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DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSJ HEIDEBLOEMPJE ESSEN 

 

VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord    

Hoi lieve KSJ’ertjes. Het nieuwe seizoen is weer begonnen, alé bijna dan toch, 

want de eerste zaterdag van september is het nog Ronde van Essen waar jullie 

jullie longen uit je lijf aan het lopen zijn. Dat is ni zo erg na twee maanden 

vakantie zeker. De vakantie: daar kunnen we heel wat over vragen en doen, dus 

gaan we dat dit jaar eens niet doen, want ik ben namelijk een hard werkende 

jongen die maar één paar keer vakantie heeft en soms wat jaloers is op de vele 

vakanties die jullie hebben.  

We gaan het effe lekker hebben over het nieuwe schooljaar dat voor de deur 

staat. Hou jullie klaar voor de nieuwe strenge regeltjes op school die er op de 

KSJ helemaal niet zijn. Het lekker vele huiswerk dat je mee naar huis krijgt en 

‘s avonds nog moet maken tot een uur of tien. En dan heb ik het nog niet gehad 

over de vele saaie lessen die jullie te wachten staan, een paar voorbeelden: 

wiskunde, Nederlands, de groteren onder ons krijgen er nog een heleboel talen bij 

en natuurlijk niet te vergeten: geschiedenis. Dat is het stomste vak dat er is. Ze 

zeggen altijd “Je moet in de toekomst kijken, niet in het verleden”. Daarom raad 

ik aan om zeker ook dit jaar naar de KSJ te komen om jullie lekker uit te leven en 

om al die schoolstress van jullie af te slaan. Nu effe terug naar het schoolleven. 

Er staat er ook altijd ene van voor die een uitleg doet dat jou helemaal niet 

interesseert, want buiten is het 28 graden en de mooie meisjes lopen in een zo 

kort mogelijk rokje. Zo ik hoop dat ik jullie helemaal klaar heb gestoomd om terug 

naar school te gaan en de vakantie rap 

te vergeten. Geen dank, da’s graag 

gedaan. Tot zaterdag en profiteer nog 

van de dagen die jullie rest. 

 

Groetjes, de voorwoordschrijver 
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InformatioInformatioInformatioInformatio    

1e keer KSJ 

Hoi luitjes, vanaf september is het weer KSJ. 

Jammer genoeg hebben jullie de eerste zaterdag ( 1 september ) al vrij, wegens 

de Ronde van Essen. 

 

Lidgeld 

Het KSJ-jaar heeft een paar vaste kosten die ook dit jaar betaald moeten 

worden. Daar horen o.a. de verzekeringen bij. Daarom kan deze maand of volgende 

maand jullie leiding langskomen voor het lidgeld. Ook dit jaar zijn we niet 

gestegen met het geld en betaal je nog altijd 20 eurootjes. Geen paniek als je 

geen geld in huis hebt. We hebben liefst dat jullie het via een overschrijving 

doen. Hier is het rekeningnummer voor in het geval je het kaartje kwijt bent 

geraakt. 

Mededelingen: Naam lid, groep 

Rekeningnummer: 775-5935133-15 

 

Jullie nieuwe leiding 

Zo als elk jaar krijgen jullie nieuwe leiding dat is het voor dit jaar: 

Piepers: Rudy, Charis, Jasper 

Leeuwkes: Ellen, Boris, Babette 

Deugnieten: Leen, Afke, Gino 

Rakkers: Joris, Robin, Isaura 

Sjowers: Jeffrey, Jonas 

Jonghernieuwers: Johnny, Pieter 

Hopelijk zijn jullie allemaal even blij als wij. 
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Ronde van Essen 

Het is ondertussen al bijna gedaan maar de week van de Ronde van Essen 

is weer bezig. Je kan nog altijd meedoen als je zin hebt om mee te lopen. Je zal 

er ook veel leiding tegen komen die daar hard aan het werken zijn. 

 

Jodela 

Dit jaar is er ook een heel nieuw Jodelateam. We staan nog niet helemaal op punt, 

dus deze editie zal geen al te dikke zijn. Ook mede doordat er nog geen kiekjes 

en wist-je-datjes zijn. We proberen er volgende maand een goede Jodela van te 

maken. 

 

Uitstap 

Om de twee jaar doen we meestal een uitstap. Dit jaar is dat niet anders. 

We weten er allemaal nog niet zo veel van, maar wanneer we voor het lidgeld 

komen, weten we er al meer van en weten we ook hoeveel het kost. 

 

Bondsleider 

Na vier lange jaren geeft Johnny het eindelijk op samen met Afke. 

We hopen dat onze nieuwe bondsleider en vice-bondsleider het even goed gaan 

doen.  

Alvast veel succes, Robin en Charis! 
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Tijdrover 

Leuke weetjes 

De beste uitvinders zijn kinderen 

In 1905 dronk Frank Epperson (10 jaar) buiten limonade door een rietje. Opeens 

werd hij geroepen door zijn vriend en ging hij voetballen. 

Maar zijn glas was nog niet leeg en nachts ging het vriezen. 

De volgende morgen was de limonade bevroren, en het rietje stond er rechtop in. 

