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JODELA 

 

JAARGANG 2008-2009 

NUMMER 319 

September 

DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSJ HEIDEBLOEMPJE ESSEN 
 

VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord    

Het is zo ver! Het EK voetbal is gespeeld, Olympische Spelen zijn of-

ficieel in de handen van de Londenaars voor de spelen van 2012 en de 

ronde van Essen is afgelopen. Het was een echte top-sportzomer. 

Spanje is Europees voetbalkampioen. De olympische medailles werden 

uitgedeeld aan nu al legendarische atleten zoals: Usain Bolt, Michael 

Phelps en nog vele anderen! De Belgische medailles zijn eerder 

schaars, maar we mogen zeer trots zijn dat we 2 medailles gehaald 

hebben op de koningsdiscipline van de Spelen: de atletiek! Met een Tia 

Hellegoud en een zilveren viertal mogen we zeer tevreden zijn. En wat 

gezegd van de vele 4e plaatsen van onder andere: Tim Maaeyens, de 

beloftenploeg voetbal, Dirk Van Tichelt, Kenny De Ketele en Iljo Keis-

se! Als dat nog niet genoeg is, stond net daarna de Ronde van Essen op 

het programma! Heel wat leden hebben we zien lopen op deze 36ste 

editie! Fantastisch! Er deed zelfs leiding mee! Deze hebben het na-

tuurlijk ook schitterend gedaan! En na deze leuke sportieve zomer 

staat het nieuwe schooljaar weeral klaar om er steving in te vliegen! 

Voor sommigen betekent dit misschien een nieuwe school, of een laat-

ste schooljaar. Maar we wensen 

jullie er het allerbeste mee en na 

al dat zware schoolwerk kan je 

je lekker komen uitleven op 

zaterdagnamiddag op Jeugdheem 

Deken Verbiest waar wij een 

toffe activiteit voor jullie klaar 

hebben staan! 
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InformatioInformatioInformatioInformatio    
1e keer KSJ op de STARTDAG 

Hoi KSJ’ers, in september beginnen we er weer aan! De eerste 

zaterdag van september zijn het echter Chiro tuinfeesten, dus geen 

KSJ. Maar niet getreurd, we zijn er wel op 13 september, en we 

vliegen er direct in met een heuse STARTDAG. Allemaal TOT DAN!! 

 

Verloren voorwerpen 

Zoals elk jaar verliezen we wel een paar dingetjes op kamp. Ze worden 

de eerste activiteit tentoongesteld voor de lokalen. Dus kom gerust 

een kijkje nemen. 

 

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 bentgeraakt. 

Mededelingen: Naam lid, groep 

Rekeningnummer: 775-5935133-15 

 

Jodela 

Deze Jodela werd geschreven door een nieuw “Jodela-

team”. We gaan dit jaar zeker ons best doen om jullie 

goed op de hoogte houden van alle KSJ-activiteiten. 
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De nieuwe leiding 

Zoals elk jaar krijgen jullie nieuwe leiding. Om het extra 

spannend te houden geven we ze hier al in codetaal, op de 

STARTDAG worden jullie officieel aan elkaar 

voorgesteld! 

− Piepers: Hld, Rd, Slv, Rbn 

− Leeuwkes: Nelle, Yerffej, Neiloj, Saihtam 

− Deugnieten: Gfnlf, Qjfufs, Dibsjt, Kfspfo, Hjop 

− Rakkers: 212520205, 811419, 101518919, 

111051212, 251820 

− Sjowers: -... --- .-. .. ..., .--- .- ... .--. . .-., .-.. . . -. 

− Jonghernieuwers: ☺����, ☺����ִ 
 

Nieuwe bondsleiding 

We hebben dit jaar twee nieuwe bondsleiders: Robin en Charis hebben 

besloten om de fakkel door te geven. Maar geen nood, dit jaar gaan 

Boris en Leen deze taak op zich nemen. Boris en Leen, SUCCES!! 
 

Foto-avond 

Er zijn dit kamp weer ongelooflijk veel foto’s getrokken. Je kan ze 

bewonderen op onze (vernieuwde en versnelde) KSJ-website 

(www.ksjessen.net), maar we organiseren ook een gezellig foto-

avondje. Papa, mama, bomma’s & bompa’s, tantes & nonkels… Iedereen 

is welkom op zaterdag 27 september om 19h00 in de Oude Pastorij! 
 

Soirée tropical 

Zoals jullie weten organiseren wij elk 

jaar een fuif in de Rex. Dit jaar heeft 

het de naam Soirée tropical! Ze zal 

plaatsvinden op zaterdag 4 oktober in 

de Rex! Dus BE THERE!!! 
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GroentjesGroentjesGroentjesGroentjes    
Dit jaar zijn er weer heel wat nieuwe leiding te vieren. Jullie staan 

vast te popelen om meer te weten over de nieuwste GROENTJES! 

