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JODELA 

 

JAARGANG 2015-2016 

NUMMER 400!!!! 

Maart 

 
DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSA HEIDEBLOEMPJE ESSEN 
 

Voorwoord 

Het is zover, jawel hoor daar is ie weer een mijlpaal voor de Jodela-

redactie en al haar trouwste lezers waaronder jij.  Dit is de enige 

echte 400ste editie van de jodela een extra dikke voor extra 

leesplezier. Het collectorsitem van het jaar, bewaar het ergens in een 

kluis achter een Picasso of Rubens (kwestie van smaak en die is koop 

alleen niet tegen de waarde van deze jodela). Wat staat er op het 

programma deze maand? Niet veel eigenlijk het is de maand maart, 

daar gebeurt niets in, daarom dat wij er iets leuk van gaan maken. De 

leukste activiteiten gaan uit de kast getrokken worden. Derde keer is 

scheepsrecht vandaar vraag ik nogmaals aan iedereen om eens te 

horen of je niet een verloren zieltje kent dat jeugdbewegingloos door 

het leven slentert? Neem deze persoon mee en laat hem de 

wonderlijke wereld van de KSA kennen. Als je wilt en je al je jodela’s 

bijhoudt op het einde van het jaar dan kan je een exclusief haarplukje 

krijgen van ieder redactielid en zo je eigen jodela-ksa-pruik 

verzamelen. Educatief gezien hebben we reclamaties gekregen dat 

het voorwoord nog educatiever kan vandaar het hele alfabet; 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz. 

Leer dit en je veters strikken en 

je burgerlijk ingenieur diploma zal 

je wel vinden. Het hoogtepunt van 

deze jodela: HET IS DE 400STE 

EDITIE EN DAAROM IS HET 

FEEST. DE LETTERS DANSEN 

EN DE ZINNEN ZINGEN: 

YEUUY.   
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Informatio 
Leidingswisseldag 

Naar jaarlijkse gewoonte moeten jullie het één dagje stellen zonder 

jullie vertrouwde leiding. Maar niet getreurd want deze zijn 

omgewisseld met een paar andere exemplaren! Dit jaar zal onze 

leidingswisseldag doorgaan op zaterdag 26 maart. 

 

Familiedag 

Ik wil jullie, net als de vorige maanden, nog 

eens warm maken voor onze fantastische 

familiedag! Dit evenement waar u tegen een 

klein prijsje kan kiezen uit een aantal 

gerechten zal doorgaan op zaterdag 14 mei. 

Ook kan u nog eens het eeuwige kind in u 

los laten en samen met uw kind een 

activiteit meedoen.  

 

   Leeuwkesweekend 

Aandacht aan alle leeuwkes en ouders van 

leeuwkes! Tijdens het weekend van 4 tot en 

met 6 maart gaan jullie op weekend. Als je nog 

geen brief hebt gehad, of je bent deze 

kwijtgespeeld, kan je altijd even op facebook 

kijken of een berichtje sturen naar één van de 

leiding. Jullie worden alvast op 4 maart om 

20u aan het lokaal verwacht, tot dan!  
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Wist-je-datjes 
Wist je dat… 

… Dit de 400ste editie van de jodela is? 

… De 500ste editie pas in april van het jaar 2025 gaat zijn? 

… Er meer weetjes over de geschiedenis van de jodela verder in dit 

boekje staat? 

… Deze editie alle rubrieken heeft? 

… Er ook iets speciaals is met de verjaardagen? 

… Carnaval weer geweldig was? 

… Ik al niet meer kan wachten tot de volgende carnaval? 

… De carnavalsactiviteit ook geweldig was? 

… Iedereen verkleed was? 

… Er ook een clown was? 

… Hij ballonnen kon plooien en veel kon maken? 

… Hij geen Eifel toren of fiets kon maken? 

… Leider Jasper van de piepers niet houdt van vies worden? 

… Pieper Eerin zegt dat er helemaal geen vissen zijn? 

… De leeuwkes kunnen kings kubben? 

… Ze ook bijna een lijst van 25 moeilijke opdrachten hadden opgelost 

binnen de tijd? 

