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JODELA 

 

JAARGANG 2011-2012 

NUMMER [353] 

[Oktober] 

 
DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSJ HEIDEBLOEMPJE ESSEN 
 

VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord    

Een goede dag, beste lezer! De eerste maand van het nieuwe ksj-jaar 

ligt reeds achter ons, en het was een mooie maand! Het waren 

geweldige zaterdagnamiddagen en de fotoavond was een groot succes, 

om nog maar te zwijgen van het aantal nieuwe leden! Als ik deze feiten 

bekijk, kan ik gerust zeggen dat we het jaar goed zijn begonnen! Maar 

nu zijn we aangekomen aan de maand oktober. Dit is naar mijn mening 

een van de mooiste maanden van het jaar. De herfst begint rustig en 

dat is fijn. Maar er zijn belangrijkere dingen dan het weer.  

KSJ bijvoorbeeld! In oktober staan er weer allerlei leuke dingen op 

het programma. Er zijn de zaterdagnamiddagen die ongetwijfeld een 

groot succes worden. Ook op ons programma staat deze maand de 

uitstap naar Plopsaland! Hierover vindt u uiteraard meer informatie in 

de ‘Informatio’. Een week later is er onze geweldige fuif in de rex, 

wat zeker ook heel leuk wordt en waar iedereen op uitgenodigd is! 

Oktober is ook de maand waarin de dag van de jeugdbeweging 

plaatsvindt. Kortom, het wordt een geweldige maand, dat kan ik u 

verzekeren.  

Ik wens dan ook iedereen deze 

maand elke dag een hele grote 

hoeveelheid plezier toe! Alsook 

alle andere maanden van dit jaar, 

want ik ben er zeker van dat 

september niet de enige 

topmaand van dit jaar was en dat 

er nog zeer zeer zeer veel 

andere leuke maanden komen!  
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InformatioInformatioInformatioInformatio    
 

 

Plopsaland! 

Zoals reeds in vorige Jodela en elders te 

lezen was gaan we op 1 oktober naar 

Plopsaland. Voor degenen die het 

vergeten zijn of niet goed meer weten; 

We spreken af om 8u00 stipt aan het 

Heuvelplein, zodat we van daaruit met 

zen allen op de bus kunnen stappen en snel kunnen vertrekken! 

 

 

Oktoberfesten 

Ook dit jaar organiseert de 

KSJ een feestje in de Rex om 

de kas wat te spijzen. Net 

zoals vorig jaar in thema van 

de overbekende 

Oktoberfesten. Dit feestje 

gaat door op de 8e oktober, 

natuurlijk zijn alle ouders en 

eventueel de oudere leden en 

andere feestvierders ook 

uitgenodigd! 
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VerslagenVerslagenVerslagenVerslagen    
Startdag op 10 september bij de Sjowers! 

 

Op 10 september was het eindelijk zover, alle leden konden terug naar 

de KSJ komen, ook de Sjowers waren weer bijna voltallig aanwezig. 

Aan gezien er bij de oudste groepen nieuwe leden bijkomen, hebben 

we toch besloten om kennismakingspelletjes te spelen. 

Maar omdat iedereen iedereen al wel kende, vonden we het een tof 

idee om iedereen een unieke naam te geven! Deze hadden ze voor de 

hele dag, en moesten ze elkaar met hun nieuwe naam aanspreken! Zo 

werden spelletjes als 'Rippelstippel' en '1.2.3 piano' weer een feest! 

Natuurlijk was dit nog niet alles, zo moesten ze ook een 

zelfmeegebrachte knuffel een hele namiddag bij hen dragen, alsof het 

een deel was van hun lichaam. Nog al is een geluk dat er ooit door Mr. 

Duck Ducktape uitgevonden is! Zonder hem waren we echt nergens 

gekomen. Na een dagje goed spelen waren de sjowers er weer van 

overtuigd dat het zelfs met die nieuwe leiding een topjaar zou 

worden! 