We gaan jullie niet vertellen wie de vragen beantwoord heeft, dat 

moeten jullie raden! Vul het inschrijvingsstrookje achter dit interview 

in en geef het aan één van jullie leiding. Misschien win je wel een 

fantastische prijs! 

 

Jodela: Goedemiddag! 

Interviewde: Heuy! 

J: Hoe heb je KSJ leren kennen? 

I: Dat kwam doordat de leiding plots in de klas binnenviel toen 

    tijdens de ledenwerving en dat heeft me wel wat gedaan. 

 

J: Wat is je leukste KSJ-jaar dat je als lid gehad hebt? 

I: Bwa, ik bekijk de KSJ niet per jaar, gewoon de tijd als lid als één 

    fantastische ervaring. 

 

J:Wat is je lievelings-KSJ-activiteit? 
I: Ongetwijfeld bosspelen, in combinatie met de “klakkebuizen” was 

     dat altijd geweldig. 

 

J:Wat spreekt jou het meest aan aan leiding zijn? 

I: Vooral het “leiding geven” lijkt me wel heel plezant, maar ik kijk 

     ook uit naar de sfeer in de leidingsploeg. 

 

J: Wat zou je doen als je geen KSJ in je leven had gekregen? 

I:  Dan had ik misschien de Chiro en de Scouts geprobeerd, wat daar 

      uit zou voortgekomen zijn weet ik niet… (haha) 
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J: Nu even genoeg over KSJ! Wat is je lievelingskleur, eten 

    en muziek? 

I: Donkerpaars, alle soorten pasta, de daarbijhorende sauzen 

    en de Belgische frieten. Lievelingsmuziek heb ik totaal niet, 

    muziek-stijlen kun je niet met elkaar vergelijken. 

 

J: Moest je nu iets mogen kiezen uit een Wii, Playstation 3 of Xbox   

    welke zou je kiezen en waarom? 

I: Als ik het gratis zou kunnen krijgen zou ik het duurste kiezen, 

     zodat ik het kan doorverkopen om zelf nog iets plezant met het    

     geld te kunnen doen. 

 

 

 

 

 

 

 

J: Wat doe je voor werk of studie? 

I:  Ik ga proberen mijn laatste jaar Latijn-Wiskunde met voldoende 

      punten af te sluiten. Daarna zien we wel. 

 

J: Wat zijn je verwachtingen voor je eerste en aankomende 

     werkjaar? 

I: Veel mensen beter leren kennen en lol trappen. 

 

J: Bedankt voor dit eerste van vele interviews! 

I: Het was me een waar genoegen. 
 

 � 
Inschrijvingsformulier:  

Naam en Voornaam:............................................................................................. 

Groep:..................................................................................................................... 

Jou idee? .............................................................................................................. 

Mogelijke namen: Hans, Mathias, Hilde, Femke, Bert, Jolien, Sylvie, Kjell, Jeroen. 
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TijdroverTijdroverTijdroverTijdrover    
Leer een echte Donald Duck tekenen! 

Op kamp zijn de “Duckskes” tijdens de platte rust altijd zeer hard in 

trek bij iedereen. Daarom leren we je in deze eerste Tijdrover van 

het jaar hoe je jouw favoriete stripfiguur leert tekenen! 
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KiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekje    
 

Een nieuw jaar, een nieuw begin! Toch wil ik samen met jullie nog even 

terugdenken aan het afgelopen jaar. Omdat je de kampfoto’s al kan 

bewonderen in het kampboekje en op onze foto-avond (zie 

Informatio), geef ik jullie nog enkele leuke kiekjes van de toffe 

activiteiten.  
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MoppentrommelMoppentrommelMoppentrommelMoppentrommel    

Er komt een konijn bij de bakker en vraagt: “Bakker, heeft u ook 

worteltjestaart?” “Nee, het spijt me,” zegt de bakker, 

“worteltjestaart heb ik niet.” De volgende dag komt het konijn weer 

langs en vraagt: “Bakker, heeft u worteltjestaart?” “Nee,” zegt de 

bakker, “worteltjestaart heb ik niet.” Elke dag komt het konijn om 

worteltjestaart zeuren, en de bakker wordt het zo zat dat hij een 

worteltjestaart bakt. Als de volgende dag het konijn weer langskomt, 

vraagt hij: “Bakker, heeft u worteltjestaart?” “Ja,” zegt de bakker. 

Zegt het konijn: “Vies hé?” 

