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JODELA 

 

JAARGANG 2014-2015 

NUMMER 384 

oktober 
DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSJ HEIDEBLOEMPJE ESSEN 
 

 

Voorwoord 

Tschüss sagen sie oft im Deutsche Sprache, maar ook wel eens in de 

lagelanden. Ik hoor jullie al denken; ‘Wat is de voorwoordschrijver 

weer aan het brabbelen?’ Nu, het zit als volgend: net zoals onze Tiro-

ler verkleden Germaanse vrienden, hun variant van Dionysus vieren 

door liters gerstenat achterover te kappen. Nu mocht het al dan niet 

toevallig zijn dat wij een gelijknamig feest vieren in de maand oktober 

waarop iedereen welkom is mits ouderlijke toestemming. Ik wil ook al-

lereerst alle nieuwe en net dat tikkeltje oudere gezichten bedanken 

om de KSJ te verrijken met een nieuwe hartslag en een paar kilo ge-

zond verstand. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. En we kunnen jullie 

verzekeren, we zitten al aan veel vreugde. De bomen zullen snel hun 

bladeren verliezen crescendomatig op het ritme van de kortere dagen. 

De nacht zal zijn grenzen weer verlengen en zijn traditionele gebrui-

ken meenemen zoals de verwarming die een tikkeltje warmer wordt 

gezet, de openhaarden die branden gaan, gezellige herfstwandelingen 

in het bos, herbariums maken op het school. De lengte van het blad 

laat mij niet toe nog meer voorbeelden op te sommen. Ik zou zeggen 

aan het volledige drietal dat het 

voorwoord leest, ga verder en 

verrijk je geheugen met de nodige 

data en informatie. Het ga je 

goed en tot volgende maand voor 

weer een blad vol met spannende 

verhalen en die dingen. Toedels  
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Informatio 
 

Oktoberfesten 

De maand oktober mag er weer gefeest worden. 11 oktober organise-

ren wij onze jaarlijkse Oktoberfesten in de Rex. Alle ouders, oudere 

leden en anderen die zin hebben in een groot feest; Jullie zijn van 

harte welkom die avond om er samen met ons een heuse party van te 

maken. 

 

Dag van de jeugdbeweging 

Vrijdag 17 oktober is het een belang-

rijke dag. Zet bij deze datum maar 

een groot uitroepteken in je agenda 

want dan viert heel België de ‘Dag 

van de Jeugdbeweging.’ Alle leden en 

leiding van alle jeugdbewegingen gaan 

die dag in uniform naar school, 

werk,… Ook onze KSJ doet natuurlijk 

vrolijk mee! Zo kunnen we aan ieder-

een showen hoe fier we zijn op onze 

jeugdbeweging. 
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Foto’s 

Na onze leuke fotoavond, die heel wat volk trok, kunnen we 

jullie eindelijk melden dat onze foto’s van het kamp in het begin 

van deze maand op onze FB-pagina worden geplaats. Zo kunnen zij die 

de fotoavond hebben moeten missen toch nog genieten van al die vro-

lijke en leuke foto’s. Ga dus zeker eens een kijkje nemen! 

https://www.facebook.com/groups/139388816131106/ 

 

Uniformen 

Aan alle nieuwe (en oudere) leden: We zouden het super vinden als ie-

dereen zich een uniform zou aanschaffen. Hiervoor kan je altijd te-

recht bij leidsters Wietske en Axelle voor de activiteit op zaterdag. 

Heb je wel een uniform? Doe dit dan zeker aan bij elke activiteit. Dat 

zouden wij ten zeerste appreciëren!  

 

Lidgeld 

Waarschijnlijk hebben jullie de leiding van jullie groep al aan de deur 

gehad om te vragen of je dit jaar lid blijft. Nog niet gebeurd? Geen 

paniek! De leiding zal dan nog in het begin van deze maand langskomen. 