 



 

WistWistWistWist
Wist je dat… 

 

- de startdag een geweldig succes was

- iedereen nu ook zijn nieuwe leiding kent

- er veel nieuwe kindjes waren

- deze allemaal mee naar de schat hebben helpen zoeken

- we de schat gevonden hebben

- ze vol snoepjes zat

- de deugnieten met hun rookbommetjes de piraten verjaagd hebben

- de leeuwkes en de piepers samen de schatkaart verzameld hebben

- de rakkers de code gekraakt hebben

- we wel even moesten zoeken om de juiste plek va

vinden 

- deze goed begraven lag

- de piepers een mooie pieperpiratenvlag gemaakt hebben

- ze ook allemaal littekens hebben

- ze dus op stoere piraten leken

- je foto’s van de startdag op facebook kan bewonderen

- deze in de groep van de 

- je kan vragen of je lid mag worden als je dit nog niet bent

- de piepers een dierentuin hebben gemaakt

- het wel papieren diertjes waren

- alle dieren mooi met hun hoofd naar het midden moesten staan

- de mensen ze zo beter konden bekijken

 

 

 

 

WistWistWistWist----jejejeje----datjesdatjesdatjesdatjes

de startdag een geweldig succes was 

iedereen nu ook zijn nieuwe leiding kent 

er veel nieuwe kindjes waren 

deze allemaal mee naar de schat hebben helpen zoeken

we de schat gevonden hebben 

ze vol snoepjes zat 

de deugnieten met hun rookbommetjes de piraten verjaagd hebben

de leeuwkes en de piepers samen de schatkaart verzameld hebben

de rakkers de code gekraakt hebben 

we wel even moesten zoeken om de juiste plek van de schatkist te 

deze goed begraven lag 

de piepers een mooie pieperpiratenvlag gemaakt hebben

ze ook allemaal littekens hebben 

ze dus op stoere piraten leken 

je foto’s van de startdag op facebook kan bewonderen

deze in de groep van de “KSJ Heidebloempje Essen” 

je kan vragen of je lid mag worden als je dit nog niet bent

de piepers een dierentuin hebben gemaakt 

het wel papieren diertjes waren 

alle dieren mooi met hun hoofd naar het midden moesten staan

de mensen ze zo beter konden bekijken 
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datjesdatjesdatjesdatjes    

deze allemaal mee naar de schat hebben helpen zoeken 

de deugnieten met hun rookbommetjes de piraten verjaagd hebben 

de leeuwkes en de piepers samen de schatkaart verzameld hebben 

n de schatkist te 

de piepers een mooie pieperpiratenvlag gemaakt hebben 

je foto’s van de startdag op facebook kan bewonderen 

 staan 

je kan vragen of je lid mag worden als je dit nog niet bent 

alle dieren mooi met hun hoofd naar het midden moesten staan 



 

 

 

 

 

 