… De deugnieten extreme spelletjes hebben gedaan? 

… Dit gewone spelletjes zijn, maar dan extreem? 

… Het nog extremer was omdat ze coole tattoos hadden? 

… Ze ook een schat hebben gevonden? 

… Het bijna lente is? 

… Lente leuker is dan winter? 
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… Dit komt omdat het in de lente minder koud is? 

… Als je met je hoofd tegen een muur stoot je hiermee 150 

calorieën per uur verbrand? 

… Het zweet van nijlpaarden rood kleurt als ze overstuur zijn? 

… Je tijdens je leven genoeg speeksel produceert om twee zwembaden 

te vullen? 

… Een mier ongeveer 5000 keer zijn eigen gewicht kan dragen? 

… Dit toch maar 15 gram is? 

… Dit komt omdat een mier maar 3 milligram weegt? 

… Je niet kan dromen en snurken tegelijkertijd? 

… Een schaap, een eend en een haan de eerste passagiers waren in een 

luchtballon? 

… Bijna 3% van het ijs op Antarctica bestaat uit pinguïn urine? 

… Zeeotters elkaars hand vasthouden wanneer ze slapen? 

… Ze dit doen om niet van elkaar weg te drijven? 

… De aders van een blauwe vinvis zo groot zijn dat een kind erin kan 

zwemmen? 

… Hun hart zo groot is als een kleine auto? 

… Hun tong evenveel weegt als een olifant? 

… De laatste twee wist-je-datjes mede mogelijk zijn gemaakt door 

wikipedia? 

… De pokémon Hitmonlee en Hitmonchan zijn gebaseerd op Bruce Lee 

en Jackie Chan? 

… Zij niet de enige pokémon zijn die gebaseerd zijn op mensen? 

… Jynx gebaseerd is op Nicki Minaj? 

… Hoewel de pokémon Mewtwo een kloon is van Mew hij toch eerder 

komt in de pokédex? 

… Dit komt omdat ze Mew nog nooit hadden gezien en enkel wat DNA 

van Mew hadden gevonden?  
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In ‘t Potje 
Tropische 400ste 
jodela-editie taart.  
 
benodigdheden: 
• 7 eieren (circa 350 gram) 
• 295 ml water 
• 300 gram roomboter 
• Jam 
Maak eerst de decoraties, dit kan 
een paar dagen tevoren zodat 
alles goed uithard. Kleur hiervoor 
200 gram fondant geel, 100 gram 
lichtbruin (ivory) en  150 gram 
groen. Rol voor de palmboom de 
groene fondant dun uit en snij er 
met de cutting wheel 20 
palmbladeren uit. Knip de floral 
wire in 4 delen en steek in ieder 
blad er een. Laat de bladeren 
drogen op een verfrommeld vel keukenpapier, zodat ze een beetje speels opdrogen. 
Rol dan de gele fondant uit en steek er met de middelste rose petal cutter druppels 
uit. Neem een dowel en snij die af op 24 cm lang. Laat de onderste 6 cm leeg (dat 
gaat straks in de taart) en plak de rest dakpansgewijs op de dowel, zodat je 
schubben krijgt. Doe bovenin de dowel een propje groene fondant. Rol dan de gele 
fondant uit en snij er lapjes van, steek er met de ronde uitstekertjes gaatjes in en 
laat het op een verfrommeld stuk keukenpapier drogen. 
Maak zeewier door met geel onregelmatige rolletjes te maken. Als laatste maak je 
zeedieren en schelpen met de siliconen mallen. 
 