Jullie weten het, of niet, maar het lidgeld bedraagt weer 50 euro. 

Hebt u meerdere kinderen die lid zijn dan gaat er steeds 5 euro af. 

Het tweede kind betaalt bijgevolg 45 euro, het derde 40 euro en zo 

verder. Bij dit lidgeld zit verzekering, het drankje dat ze elke zater-

dag aangeboden krijgen,… inbegrepen. 

Het rekeningnummer waarop het geld gestort mag worden is: 

  775-5935133-15 of BE83 7755 9351 3315 

Met vermelding van naam en groep. Alvast bedankt! 
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Bazooka Kapauw 

Voor het tweede jaar op rij organiseert KSJ Antwerpen-

Brabant een leuk evenement voor alle 12-14 jarigen. Op zater-

dag 11 oktober vindt BAZOOKA KAPAUW plaats in Tienen. Omdat dit 

een leuk initiatief is, gaan onze rakkers die dag zeker eens een kijkje 

nemen. Wat mag je verwachten? Een dag vol avontuur, competitie tus-

sen de groepen en veel teamwork. Meer info zullen jullie (enkel de 

rakkers dus) kunnen vinden in een brief die jullie leiding nog zal be-

zorgen. 

 

 

 

 

 

 

 

12+ activiteit 

Ben je 12 jaar of ouder? Heb je zin om op zaterdag knotsgekke, 

grappige, avontuurlijke,… activiteiten te doen? Vind je het leuk om in 

een groep leuke vrienden mee te draaien en veel plezier te maken? 

Dat zijn de meisjes en jongens die we nog zoeken. Op zaterdagavond 

24 oktober organiseren we een heuse avondactiviteit voor iedereen 

die 12 is of ouder (vanaf rakkers) om eens kennis te maken met de 

KSJ. Neem al je vrienden, vriendinnen, broers, zussen, neven, 

nichten,… mee en wie weet mogen we ze vanaf dan elke 

zaterdagmiddag verwachten? 

Meer info zullen jullie vinden op affiches die op verschillende plaatsen 

zullen hangen. Tot dan! 
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Actrivia 

Leuke weetjes 

Wist-je-dat… 

� Als je 8 jaar,7 dagen en 6 dagen zou schreeuwen, dan heb 

je genoeg geluidsenergie geproduceerd om 1 kop koffie op 

te warmen? 

 

� Rechtshandige mensen gemiddeld 9 jaar langer leven als 

linkshandige? 

 

�  Vlinders proeven met hun poten? 

 

� Het oog van de struisvogel groter is dan zijn hersenen? 

 

� Koud water zwaarder is dan warm water 

 

� Warm water sneller bevriest dan koud water? 

 

� Niemand met zijn ogen open kan niezen? 

 

� Een tong van een giraffe zo lang is dat hij 

aan zijn eigen oog kan likken? 

 

 



 

6

Groentjes 
Dag groentje, hoe gaat het er mee?  

Goed goed, hoe gaat het met jou Jef ?  

Dat is een veel gestelde vraag groentje waar ik eenduidig geweldig 

op ga antwoorden. Hoelang zit jij al in de KSJ ? 

Vanaf de piepers. Ik denk dat ik toen 6 en bijna zindelijk was. 

Dus jij bent er al bij vanaf het prille begin, super. Wat was jouw 

favoriete activiteit?  

Ik hou wel van een beetje spanning, daarom dat ik guerillatocht altijd 

tot mijn favoriet heb gekozen. De spanning van de auto’s die voorbij 

kwamen, niet wetende wie er in zaten, en de afgelegen locaties waren 

voor mij de ingrediënten die de soep op smaak brachten.  

Top, en wie was de leider/ster die jou het nauwst aan het hart 

lag ?   

De leider die een plaatsje heeft weten te veroveren in mijn hart, is 

Bert. Dit omdat je met hem altijd kon lachen. Altijd is lichtjes 

overdreven maar toch vaak. Hij is als een tweede vader voor mij. 

