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JODELA 

 

JAARGANG 2009-2010 

NUMMER 329 

September 

 
DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSJ HEIDEBLOEMPJE ESSEN 
 

  Voorwoord 

Ola Pola wat ging de vakantie snel voorbij! Gisteren was het nog kamp, 

vandaag zit iedereen al terug op de schoolbanken! Er is een tijd van 

komen, van gaan, en een tijd van komen te gaan. Zo ook gaan we weldra 

weer starten met een geweldig nieuw flitsend KSJ-jaar! Terwijl jullie 

rustig in de zon lagen te bruinen ergens op een strand, is jullie leiding 

al druk bezig geweest met alles klaar te maken voor het nieuwe jaar. 

De bakken zijn uitgeladen, de lokalen weer op orde gebracht, de 

leiding kent zijn medeleiding al, nieuwe taken zijn verdeeld en noem zo 

maar op… Ook de startdag van 12 september zal er weer zijn en ze 

wordt nog beter dan de vorige! Ik herinner mij vorig jaar de leuke 

vlaggenzwaaiers aan de inkom, de sympathieke mensen aan de 

inschrijftafels en de technische mannen die het promofilmpje 

afspeelden! Volgende week zullen dan ook weer enkele vrijwillige 

leiding jullie scholen rondgaan om zoveel mogelijk van jullie vriendjes 

en vriendinnetjes op te roepen zich om 14u die dag op het Jeugdheem 

aan te komen melden. Ik heb al gezien dat het schitterend weer wordt 

(zo’n 25° en een lichte bries uit het NNW, zonder één enkel wolkje 

aan de lucht)! Het wordt een 

spannend en leuk jaar, vol van 

leuke verrassingen en 

festiviteiten! Blader snel verder 

in deze verse Jodela en kom er 

achter wie jullie leiding zijn, wat 

we allemaal nog gaan doen deze 

maand, en nog veel meer! Hiphoi-

flatsefloidewoempattataboem!  
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InformatioInformatioInformatioInformatio    
 

De Startdag komt er weer aan! 

Het is september dus kan het nieuwe KSJ-jaar van start gaan met een 

gloednieuwe startdag! De Chiro-meisjes geven echter hun tuinfeesten 

bij het Jeugdheem het eerste weekend van september en daarom 

zullen we het begin nog even moeten uitstellen. We beginnen onze 

activiteiten op 12 september om 14u met een heuse STARTDAG, tot 

dan! 

 

Verloren voorwerpen 

Iedereen kent het probleem van verloren spulletjes op kamp. De 

eerste activiteit worden daarom alle gevonden voorwerpen 

tentoongesteld voor het lokaal. Kom gerust een kijkje nemen! 

 

Lidgeld en drinkgeld 

De KSJ heeft natuurlijk ook enkele vaste kosten die betaald moeten 

worden, daar horen o.a. de verzekeringen bij.  Daarom kan je deze 

maand een bezoekje verwachten van de nieuwe leiding voor het 

lidgeld. Dit jaar komt hierbij ook het drinkgeld bij zodat je op 

zaterdag geen 50 cent moet geven. Door deze verandering is de prijs 

wel een beetje gestegen. Hoeveel meer het lidgeld gaat bedragen zijn 

we nog niet helemaal uit. Tijdens het leidingbezoek zullen de leiders 

meer duiding hierbij geven. Om te betalen hebben we wel graag via 

overschrijving, dat werkt praktischer. 

Mededelingen: Naam lid, groep 

Rekeningnummer: 775-5935133-15 
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Nieuwe leiding! 

Zoals elk jaar krijgen jullie weer nieuwe leiding. Om het de 

spanning er nog in te houden geven we ze hier in codetaal mee, 

op de startdag worden ze aan jullie voorgesteld. 

- Piepers: Hld, Fmk, Jrn 

- Leeuwkes:  Iedur, Saihtam, Ettebab 

- Deugnieten:olien, jonas,boris 

- Rakkers: ������, �	���, 
��� 

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

- Jonghernieuwers: ����� ����	� 

 

Nieuwe bondsleiding 

Zoals jullie weten is leidster Leen uit de KSJ gegaan dus hebben we 

een nieuwe vice-bondsleiding moeten zoeken. Dit jaar zal dat leider 

Jasper worden, leider Boris blijft gewoon bondsleider, VEEL 

SUCCES SAMEN! 