- ze alle dieren verzameld hebben en in de dierentuin hebben gezet

- Marijn een worm gevonden heeft

- Hij deze in een doosje gezet heeft

- Hij deze daarna de hele middag met zich mee heeft genomen

- De worm mee naar huis is gegaan

- Hij daar blijkbaar ontsnapt 

- Marijn een week later lieveheersbeestjes probeerde te vangen

- Deze iets moeilijker bij te houden zijn

- Ze namelijk wegvliegen

- Marijn dus wel van diertjes houdt

- De piepers samen met panda op tocht zijn geweest

- Ze de plaatsen probeerden te vind

- Dit goed gelukt is

- De jongens van de piepers veel vallen

- Vooral Stan de vallende ziekte heeft

- Ze zichzelf gelukkig nooit pijn doen

- Jitse al enkele keren gewonnen is met verstoppertje

- Marijn, Jitse, Mathijs, Nichelle, June

opvoeren 

- We wel geduld moesten hebben voordat ze begonnen

- Panda ook een rol had in de show

- Er deze maand ook veel kindjes naar het bos gingen

- Zowel de deugnieten, jh’s als rakkers naar het bos gingen

- We zaterdag naar plopsal

- We dan mega mindy, mega toby, samson en gert, maya de bij, wickie 

de viking en nog vele anderen gaan zien

- Ik hoop dat het dus snel zaterdag zal zijn

- Dit het laatste wist

ze alle dieren verzameld hebben en in de dierentuin hebben gezet

Marijn een worm gevonden heeft 

Hij deze in een doosje gezet heeft 

Hij deze daarna de hele middag met zich mee heeft genomen

De worm mee naar huis is gegaan 

Hij daar blijkbaar ontsnapt is in de garage 

Marijn een week later lieveheersbeestjes probeerde te vangen

Deze iets moeilijker bij te houden zijn 

Ze namelijk wegvliegen 

Marijn dus wel van diertjes houdt 

De piepers samen met panda op tocht zijn geweest 

Ze de plaatsen probeerden te vinden waarmee panda op de foto stond

Dit goed gelukt is 

De jongens van de piepers veel vallen 

Vooral Stan de vallende ziekte heeft 

Ze zichzelf gelukkig nooit pijn doen 

Jitse al enkele keren gewonnen is met verstoppertje

Marijn, Jitse, Mathijs, Nichelle, June, Margo en Lori een show gingen 

We wel geduld moesten hebben voordat ze begonnen

Panda ook een rol had in de show 

Er deze maand ook veel kindjes naar het bos gingen 

Zowel de deugnieten, jh’s als rakkers naar het bos gingen

We zaterdag naar plopsaland gaan 

We dan mega mindy, mega toby, samson en gert, maya de bij, wickie 

de viking en nog vele anderen gaan zien 

Ik hoop dat het dus snel zaterdag zal zijn 

Dit het laatste wist-je-datje van september is 
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ze alle dieren verzameld hebben en in de dierentuin hebben gezet 

Hij deze daarna de hele middag met zich mee heeft genomen 

Marijn een week later lieveheersbeestjes probeerde te vangen 

en waarmee panda op de foto stond 

 

, Margo en Lori een show gingen 

We wel geduld moesten hebben voordat ze begonnen 

 

Zowel de deugnieten, jh’s als rakkers naar het bos gingen 

We dan mega mindy, mega toby, samson en gert, maya de bij, wickie 
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KiekjesrubriekKiekjesrubriekKiekjesrubriekKiekjesrubriek    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nog veel meer foto’s vind je op facebook en www.ksjessen.net 
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MoppentrommelMoppentrommelMoppentrommelMoppentrommel    
 

Twee soldaten vinden 3 handgranaten ze brengen het naar de kazerne. 

Onderweg zegt de ene : “Wat doen we als er 1 ontploft?” 

Zegt de andere : “Dan zeggen we dat we er maar 2 gevonden hebben.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een Belg en een Hollander staan voor een frisdranken-automaat. De 

Hollander blijft maar geldstukken insteken en op de knop duwen. De 

hoop blikjes wordt stilaan onoverzichtelijk. "Hou jij dan nooit op?" 

vraagt de Belg. "Zolang ik blijf winnen, speel ik verder", zegt de  

Hollander. 
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Het is zwart, en als het uit de boom valt is je kachel stuk… 

- je kachel 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

Het is oranje en als het regent is het weg? 

- De mannetjes van de gemeente 
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TijdroverTijdroverTijdroverTijdrover    
Het is deze maand is het Halloween,  

help jij deze vampier naar zijn kist? 
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VerjaardagenVerjaardagenVerjaardagenVerjaardagen    
Ook deze mooie maand waarin de herfst begint zijn er weer enkele 

leden die jarig zijn! De eerste die ik deze maand een hele gelukkige 

verjaardag wens is rakker Fleur! Deze jongedame wordt op 2 oktober 

11 jaar! Hierna feliciteer ik graag Silke. Ook deze rakker is jarig en 

mag heel wat cadeautjes verwachten op 8 oktober, omdat ze op deze 

dag ook 11 jaar wordt! Hierna is pieper Margo jarig! Zij wordt op 14 

oktober 7 jaar. Sofie van de deugnieten wordt op 20 oktober ook 11 

jaar, en 6 dagen later zijn ook deugnieten Stijn en Didier aan de 

beurt om 11 jaar de worden!!! Dit waren de jarige leden van deze 

maand. 