Wat zijn je ander hobby’s buiten de KSJ?  

Ik ben een lange tijd in de toneelwereld actief geweest.  

Had je ook een hekel aan een bepaalde activiteit?  

Nee, eigenlijk niet. Ik had de ene activiteit liever dan de andere maar 

echt een hekel hebben aan een heb ik nooit gehad. 
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 Laten we terug over gaan naar dingen waardoor de 

lezertjes nog beter door kunnen raden wie jij bent, zoals 

wat zijn de dingen die typisch zijn voor jou?   

Vanaf de sjowers heb ik mijn haar altijd geschoren en/of gekleurd, 

dit jaar is het zwart geworden. 

Probeer jezelf te omschrijven in drie kernwoorden ?  

Leuk (grinnikt en knort hij/zij), knap (lacht hij/zij) en grappig (zei 

hij/zij al nekzwellend).  

Ik vond het heel aangenaam met jou praten maar zal nu toch dit 

interview moeten afsluiten. Heb je nog een wens of iets dergelijk 

om dit gesprek mee af te sluiten?  

Ik ben namelijk smoorverliefd op iemand in de leidingsploeg en hoop 

dat zij op een dag mijn ongenaakbare liefde kan beantwoorden. 

Dankjewel meneer of mevrouw x, daag.  

Dag Jef.  

Weet jij wie meneer of mevrouw x is stuur dan een kaartje naar 

Jef Goris (je mag het natuurlijk ook altijd afgeven op een 

zaterdag namiddag) de eerste die het goed weet te raden, krijgt 

van mij een fantastisch mooie prijs.  
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Moppentrommel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ober tegen een gast: ’Eet u wild? 

Gast: ’Nee hoor, heel rustig’. 
 

 

 

 

Moeder:  ’En olav, ken je nu het hele alfabet?’ 

Olav: ’Ja,moeder.’ 

Moeder: ‘Welke letters komen er dan na de A?’ 

Olav: ’Alle andere moeder.’ 
 

 

 

 Bertje vraagt aan Jantje:  ‘Zie je het bos al?’ 

Waarop Jantje antwoordt: ‘Nee want de bomen staan ervoor .’ 
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Verslagen 
Vetzakken met de leeuwkes 

Ik weet het nog heel goed: ik en mijn medeleiding kwamen op 20 sep-

tember 2014 omstreeks 12u31 aan het lokaal aan. Mijn medeleiding 

ging meteen aan de slag met een paar spullen te verzamelen terwijl ik 

nog even aan het kuisen was. Toen dit allemaal klaar was vertrokken 

we meteen naar de perfecte winkel voor spullen voor onze activiteit te 

kopen namelijk “den Aldi”. Toen we er omstreeks 13u05 aankwamen 

kochten we vanalles. Van eieren en bloem tot aardappelen en ketchup. 

We gingen naar de kassa, betaalden onze spullen en vertrokken terug 

naar het lokaal. Een tijdje later begon de activiteit. We begonnen met 

alle 27 leden een aardappel te geven en deze te verven. Daarna moes-

ten de leden op handen en knieën op de grond gaan zitten en de patat 

met hun neus voortduwen. Toen we een paar winnaars hadden was het 

tijd voor tikkertje. De tikkers moesten hun hand in een pot met ap-

pelmoes steken en zo anderen tikken. Het duurde niet lang voor ook 

de leden die niet graag vuil werden onder de appelmoes, verf en toma-

ten puree zaten. Daarna was het tijd om echt vuil te worden door een 

ei in iedereen hun kleren te verstoppen die de rest dan moest kapot 

maken. Toen besloten wij om met een beetje bloem, paneermeel en 

nog meer eieren te spelen alvorens ik jammer genoeg niet alleen mijn 

leden, maar ook mijn medeleiding in de steek moest laten omdat ik nog 

ergens naartoe moest. Maar ik denk dat ze zich zonder mij vast ook 

wel geamuseerd hebben want Nelles had voor zijn verjaardag nog een 

traktatie voorzien! Mijn blad is vol dus ik zeg u dit: tot de volgende 

keer!!!!!! 
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Verjaardagen 
Aaah, alweer een maand vol blije gezichten van leden en leiding die 

