is? 
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ActiviteitenActiviteitenActiviteitenActiviteiten    

Piepers 

2/10: Boem patat op ons gat! 

9/10: Puk van de Petteflet gaat op bezoek bij Jip en Janneke 

16/10:  Kabouter Wesley speelt in het bos 

            Om 14 u op de parking van de Wildertse Duintjes  

23/10 Pot vol thee 

  Meebrengen: Vriendjes en vriendinnetjes 

30/10: Pom Pom Pompoen 

 

Leeuwkes 

2/10: Leeuwen zijn beesten die goed kunnen feesten  

9/10: We zitten met een feestbeest 

 Meebrengen: cadeautje voor Silvie 

16/10:  Tip, tap, top. Het feesten kan ni op  

23/10: Iedereen feest mee 

  Meebrengen: Vriendje of vriendinnetje 

30/10: Zombies kunnen ook een feestje bouwen 

  Verkleed komen als zombie 

 

Deugnieten 

2/10: Laat het lot beslissen 

9/10: Cars (Walt Disney) 

16/10:  Wie niet waagt, Wie niet wint 

23/10: Highlandgames  

  Meebrengen: Vriendjes en vriendinnetjes 

30/10: Verjaardagsfeestje Leider Mathias 

  Meebrengen: Orgineel cadeautje voor Mathias 
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Rakkers 

2/10: De list van Nonkel Tist 

9/10: Actie, Actie, Actie, een poesie is geen katie 

16/10:  Atje, Atje, Atje, Een poesje is geen katje 

  Meebrengen: reservekledij 

23/10: Het bos van Loch Ness 

  Meebrengen: Vriendjes en vriendinnetjes 

30/10: De Stoppel Van Frankenstein 

 

 Sjowers 

2/10: Revange of the Bicky Burger 

9/10:  Er was eens een feestje 

16/10: Het grootte paraspel 

23/10: Waren we maar met 22, dan konden we voetballen 

    Meebrengen: Vriendjes en vriendinnetjes 

30/10: World of the A-team 

 

Jonghernieuwers 

2/10: Old school rools 

9/10: Oktoberse feesten  

16/10: Bam!!! 

23/10: Spitter spetter spater, lekker in de verf 

        Meebrengen: Vriendjes en vriendinnetjes 

31/10: Zo kan het dus ook 

         ����indien mogelijk altijd met fiets ☺☺☺☺ 
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Contactgegevens leiding 
 
 
 

Antonissen Boris Spurrieveld 23 0474/46.72.42 

Boden Hans Steenovenstraat 84 0497/28.18.41 

Kalkman Femke Spoorwegstraat 3 bus 2 0479/85.44.98 

Peeters Bert Antwerpsesteenweg 61 0498/59.70.02 

Peeters Thijs Pastoorschoetersstraat 25 0476/72.18.14 

Schrauwen Jonas Kraaienberg 13 0472/01.03.70 

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 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 downloaden! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


