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JODELA 

 

JAARGANG 2008-2009 

NUMMER 325 

Maart 

 
DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSJ HEIDEBLOEMPJE ESSEN 
 

VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord    

Dag lieve Jodelalezers van de KSJ! We zijn alweer aan een nieuwe 

editie van de Jodela toe. Februari, de maand van de ouderavond, kro-

kusvakantie en carnaval, zit er alweer op en maakt plaats voor een 

schitterende nieuwe maand: maart! Het is zover, ook al merken we het 

nog niet altijd aan de temperaturen maar de winter zit er bijna op en 

de geweldige lente komt er weer aan. De bomen worden weer groen, 

de eerste bloemen gaan weer tevoorschijn komen, de dieren stoppen 

met hun winterslaap en natuurlijk loop je binnenkort weer ongelofelijk 

veel kans om de lentekriebels op te lopen, dus kijk uit je doppen! Na-

tuurlijk moeten we de leuke momenten van de winter wel achter ons 

laten. Sneeuwballengevechten, lekker warm binnen aan de haard met 

een taske warme chocomel en natuurlijk de talloze feestdagen zijn 

weer voorbij. Voor de meesten toch, de jarigen in maart kunnen nog 

een extra feestdag bijplannen. Ook op KSJ-gebied valt er in maart 

heel wat te beleven, de maand zit niet alleen weer vol met keigoede 

activiteiten maar ons KSJ-gebouw krijgt er een heuse zolder bij die 

wordt gefinancierd door de kern, de groep die onze gebouwen onder-

houdt. Dus ook deze maand 

zitten we zeker niet stil. Nu 

zitten we alweer bijna aan het 

einde van onze pagina. 

Al een geluk dat er na dit blad 

nog heel veel bladzijden volgen.  

Veel leesplezier in dit boekje, 

geniet van de aankomende lente 

en tot zaterdag! 
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InformatioInformatioInformatioInformatio    
Ouderavond 

De Ouderavond van dit jaar was weer een 

groot succes! 

Meer hierover in het verslag van deze Jodela! 

Langs deze weg willen we al onze leden nog 

eens bedanken voor het meespelen op de avond 

en ook aan alle medewerkers een welgemeende 

bedankt! Maar de Ouderavond zou geen ouder-

avond zijn zonder ouders dus daarom ook een 

bedankje aan iedereen die is komen kijken! 

BEDANKT! Foto’s zullen weldra te bekijken 

zijn via onze site! Tot 2011! 

 

21 Maart 

Op 21 maart is het een niet zo gewone za-

terdagmiddag! Er staat een speciale, 

mysterieuze activiteit voor iedereen 

gepland! Dit voor onze leden nog eens 

lekker te verwennen! Een heel team is al 

enkele weken bezig met dit op te stellen, 

dus kom zeker zaterdag 21 maart naar de 

KSJ voor een geweldige activiteit die je (zo denken we toch) nog nooit 

eerder meegemaakt hebt! Neem ook zeker en vast al je vriendjes en 

vriendinnetjes mee naar de KSJ, ze zullen er enorm veel plezier aan 

beleven! 
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Kamp 2009 

Hier nog eens even een 

herinnering plaatsen dat we 

ook dit jaar, zoals elk jaar, op kamp 

gaan! Het kamp in 2009 zal door-

gaan van 21 tot 31 juli en we trek-

ken dit jaar naar Kasterlee! Hou die datum dus zeker vrij voor een 

spetterend kamp! 

 

KSJ-Weekend 

Ook nog eens vermelden dat het KSJ-weekend er aan gaat komen! Dit 

werd al uitgebreid vermeld in de jodela van vorige maand dus daar kan 

je van alles in te weten komen! Wil je toch meer weten? Vraag het aan 

de leiding of surf eens naar www.schuimfuifessen.be! 
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GroentjesGroentjesGroentjesGroentjes    
 

De KSJ-Groentjes zijn eigenlijk al lang niet meer zo groen achter hun 

oren en ons bos met ongeïnterviewde nieuwe leiding is ook serieus 

aan't uitdunnen... Toch zijn er nog enkelen over en vandaag vindt u 

daarvan weer het resultaat in deze rubriek. We moeten nog wel even 

vertellen wie het Groentje van vorige maand was... Het was blijkbaar 

een moeilijke, want er was geen enkele juiste inzending! Niemand wist 

blijkbaar dat je op LEIDSTER HILDE kan rekenen om je veilig te la-

ten vervoeren in een echt zweefvliegtuig! Onze onschuldige hand 

heeft uit de onjuiste inzendingen dan maar een winnend briefje ge-

trokken, en dat zijn Fleur (van de Leeuwkes) en Floris (van de Deug-

nieten) Kalkman geworden! Proficiat! Jullie krijgen zaterdag een leuke 

KSJ-verrassing. Als je denkt te weten wie het Groentje van deze 

maand is (en zo moeilijk is het echt niet: er blijven er nog maar 3 

over), maak je ook kans op zo'n schitterende KSJ-prijs! Doe dus ze-

ker mee! 