nog eens een jaartje ouder zijn geworden. Deze maand zijn er maar 

liefst 9 leden en 1 leiding jarig. Deze ene leiding is Sylvie. Zij wordt 

op donderdag 9 oktober al 23 jaar oud en is hierbij ook de oudste 

leiding van heel de leidingsploeg! De volgende dag is het dan weer 

feest voor het piepertje Emma Boden, zij wordt dan namelijk al 6 

jaar! Daarna is het 3 keer feest bij de deugnieten want op 14 okto-

ber word Margo Kools 10 jaar, op 16 oktober word Duije Knappers 

ook 10 jaar en op 19 oktober word ook Luna Aborb-hugon 10 jaar oud. 

Allemaal van harte gefeliciflapstaart! Er is nog iemand die op 19 ok-

tober verjaart en dat is een leeuwke. Ik heb het hier dus over onze 

enige echte Senne Struyf! Hij wordt al maar liefst 7 jaartjes oud! 

Op 20 oktober is het de beurt aan sjower Sofie Vinck, zij wordt dan 

al 14 jaar oud. Op 26 oktober zijn er weer 2 mensen jarig en dat zijn 

sjower Stijn Kestelle die ook 14 jaar wordt en rakker Didier Kools 

die 12 jaar wordt! Onze laatste jarige van de maand is ook ineens on-

ze jongste: Free Maas mag op 28 oktober al 6 kaarsjes uitblazen op 

haar grote verjaardagstaart!!! 

Zo, dit waren weer al onze jarigen van deze maand. Als jij toch jarig 

bent in oktober, maar je staat hier niet bij, wees niet getreurd! Dit 

komt omdat de leiding nog niet bij je is langs geweest of de docu-

menten nog niet zijn aangepast. 

  

Van harte gefeliciteerd!! 



 

Kiekjesrubriekje 
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Activiteiten 

Piepers 

4/10: Piet piraat gaat aan wal 

11/10: De smurfen zijn in het land 

18/10: Wie is het? 

25/10: Disneyspecials 

 

Leeuwkes  

4/10: De lollige Leeuwkes (meenemen: banaan) 

11/10: De duizelige Duitsers 

18/10: De roepende Russen 

25/10: De babbelende Babyloniërs 

 

Deugnieten  

4/10: La vache quirit 

11/10: Laten we die varkentjes eens wassen             

(meenemen: reservekledij) 

18/10: 1 2 3 fotomodel 

25/10: Willy Wonka en zijn Oempaloempa’s 
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Rakkers  

4/10: Paf paf boem boem 

11/10: machinegeweer rakatakata ( brief volgt) 

18/10: Zolang het maar geen stront is (meenemen reservekledij) 

25/10: De groeten uit Brabant 

 

 

 

 

 

 

Sjowers 

4/10: Dippertje dap viel van de trap in de modder  

(meenemen: reservekledij) 

11/10: Jip en Janneke hebben buikpijn 

18/10: Suske en Wiske en het mysterie van de dag van de 

jeugdbeweging 

25/10: Snollebolleke viert pasen  

(meenemen: knuffel die kapot mag) 

 

Jonghernieuwers  

4/10: Grassprietjes tellen 

11/10: Boekhouden voor dummy's 

18/10: Klara luisteren 

25/10: Postzegels verzamelen 

 

Bart, Jef, Michiel, Sam, Thijs, Jelle, Manitas, Wietske,  

Jordy, Amber, Thomas, Bob, Sylvie, Alissa, Axelle, Jasper 



 

  



 

  