 

Fotoavond 

Er zijn dit kamp weer enorm veel foto’s getrokken, 

daarom organiseren we net als vorig jaar een fotoavond! 

Papa, mama, bomma’s & bompa’s, tantes & nonkels… Iedereen is welkom 

op zaterdag 26 september om 19h00 in de Oude Pastorij! 

 

Oktoberfesten 

Zoals jullie wel weten organiseren wij elk jaar een fuif 

in de Rex. Dit jaar zal op 24 oktober Essen op stelten 

staan tijdens onze “Oktoberfesten”. Posters en ander 

fantastisch promomateriaal zijn verkrijgbaarbij de leiding! 
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 Kleintjes   

 Worden  Groot 

Een nieuw jaar, een nieuwe rubriek in de Jodela! Vorig jaar stond op 

deze plaats gewoonlijk het Groentje. Maar bij een gebrek aan 

Groentjes dit jaar, is het tijd voor 'oudjes'. En dan hebben we het 

over foto's! Vanaf nu zal er iedere maand een oude foto van  jullie 

lieftallige leiding op deze pagina staan. Het is dan aan jullie om te 

raden wie het is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En deze maand beginnen we met een grote, sterke leider die in zijn 

jonge jaren nog erg schattig was. Wie is deze jongeman? 
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Kleur deze tekening mooi in, zet onderaan het blad je naam en de 

naam van de leider op de foto. Dan vraag je aan mama of papa een 

schaar en knipt (of scheurt) de bladzijde uit het boekje. 

Zaterdagnamiddag mag je het resultaat afgeven aan de leiding en de 

winnaar krijgt een mooie prijs! 
 
 
 

 
 
 

Je naam en groep: .......................................... 

 

Naam van de leider, afgebeeld op de foto: ......................................... 
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          Tijdrover          Tijdrover          Tijdrover          Tijdrover    
 Zoek de 14 dieren in het rooster! 
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KiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekje    

 

Hier krijg je al een zeer beperkte selectie van de vele kampfoto's die 

we maakten in Kasterlee. Uiteraard kun je in het kampboekje nog veel 

meer foto's bewonderen. En als je er dan nog niet genoeg van kan 

krijgen, is er natuurlijk onze foto-avond (26september red.) Waarop 

iedereen van harte welkom is!   
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Moppentrommel 

 

Er zitten 2 eieren in een eierkoker , zegt het ene ei tegen het 

andere: “Amai het is hier warm”, waarop het andere ei zegt: 

“daar word je hard van”! 

 

Er staan twee domme blondjes elk aan een andere kant van de 

weg. 

Het ene blondje vraagt “hoe 

kom ik aan de andere kant 

van de weg?” “Dommie”, 

zegt het andere blondje, “je 

staat toch al aan de andere 

kant!” 

 

 

 

 

De nieuwe werknemer stond hulpeloos bij de papierversnipperaar. 

“Kan ik u helpen” vroeg een secretaresse. “Ja”, zei de werknemer, 

“hoe werkt dit?” “Heel simpel”, zei de secretaresse. Ze nam het 

grote dossier en stak het in de papierversnipperaar. 

“Bedankt”, zei de nieuwe werknemer, “maar waar komen nu de 

kopieën uit?” 
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Een aap geeft een cadeau aan een ijsbeer.  

Dus die ijsbeer maakt het pak open en er springt een kikker uit.  

Vraagt die aap: "Ben je geschrokken?" 

"Hoe weet je dat?" vraagt die ijsbeer, Zegt die aap: "Je ziet wat 

wit!" 

 

Een olifant en een muis gaan naar het strand. 

Als ze zich gaan omkleden, komt de olifant er achter dat hij zijn 

zwembroek vergeten is. De muis zegt:" Je mag er wel eentje van 

mij lenen". De olifant verdwijnt tussen de struiken om zich om te 

kleden. Even later roept hij: 

"Muis, kom je me even helpen? Het ging op zich wel goed met jou 

zwembroek, maar nu zit ik per ongeluk met 2 poten in een pijp!” 