 

 

Jodela: Haaaaaalloooooo! 

Groentje: Heeeeeey! 

 

J: Kun jij jezelf eens omschrij- 

 ven in vijf woorden? 

G:  Vijf woorden! Oei, klein... 

 

Groentjesweetjes: 

Favoriete eten: Chinees 

Lievelingsdier: Olifant 

Favoriete muziekstijl: 

Vanalles, ik heb geen favoriet 

Idool: Mijn allerliefste papa! 
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J:  Ja, dat zijn er al vier, nog eentje! 

G: Amai, dat gaat rap hier... Nee, ik maak ze nog wel even 

 af. Dus: klein, eum... gek... lief, behulpzaam en ook wel  een 

 beetje lui (maar dat laatste natuurlijk niet op de KSJ!) 

 

J: Dat waren er in totaal 37, maar da's natuurlijk niet zo erg. Oké, 

 volgende vraag: wat betekent KSJ voor jou? 

G:  KSJ is het bangelijkste wat er maar is en het zorgt voor de tof-

 ste momenten die er zijn! 

 

J: Wat zijn je hobby’s buiten de KSJ? 

G: Slapen, eten en uitgaan. 

 

J: Aha! Jij bent dus niet zo'n voetballende KSJ'er! 

G: Ni meer nee, ooit nog wel gedaan, maar ik heb natuurlijk gekozen 

 voor het beste van de twee! 

 

J: Wat vind je eigenlijk de leukste activiteit? Als leiding en als lid? 

G: Als lid vond ik het paintballen in de Lonka heel leuk, en als lei-

 ding vind ik bosspelletjes wel leuk: je ziet dat de kindjes zich 

 supergoed amuseren en het is voor jezelf ook wel eens plezant 

 om lekker actief mee te spelen... 
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J: En nu de klassieker! Als je voor één dag zou kunnen wis-

 selen met  iemand van de leiding, wie zou dat dan zijn? 

G: De Jasper... Omdat hij dat heel graag eens zou lezen in 

 deze rubriek! En omdat ik ook wel eens wil Tomb Raideren op 

 mijn Wii terwijl ik eigenlijk zou moeten blokken. 

 

J: Heb jij ook ambities om bij de po-

 litie te gaan dan? 

G: Eerder om bij de politie uit de 

 buurt te blijven! En zeker als die 

 politieagent in kwestie de Jasper is! 

 

J: Bedankt voor dit interview! 

G: Da is nikskeeeee! 

 

 

 

Knip onderstaand strookje uit, geef het af aan iemand van de leiding 

en maak kans op een schiterende KSJ-prijs! Veel succes! 

 ------------------------------------------------------------------ 
Naam: ...................................................................................................................... 

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

Wie is volgens jou het Groentje? ..................................................................... 

(Overgebleven mogelijkheden: Sylvie, Femke, Kjell) 
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TijdroverTijdroverTijdroverTijdrover    
 

 

Zoals velen onder jullie wel gemerkt zullen hebben geraakte Kabouter 

Plop vorige maand niet bij de KSJ! Misschien lukt het Wesley de Clown 

beter, maar dan zal hij wel jullie hulp nodig hebben! 

Veel Succes! 
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WistWistWistWist----jejejeje----datjesdatjesdatjesdatjes    
 

Wist je dat... 

... De wist-je-datjes voor de 2e maand op rij niet tot bij de Jodela-

 redactie zijn geraakt? 

... Dit een echte schande is, omdat we er zeker van zijn dat er deze 

 maand wel degelijk wist-je-datjes werden opgemaakt? 

... We alsnog hopen om deze vermiste schrijfpareltjes op te vissen, 

 zodat we ze volgende maand aan u kunnen presenteren? 

... Ik hierdoor weer wel wat moet fantaseren? 

... De leiding deze maand bijeenkomt om een kerstfeestje te houden? 

... Dit naar jaarlijkse traditie pas zo laat (of vroeg?) op het jaar valt 

 omdat we in december vaak snipverkouden? 