Toen hij het eruit wilde halen… had hij een ijsje op een stokje. 

18 jaar later dacht hij er terug aan en ging ijsjes op stokjes verkopen met succes. 

 

Parasol 

Al 1000 jaar voor Christus gebruiken de Egyptenaren parasols om hun farao tegen 

de zon te beschermen. 

Later namen de Grieken en Romeinen dit gebruik over. 

Pas rond 1600 na Christus kwam de parasol in onze streken in gebruik, maar alleen 

bij de rijke mensen. 

De parasol moest voorkomen dat ze bruin werden. Een witte huid was teken van 

rijkdom. 

 

De ijskast 

Omdat verse producten snel bederven bij warm weer, bewaar je ze in de koelkast. 

Wij vinden dat heel normaal, maar vroeger ging dat koelen zonder stroom. 

De voorloper van de koelkast is de ijskast. 

Dit was een zeer goed afgesloten ruimte waarin echte ijsblokken werden gestopt. 

Dus zeg geen ijskast meer tegen een koelkast! 
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VerjaardagenVerjaardagenVerjaardagenVerjaardagen    

De maand september heeft niet al te veel jarigen onder ons. 

Niet dat ze daar minder om moeten vieren hoor, maar de bladvulling is dan zo 

moeilijk. 

Hier zijn de drie jarigen: 

Als eerste kregen we onze mooie, blonde Iris Adriaenssens; ze wordt op de 16de 

september 10 jaar. Iris, wees blij dat het maar een 1tje is dat er voor komt! 

Nikki Pauwels is nu Rakker geworden en daarom heeft ze het recht om ook een 

jaartje ouder te worden en wordt op 17 september 11 jaar. 

De laatste jarige van de maand, maar zeker niet de minste, is ons klein leidstertje 

Babs voor de vrienden (en voor de niet vrienden is het Babette). Ze wordt 

eindelijk volwassen en gaat haar eigen boontjes mogen doppen, want ze wordt de 

30e september 18 jaar. 

 

 

NEN DIKKE 

 

Proficiat 
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    ActiviteitenActiviteitenActiviteitenActiviteiten    

Piepers 

8/9: The big start 

15/9: De piep van de muis 

22/9: Carpe diem  meebrengen: Reservekledij + handdoek 

29/9: Olifantastisch meebrengen: Vliegenmepper 

 

Leeuwkes 

8/9: Wie is het 

15/9: We gooien jullie voor de leeuwen 

22/9: Het eerste sacrament meebrengen: Reservekledij + handdoek 

29/9: Hop hop hop, Leeuwkes in galop 

 

 

Deugnieten 

8/9: Ik ben wat je durft  meebrengen: Reservekledij + handdoek 

15/9: Ren je rot 

22/9: TomTom Essen 

29/9: De kastanjes vallen van de bomen 
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Rakkers 

8/9: The beginning of the end 

15/9: The battle of the best meebrengen: Reservekledij 

22/9: Where is the beginning? 

29/9: Finding Nemo 

 

Sjowers 

8/9: Djoot 

15/9: Dosjowdo meebrengen: Reservekledij + handdoek 

22/9: Djowt er maar nen draai aan 

29/9: Sjokkes makkers stakkers ekkers mekkers grokers 

drakers akkers 

 

Jonghernieuwers 

8/9: Dwop  meebrengen: Slechte kleren 

   Aandoen: Reservekledij 

15/9: Bikemashin games  meebrengen: Fiets 

22/9: Jackass   meebrengen: Fiets 

29/9: Kinky games 

 

Groetjes van de leidingsploeg! 

Rudy, Charis, Jasper, Ellen, Boris, Babette, Leen, Afke, Gino, Isaura, Joris, 

Robin, Jeffrey, Jonas, Pieter, Johnny. 



Contactgegevens leiding 

 
 

Antonissen Boris Spurrieveld 23 03/667.53.98 

Arnouts Ellen Struisven 43 03/677.23.57 

Elst Johnny Handelsstraat 7 03/677.25.23 

Herrijgers Jeffrey Albert Yssackersstraat 12 03/667.66.73 

Hermus Rudy Kloosterstraat 4 bus 2 0485/95.77.49 

Konings Joris Werf 1 0473/26.92.76 

Krijnen Afke Spoorpad 7 (4709-PK Nispen) (0031)6/536.55.19 

Schrauwen Jonas Kraaienberg 13 03/667.58.83 

Van de Keybus Leen Kortestraat 16 03/667.64.60 

Van Hoydonck Gino Antwerpsesteenweg 34 03/677.01.48 

Van Landegem Jasper Velodreef 184 03/677.03.15 

Van Loon Isaura Kalmthoutsesteenweg 155 bus 2 0472/99.73.54 

Van Spaendonk Pieter Moerkantsebaan 143 03/667.50.21 

Vandersteen Charis Hey-endlaan 9 03/677.19.62 

Vroegrijk Robin Heuvelplein 19 03/667.63.86 

Wouters Babette Hey-endlaan 30 03/677.14.05 

 
 
 
 

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. 

 



 
 