Zorg ervoor dat alle ingrediënten op kamertemperatuur zijn. Verwarm de oven voor 
op 175°C (heteluchtoven 160°C). Meng 250 gram mix, 4 eieren en 25 ml water in 
een kom. Klop het beslag 7-8 minuten op de hoogste snelheid, daarna nog 2-3 
minuten op lage snelheid namixen. Vul de ingevette bakvorm (1/2 tot 2/3 vol) en 
bak de taart in 30-35 minuten gaar. De oven tussentijds niet openen! De taart is 
gaar als hij veerkrachtig aanvoelt. Direct na het bakken uit het bakblik halen en 
laten uitdampen op een rooster. Herhaal dit voor de 15 cm taart, gebruik hiervoor 
200 gram mix, 3 eieren (circa 150 gram) en 20 ml water. Bak de taart in circa 25-30 
minuten gaar. 
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Meng 250 gram mix voor botercrème met 205ml water en laat dit mengsel 
minimaal 1 uur opstijven bij kamertemperatuur. Klop 300 gram ongezouten 
(room)boter in circa 5 minuten zalvig. Voeg het 
mengsel in gedeeltes toe aan de boter, mix steeds volledig door voordat het 
volgende deel wordt toegevoegd. Mix het geheel door tot een gladde crème (ca. 10 
minuten). 
 
Als de biscuit zijn afgekoeld, plaats je de grootste taart op een taartkarton en snij 
je deze in 3 lagen. Smeer de onderste laag in met jam, plaats de tweede laag er 
bovenop en smeer deze in met de botercrème. Als laatste plaats je de laatste laag 
er op en smeer je de gehele taart af met de crème. Herhaal dit voor de kleinste 
taart. Plaats ze daarna even in de koelkast. 
 
 
Kneed 500 gram fondant goed door en kleur deze lichtblauw met de teal kleurstof. 
Rol eerst 300 gram uit en bekleed hiermee de grootste taart. Snij 4 dowels op de 
hoogte van de taart en prik deze in het midden. Rol de overgebleven 200 gram 
fondant uit en bekleed hiermee de kleine taart. Plaats deze daarna boven op de 
grote taart. 
 
Zet de airbrush klaar. Spuit met blauw op de taarten, zodat je en golvend effect 

krijgt. Gebruik de andere kleuren om de zeewier, spons schelpen en dieren mooie 

effecten te geven. Laat alles drogen en plak het daarna op de taart. Maak een klein 

plakje fondant om een eilandje te maken. Leg dat op de bovenste taart en steek 

daar de boomstam door. Bevestig de palmbladeren door de eindjes draad in de 

fondant in de boomstam te drukken. 

 

Schrijf met alcoholstift 400ste editie jodela erop 
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Horoscoop 
RAM: 21/03 - 20/04 - Probeer geen energie te verspillen aan mensen die 

de moeite niet waard zijn. Kijk liever wat rond, u zult zien wie uw ware 

vriend is en wie niet. 

Voorspelling: je gaat je deze maand minstens 21keer in slaapvallen. (geen 

paniek u ontwaakt weer) 

 

STIER: 21/04 – 20/05 - Door hun goed ontwikkelde gevoel voor 

werkelijkheid zijn ze soms erg wantrouwig. Ze zijn principieel en als ze een 

droom hebben, staan ze klaar om hun energie te wijden aan het realiseren 

ervan. Dat houdt verband met hun andere kwaliteit, doelgerichtheid. De 

Stier is gehoorzaam en heeft een geweldig gevoel voor humor. Ze hebben 

last van vraatzucht, wat heel vaak leidt tot hun grote postuur. 

Voorspelling: als je fietst zal je voorwiel even snel vooruit gaan als je 

achterwiel. (zorg dat dit zo blijft) 

 

TWEELING: 21/05 – 21/06 - In relaties zijn Tweelingen relatief slechte 

partners omdat hun gevoelens niet erg diep gaan. Ze hebben vaak meerdere 

relaties tegelijkertijd, en daarom zijn ze zeer tolerant. Zij hebben 

behoefte aan veel ruimte en vrijheid die ze ook aan hun partner bieden. 

Voorspelling: Het gaat deze maand minstens één keer regenen. (zorg dus 

zeker dat je dakgoot niet verstopt zit) 
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KREEFT: 22/06 – 22/07 - Wat betreft liefde en huwelijk, 

maken hun humeurigheid en angst de situatie niet gemakkelijker. 

U kunt niet rekenen op hun trouw omdat zij geven om en soms 

aanhankelijk worden met mensen waar ze sympathie voor hebben. 