... Bovenstaande zin natuurlijk niet klopt, maar anders  niet rijmde op 

 de zin erboven? 

... Heel deze rubriek voor één keer in rijm werd geschroven? 

... Het wel tijd wordt voor enkele echte wist-je-datjes? 

... In de KSJ zitten geen watjes? 

... We trots zijn op alle leden die meededen met de Ouderavond? 

... Jolien is zwart en Leen is blond? 

... Elk verhaal eindigt met een lange staart? 

... Behalve natuurlijk in de maand maart, want maart roert zijn staart? 

... Ik zelf niet goed weet wat dit juist wil zeggen? 

... Ik wel een grote fan en van "zakdoek leggen"? 

... Er nog steeds geen ècht wist-je-datje op dit blad staat? 

... Hiervoor is het nu ook veel te laat? 

... Deze rubriek beter wordt in april, als ik ondertussen tenminste niet 

 uitglijd over een bananenschil? 
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            KiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekje    
 

Carnaval en de super geslaagde Ouderavond zorgden weer voor heel 

wat leuke kiekjes. Omdat het er zo veel zijn, houden we de foto’s van 

de Ouderavond voor de volgende maand. Als je écht niet kan wachten, 

surf dan zeker naar eens www.ksjessen.net 
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VerslagenVerslagenVerslagenVerslagen    
Ouderavond 

Zaterdag 28 februari, 20:07u. De opening gaat zo beginnen. 

Zenuwachtig. Doek gaat open en de opening begint. Alles gaat goed. 

Echt goed. De zenuwen waren voor niets nodig. Applaus en zelfs 

gelach bij de kreet tijdens de opening. Het kon niet beter beginnen! 

Zo hebben de 4 mensen die de opening verzorgden de eerste 5 

minuten van de Ouderavond meegemaakt! Het begon super! Na de 

geslaagde opening en het eerste tussenstukje, was het de beurt aan 

de Leeuwkes! Ze deden het, net als alle andere groepen deze avond 

trouwens, steengoed. We zaten op de juiste golflengte met het 

publiek en dat deed deugd: er werd gelachen op momenten die (zo 

hoopten wij toch) grappig waren en jullie luisterden stil en aandachtig 

wanneer het verhaal verder verteld werd... Na de Jonghernieuwers, 

Deugnieten en Wolk was het al tijd voor de pauze. Voor de eerste 

keer in de geschiedenis van de Ouderavond organiseerden we een 

heuse tomola, en die bleek een gigantisch succes. Alle lotjes werden 

verkocht en wanneer het 2de deel terug begon waren er alleen maar 

blije gezichten in de zaal! Deel 2 startte weer met een tussenstukje, 

waarna de Piepers de kop eraf deden. Ook hier ging alles goed! De 

volgende twee toneeltjes, van de Rakkers en de Sjowers, verliepen 

tijdens de generale repetitie eerder op de dag nog niet helemaal zoals 

het hoorde. Maar met de nodige toneelkriebels en positieve stress 

werden ook deze toneeltjes grote toppers! Als laatste kwam de leiding 

aan de beurt. Zij zongen het dak van het Gildenhuis met hun Ode aan 

de Droom. Er werd veel gelachen en geapplaudisseerd. Het werd beter 

onthaald bij het publiek dan we hadden gedacht! Hierna zongen alle 

leden uit volle borst mee op de tonen van het Avondlied en zo werd de 

avond prachtig beëindigd! Het was een superavond! Bedankt iedereen! 
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VerslagenVerslagenVerslagenVerslagen    
De grote Jeffrey Herrijgers love show 

Ook de Leeuwkes deden dit jaar op 14 februari mee aan Valentijn. Hun 

opdracht was om leider Jeffrey te verleiden. Hieronder vindt u de 

liefdesbrieven die ze voor hem schreven. Het zijn de echte brieven, 

dus met schrijffouten. 
 

Zrefie je maak ons aan het largh 

Stijn       Lieve jeffry jij bend heel lief 

       Van Julie 

he jeffri je bent leuk en lief en klein beetje men harten dief  

een leuk jaar met jouw hep ik geen kou  

en tofen lijdin is wat ik wil en geen bril  

van Vicky      Lieve jeffrey 

       Als ik naa je kijk ben je een dikke koe! 

       En je Sting als een groene augurk 

       Veel leuk van Sofie 

Liefste zefrie ik vin je     Voor Jeffrey 

de liefste lyding van het hele land 

Van Brinte xxx!   Liefst Jeffrey: 

     Ik hou zo veel van u,

     Je bent zo lief, 

     Je bent zo mooi 

     En ge ziet er goe uit 

     Veel liefs van Fleur xxx 

 

Als ik naar jouw gezicht kijk is die groen en u voeten zijn zo rood als 

tomaten en u handen zijn zo groot als een olifant. 