 

Jantje gaat naar school en vraagt aan de jufrouw “ word je 

gestraft voor iets dat je niet gedaan hebt?” Waarop de jufrouw 

zei: “Nee natuurlijk niet; voor wat?” Waarop Jantje antwoordde: 

“Omdat ik mijn huiswerk niet heb gemaakt!”    
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VerjaardagenVerjaardagenVerjaardagenVerjaardagen    
Buiten de start van het schooljaar en het nieuwe KSJ-jaar is er in 

september natuurlijk nog veel meer te beleven. Zo zijn er weer een 

heleboel jarigen deze maand. Bij de leeuwkes staat er één feestje op 

het programma, Brent Bastianen wordt namelijk 7 jaar op 15 

september, proficiat hiermee! Bij de deugnieten hebben ze ook reden 

tot feesten want Anneli Van Den Bergh mag op 8 september 10 

kaarsjes uitblazen, begin dus al maar te oefenen! Ook bij de rakkers 

hebben ze maar 1 jarige, Iris Adriaenssens mag op 16 september 

trots zeggen dat ze de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt. Toeval of 

niet maar bij de sjowers hebben we ook maar 1 jarige, op 17 

september mag Nikki Pauwels haar 13de verjaardag vieren. Dat wordt 

trakteren! 

Tenslotte kunnen we de maand nog afsluiten met een echt 20jarige 

feestje. Want op 30 september viert leidster Babette haar 20ste 

verjaardag. Hip hip Hoera! En nog een dikke proficiat aan alle jarigen 

deze maand. 
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ActiviteitenActiviteitenActiviteitenActiviteiten    

 

Piepers 

5/09  : Geen activiteit! (zie informatio)  

12/09: Een Ezel Met Een Feesthoed Op 

19/09: De Grote Zwarte Kat 

26/09: De Wraak Van Nonkel Jaak   

  

 

Leeuwkes 

5/09  : Geen activiteit! (zie informatio) 

12/09: Het Hert Van Dokter Snert 

19/09: De Grasmaaier van Beertje Paddington 

26/09: Knoeien met de Koeien   

  

 

 

 

Deugnieten 

5/09  : Geen activiteit! (zie informatio) 

12/09: 3.2.1 Start... 

19/09: 4.6.8. Wie had dat verwacht? meebrengen: 

reservekledij  

26/09: 10.12.14. Wie ni weg is is gezien  
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Rakkers 

5/09  : Geen activiteit! (zie informatio) 

12/09: Wizzi Woppi strikes again 

19/09: Het Fopjesfeest 

meebrengen: reservekledij 

26/09: Bananabom 

meebrengen: een appel 

                                                           

Sjowers 

5/09  : Geen activiteit! (zie informatio) 

12/09: Kamp, The Aterparty 

19/09: Chekckers in Memphis 

26/09: De Vettige Vetkleppers 

meebrengen: reservekledij 

Jonghernieuwers 

5/09  : Geen activiteit! (zie informatio) 

12/09: New Empire Returns  

19/09: New Empire Becomes Vettig 

meebrengen: reservekledij 

26/09: New Empire: Revenge 

 

Jeroen, Hilde, Femke, Mathias, Rudy, Babette, Boris, Jonas, 

Jolien, Kjell, Sylvie, Bert, Hans, Robin, Charis, Joris en 

Jasper! 
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Contactgegevens leiding 
 
 

Antonissen Boris Spurrieveld 23 03/667.53.98 

Arnouts Jeroen Struisven 43 03/677.23.57 

Boden Hans Steenovenstraat 84 03/667.24.00 

Hermus Rudy Kloosterstraat 4 bus 2 0485/95.77.49 

Kalkman Femke Essensteenweg 5 bus 3 0479/85.44.98 

Konings Joris Hemelrijklaan 20 03/297.27.71 

Peeters Bert Antwerpsesteenweg 61 0498/59.70.02 

Schrauwen Jonas Kraaienberg 13 03/667.58.83 

Van Den Bossche Kjell Steenovenstraat 118 03/677.25.62 

Van der Burgt Hilde Maatjesstraat 43, 2920 Kalmthout 03/677.05.12 

Van Gool Jolien Huybergsebaan 68 03/677.23.72 

Van Hoydonck Sylvie Antwerpsesteenweg 34 03/677.01.48 

Van Landeghem Jasper Velodreef 184 03/677.03.15 

Vandersteen Charis Hey-endlaan 9 03/677.19.62 

Vandersteen Mathias 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. 

 

 

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! 

 



 