 

Na de leden zijn er natuurlijk ook nog de jarige leiders en leidsters 

die een gelukkige verjaardag verdienen! Ten eerste is dit leidster 

Sylvie van de deugnieten. Zij wordt 20 jaar op 9 oktober! Dan hebben 

we leider Bert van de leeuwkes die  21 kaarsjes mag uitblazen op 11 

oktober! Hierna wordt er zeer veel gefeest want de voltallige 

jonghernieuwerleiding wordt een jaartje ouder! Op 20 oktober is dit 

Hilde die 19 jaar wordt en op 29 oktober wordt Mats 20 jaar!! Ook 

leidster Xanthe van de piepers is deze maand jarig en dat op 25 

oktober! Zij wordt dan 17 jaar en zal 

zeker trakteren!  

Aan alle jarigen van deze maand wens 

ik een hele gelukkige verjaardag en 

zeer veel leuke ksjnamiddagen!  
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ActiviteitenActiviteitenActiviteitenActiviteiten    

Piepers 

01/10: Plopperdeplopperdeplop! (zie informatio)  

08/10: Kabouter Plop mist ons al 

15/10: Mega Mindy en de megamooie megamagische magiër 

22/10: Samson in het oerwoud (om 14u op de parking van de 

Wildertse duintjes) 

29/10: K3 en Wicky de Viking gaan samen spelen 

 

 

Leeuwkes 

01/10: Kermis kermis kermis op het plein! (zie informatio)  

08/10: De leeuwen op jacht 

meebrengen: reservekleren en wasgerief 

15/10: Lowie de Piraat en de mooie prinses 

22/10: De stroper is gevat! 

29/10: Moet er nog zon zijn? 

 

Deugnieten 

01/10: Plop + Samson = Feest (zie informatio) 

08/10: Kaboem 

15/10: The pope of doop 

meebrengen: reservekleren en wasgerief 

22/10: The village 

29/10: Hallo ween, alles goe? 



 

12 Rakkers 

01/10: Dracula zoekt Maya de Bij  

(zie informatio) 

08/10: Dracula zoekt drinken 

15/10: Dracula zoekt bloed 

22/10: Dracula zoekt bouwmateriaal 

29/10: Dracula zoekt zijn gebit 

 

Sjowers 

01/10: Bobbejaanland here we come!  

(zie informatio) 

08/10: Half literke water 

15/10: Doe is gek 

22/10: Zie ons gaan! 

29/10: Jeej! 5 weekends in oktober! 

 

Jonghernieuwers 

01/10: Samson en Gert (zie informatio) 

08/10: Halben Würsten 

15/10: Worstelwortelworst  

meebrengen: konijn 

22/10: Hildes verjaardagsfeestje 

Meebrengen: koekjes + cadeautje 

29/10: Mathias’ verjaardagsfeestje 

Meebrengen: chips + cadeautje 
 

 

Michiel, Xanthe, Jolien VG, Hans, Jolien VDB, Bert, Marc, Michiel, Xanthe, Jolien VG, Hans, Jolien VDB, Bert, Marc, Michiel, Xanthe, Jolien VG, Hans, Jolien VDB, Bert, Marc, Michiel, Xanthe, Jolien VG, Hans, Jolien VDB, Bert, Marc, 

BorisBorisBorisBoris, Sylvie, Jasper, Thomas, Thijs, Kjell, Hilde en Mathias!, Sylvie, Jasper, Thomas, Thijs, Kjell, Hilde en Mathias!, Sylvie, Jasper, Thomas, Thijs, Kjell, Hilde en Mathias!, Sylvie, Jasper, Thomas, Thijs, Kjell, Hilde en Mathias!    



 
Contactgegevens leiding 
 
 
 

Antonissen Boris Spurrieveld 23 0474/46.72.42 

Boden Hans Steenovenstraat 84 0497/28.18.41 

Celis Xanthe Veldweg 65 0494/69.64.61 

Leloux Marc Baertshoek 8 0495/82.04.22 

Peeters Bert Antwerpsesteenweg 61 0498/59.70.02 

Peeters Thijs Pastoor Schoetersstraat 25 0476/72.18.14 

Van Den Bossche Kjell Steenovenstraat 118 0477/79.55.51 

Van der Burgt Hilde Maatjesstraat 43 0494/99.58.29 

Van der Burgt Jolien Maatjesstraat 43 0494/93.12.55 

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 bekijken en downloaden! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