Veel liefs van Bob voor Jefrey. 
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MoppentrommelMoppentrommelMoppentrommelMoppentrommel    
 

Dagboek van een kleuter 

Maandag 

Sinterklaas gaan halen bij bomma en bompa. Alleen knikkers gekregen. 

Stom speelgoed. Heb knikkers op de keldertrap gelegd. Bompa naar 

beneden getuimeld, geen belang, bompa toch al oud en versleten. Er 

waren geen knikkers kapot. Klop gekregen, met knikkers spelen mag 

niet. 

 

Dinsdag 

Hele toffe dag, heb nichtje Suzy gezien op begrafenis bompa. 

Hele dag doktertje gespeeld. Heel plezant. Mama kwaad, papa kwaad, 

tante Angèle kwaad, Suzy niet. Heb klop gekregen. Doktertje spelen 

mag niet. Stiel leren is verboden. 

 

Woensdag 

Hier en daar in huis chocoladekorrels gelegd. Papa is muizenvallen 

gaan kopen. Heb korrels opgegeten. Mama viel flauw. Heb klop gekre-

gen. Lekkere chocoladekorrels eten is verboden. 

 

Donderdag 

Heb voor 20 knikkers hele mooie witte muis gekregen van kameraad. 

In een doosje gedaan en schoon verpakt. Cadeau voor mama. Mama 

eerst heel blij, daarna krijs gegeven en flauw gevallen. Papa weer heel 

kwaad. Heb klop gekregen. Cadeautjes geven is verboden. 

 



 

13 Vrijdag 

   Papa sloot mij op in de kelder, is plezant. 

     Heb van patattenvoorraad frietjes gesneden 

    om mama te helpen. Zwaar werk, wel 100 kilo  

                       patatten. Heb klop gekregen. Mama helpen is verboden. 

 

Zaterdag  

Papa sloot mij op op zolder, ook heel plezant. Heb pa-

pa geholpen en dakgoot proper gemaakt. Stond veel 

volk op straat. Pompiers zijn me komen van dak halen. 

Papa kwaad, klop gekregen. Papa helpen is verboden.  

 

Zondag  

Papa sloot mij op in het tuinhuisje. Had kou en heb een vuurtje ge-

stookt. Pompiers zijn weer gekomen. Toffe mensen, spuiten alles nat. 

Klop gekregen. Warm hebben is verboden. 

 

Maandag 

Wou pompiers nog eens terugzien. Heb gebeld en ze zijn gekomen. 

Mama kwaad en pompiers ook. Heb klop gekregen. Pompiers graag zien 

is verboden. 

 

Dinsdag 

Op bezoek bij bomma, toen ze me zag staan kreeg bomma schuim op 

haar mond. Mama sloot mij op in de keuken. Stoelen van bomma veel te 

hoog, heb ze korter gemaakt met de zaag van bompa, nu zijn ze juist 

goed. Mama kreeg schuim op haar mond. Heb klop gekregen. 

 

Alles is verboden denk ik, behalve kinderen kloppen. 

Wacht tot ik groot en sterk ben! 
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VerjaardagenVerjaardagenVerjaardagenVerjaardagen    
 

Jippie-ka-yeah KSJ'ers! Op deze pagina van de Jodela is het elke 

maand weer één groot feest! Natuurlijk doet maart hiervoor niet on-

der, integendeel: er zijn deze maand alweer ZEVEN jarigen! 