 

Jantje gaat voor het eerst naar een voetbalwedstrijd samen met zijn 

pa. Na een tijdje vraagt hij aan zijn vader: “Waarom schelden alle 

spelers op die supporter?” Waarop de pa antwoord: “Omdat hij een 

bierflesje naar de scheidsrechter gooide.” Jantje: “Maar dat was 

niet eens raak.” Vader: “Daarom schelden ze ook!” 

 



 

 9 Frans en Mark zijn aan het jagen als Mark plotseling 

ineenzakt. Frans belt 112 en stottert: “Mijn vriend is dood 

neergevallen! Wat moet ik doen?” Een kalme stem aan de 

andere kant van de lijn zegt: “Blijft u kalm, ik kan u helpen. Weet u 

zeker dat hij ook echt dood is?” Na een korte stilte hoort de man van 

de 112-dienst een geweerschot. Dan is Frans terug aan de telefoon. 

“Oké, hij is echt dood. En wat nu? 

 

Een bankrover pleegt een gewapende overval. Bij die overval staan een 

aantal mensen te kijken. De bankrover loopt naar een man toe en 

vraagt of hij gezien heeft wat hij net gedaan heeft. Waarop de man 

antwoordt met: “Ja dat heb ik gezien.” Waarbij de bankrover de man 

in zijn been schiet. Dn gaat hij naar de volgende man en vraagt of hij 

ook gezien heeft wat hij gedaan heeft. De tweede man antwoordt: 

“Nee, ik niet, maar mijn vrouw wel.” 

 

Een jonge zakenman is net zijn eigen bedrijf begonnen. Zijn 

kantoortje heeft hij helemaal exclusief laten inrichten. 

Op een dag ziet hij een man staan in de ontvangstruimte. Om indruk 

te maken pakt hij de hoorn van de telefoon en doet alsof hij bezig is 

met een grote klant. In het wilde begint hij te zwaaien met zijn 

handen en luidop hoge getallen te noemen. Uiteindelijk legt hij de 

hoorn neer en vraagt de man waarmee hij hem kan helpen. De man 

antwoordt: “Ik ben hier om de telefoonlijnen te activeren.” 
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VerjaardagenVerjaardagenVerjaardagenVerjaardagen    
 

Ook deze eerste maand van het nieuwe, ongetwijfeld bangelijke 

KSJ-jaar zijn er een aantal jarigen. Dat het er wat minder zijn dan 

anders wil natuurlijk niet zeggen dat er minder om gefeest moet 

worden! 

 

De eerste jarige deze maand is Iris Adriaenssens van de Rakkers. Zij 

wordt op 16 september maar liefst 11 jaar! Maar het feest bij de 

Rakkers wordt nog groter als de dag erna, 17 september dus, ook 

Nikki Pauwels een jaartje ouder wordt. Zij wordt er 12! 

En als je denkt dat we daarna klaar zullen zijn met feesten heb je 

het helemaal mis! 

Leidster Babette wordt namelijk op de laatste dag van de maand 19 

jaar en zal haar leden en medeleiding eens goed mogen trakteren! 

 

Voor jullie alle drie een dikke, dikke 

Proficiat en maak er een feestje van! 
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ActiviteitenActiviteitenActiviteitenActiviteiten    

Piepers 

13/09: Welkom lieve Piepers 

20/09: Wesley de Superclown 

27/09: Boeren en boerinnekesdag 

  Verkleed komen als boer of boerin! 

 

 

 

 

Leeuwkes 

13/09: Hoipipeloi 

20/09: Wesley de Clown 

27/09: De poesjes worden Leeuwkes 

    Meebrengen: reservekledij + handdoek! 

 

 

 

Deugnieten 

13/09: De 4 Musketiers 

20/09: De 5 Wesley’s 

27/09: Getest op 8 dieren 

Meebrengen: reservekledij 

 + handdoek! 
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Rakkers 

13/09: Rakkers in première 

20/09: Kleine wasjes, grote wasjes, stop maar in het wasmachien 

27/09: Getest: goedgekeurd/afgekeurd? 

  Meebrengen: reservekledij + handdoek! 

 

 

Sjowers 

13/09: New Empire 

20/09: Tour d’Essen 

  Meebrengen: fiets! 

27/09: After-Summerparty 

  Dresscode: Summer & Disco! 

 

 

Jonghernieuwers 

13/09: Liefkesdag, Meebrengen: Lief 

20/09: Spek met ei 

            Meebrengen: reservekledij + handdoek! 

27/09: Boter Cola Light Lemmon 

Meebrengen: fiets!  

 

 

 

 



Contactgegevens leiding 
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