Het feestgedruis begint deze keer bij de Leeuwkes, want op 2 maart 

mag hun Isabelle De Zwart maar liefst 9 kaarsjes uitblazen. Hiep 

hiep hoera, Isabelle! Een week en een dag later, op 10 maart, ver-

jaart Deugnietenleider Gino. Hij is vanaf dan geen tiener meer, want 

hij wordt al 20 jaar! Dat wordt trakteren, Gino! Op 12 maart is het 

alweer tijd voor een feestje! Of liever ineens: twee feestjes! Want 

zowel Rakker Daan Van Bragt (je weet wel, dat mooie meisje op de 

ouderavond) als Pieperleider Rudy verjaren op die dag. Daan mag je 

12 knepen in zijn ballonnen geven, en Rudy mag gefelixt worden met 

een stapel van 25 leden hoog. Dat gaat pijn doen, Rudy! Exact 10 da-

gen later, op 22 maart, verjaart Leeuwke Jonas Verdijck. Hij mag die 

dag maar liefst 9 grote stukken taart opeten! Helemaal op het einde 

van de maand, op 31 maart, zijn er ook nog twee KSJ'ers zo jarig als 

een feestvarken. Het gaat om Deugniet Dante Scoponi en Rakkerlei-

der Joris Konings. Dante kan zijn leeftijd nog net op zijn handen tel-

len, want hij wordt 10 jaar. Joris komt nog net toe met handen en 

voeten, oren en ogen. Als je goed kan tellen weet je dus dat hij 24 

jaar wordt! Een hele dikke proficiat aan al deze jarigen! Jammer dat 

Jodela's met geluid maar af en toe uitkomen, anders had deze blad-

zijde speciaal voor jullie nog gezongen van: Lang zullen ze leven, lang 

zullen ze leven, lang zullen ze leven in de gloria! 

H i e p e r d e p i e p e r d e p i e p ,     H O E R A !H i e p e r d e p i e p e r d e p i e p ,     H O E R A !H i e p e r d e p i e p e r d e p i e p ,     H O E R A !H i e p e r d e p i e p e r d e p i e p ,     H O E R A !    



 

15 

ActiviteitenActiviteitenActiviteitenActiviteiten    

 

Piepers  

7/03:  Woeroem? … Doeroem!!! 

14/03:  Rudy’s Verjaardagsfeestje! 

             Meebrengen: een kadootje! 

21/03:  W-Day 

            Zie Informatio! 

        Meebrengen: Vriendjes en 

   Vriendinnetjes! 

28/03: Astronauten en Astronautinnekes dag! 

            Komen met een Raket! 

        Meebrengen: 2 maanstenen! 

 

 

Leeuwkes 

7/03:  Nat, Natter, Natst! 

           Meebrengen: Zwemgerief en 4 euro! 

        Gevraagd: Bereidwillige ouders om te rijden! 

14/03:  SOS Leeuwkes 

21/03:  Wie is de dader? 

            Zie Informatio! 

        Meebrengen: Vriendjes en Vriendinnetjes!  

27-28-29/03:  Leeuwkes-Deugnieten Weekend! 

                        Brief volgt nog! 
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Deugnieten 

7/03:  Topactivitetje! 

           Meebrengen: iets met een ‘T’ 

Zondag! 15/03: Triangel! 

             Briefje volgt nog! 

21/03:  ’T Mysterie von Slock Vraghendudt! 

            Zie Informatio! 

        Meebrengen: Vriendjes en Vriendinnetjes! 

27-28-29/03: ’T Leeuwkes-Deugnieten Weekend! 

                      Brief volgt nog! 

 

 

 

Rakkers 

7/03:  Banana Split! 

14/03:  De tetten van Travestina 

21/03:  We geve nie op! 

            Zie Informatio! 

                           Meebrengen: Vriendjes en Vriendinnetjes!  

          27-28-29/03:  Weekend! 

                           Brief volgt nog! 
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Sjowers 

7/03:  Vive La Statistieken! 

14/03:  Vive La Boris! 

21/03:  Vive La Leen! 

        Zie Informatio! 

        Meebrengen: Vriendjes en Vriendinnetjes!  

28/03: Vive La Jasper! 

 

 

 

Jonghernieuwers 

7/03: Brilsmurf! 

14/03:  Smurfin! 

            Meebrengen: Fiets 

21/03:  Grote Smurf! 

            Zie Informatio! 

          Meebrengen: Vriendjes en Vriendinnetjes!  

    27-28-29/03: Weekend! 

                 Brief volgt nog! 

 

 



Contactgegevens leiding 
 

Antonissen Boris Spurrieveld 23 03/667.53.98 

Arnouts Ellen Struisven 43 03/677.23.57 

Arnouts Jeroen Struisven 43 03/677.23.57 

Boden Hans Steenovenstraat 84 03/667.57.00 

Elst Johnny Handelsstraat 7 0485/74.36.55 

Herrijgers Jeffrey Albert Yssackersstraat 12 03/667.66.73 

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 Keybus Leen Kortestraat 16 03/667.64.60 

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 Gino Antwerpsesteenweg 34 03/677.01.48 

Van Hoydonck Sylvie Antwerpsesteenweg 34 03/677.01.48 

Van Landeghem Jasper Velodreef 184 03/677.03.15 

Van Spaendonk Pieter Moerkantsebaan 143 03/667.50.21 

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! 
 



 
 