Voorspelling: Je zult deze maand minstens één keer een deur openen of 

sluiten. (let op wat het bordje zegt: duwen of trekken) 

 

LEEUW: 23/07 – 23/08 - Wat hun carrière betreft zijn Leeuwen meestal 

leiders van een onderneming of succesvolle ondernemers, wat te maken 

heeft met hun voortvarendheid en doorzettingsvermogen. Leeuwen hebben 

een baan zelden lange tijd, omdat ze zich niet comfortabel voelen wanneer 

iemand hen leidt. 

Voorspelling: er zal deze maand iemand tegen beginnen praten. (ik raad je 

aan om te antwoorden) 

 

MAAGD: 24/08 – 23/09 - Een van de ondeugden van Maagden is een 

gebrek aan doorzettingsvermogen, omdat ze bang zijn voor teveel 

obstakels. Ze hebben vaak last van egoïsme, in het begin lijken ze 

bescheiden te zijn, maar in feite kennen ze hun eigen waarde. 

Voorspelling: je zal het deze maand zeker één keer koud krijgen. (vergeet 

je geitenwollensokken dus zeker nier) 

 

WEEGSCHAAL: 24/09 – 23/10 - De ondeugden van Weegschalen zijn 

overgevoeligheid, neiging tot ongeduld en hun zorgeloze aard kan zelfs 

leiden tot zorgeloos omgaan met geld. Ze geven eerder de voorkeur aan 

gevoelens dan aan de rede. 

Voorspelling: Je zal je ogen misschien wel 10000keer dicht doen! (geen 

paniek dit is steeds voor heel korte duur) 
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SCHORPIOEN: 24/10 – 22/11 - Schorpioenen zijn zeer 

meevoelend en begripvol. In hun carrière zijn het meestal 

wetenschappers, artsen, schrijvers of kunstenaars. 

Voorspelling: Ergens in België zal er is een lijnbus te laat komen. (geen 

paniek dit is hun handelsmerk) 

 

BOOGSCHUTTER: 23/11 – 21/12 - In relaties zijn ze niet gelukkig. Zij 

treden zeer spontaan in het huwelijk en krijgen daar later helaas spijt van. 

Dus trouwen ze vaak meerdere keren in hun leven. De trouw van de 

Boogschutter is afhankelijk van hun partner. Als ze echt van hen houden en 

voor hen zorgen, geven ze zichzelf volledig aan hun partner. 

Voorspelling: Je zult deze maand zeker één keer douchen. (vergeet je niet 

af te drogen) 

 

STEENBOK: 22/12 – 20/01 – Wat hun carrière betreft denken ze dat 

succes en macht alleen gerelateerd zijn aan ijver en dus altijd terecht 

verkregen. Hun doelen worden vaak gerelateerd met financiële winst of 

prestige. 

Voorspelling: je zal per dag minstens 1 keer naar de wc moeten. (geen 

paniek dit is gezond) 

 

WATERMAN: 21/01 – 19/02 – Watermannen houden niet van hard 

werken, maar ze zijn succesvol vanwege hun doorzettingsvermogen en de 

steun van hun vrienden. 

Voorspelling: je zal deze maand je schoenen minstens 1 keer uit doen (pas 

op voor rond liggende lego blokjes) 

 

VISSEN: 20/02 – 20/03 – Het zijn betrouwbare en goede medewerkers 

als ze goed begrepen en aangemoedigd worden. Zij hebben behoefte aan 

een rustige baan vol zekerheden.  

Voorspelling:  je gaat deze maand verschillende soort voedsel eten. 
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Uit de oude doos... 

 

Hier gaan we kort en bondig de geschiedenis overlopen in de vorm van 

wist-je-datjes en foto’s. 

 

De eerste jodela zag in maart 1984 het levenslicht. Met de start van 

het nieuwe werkjaar enkele maanden later zou het blad haar huidige 

naam 'Jodela' krijgen, naar de kamphit in Geraardsbergen.  

 

 

Wist je dat...  

- de 100ste Jodela 100 bladzijdes telde?  

- De JH’s een korte tijd een eigen boekje hadden: de ‘Apropoo'? 

- In de 250ste editie interviews met (gevallen) wielerheld Michael 

Boogerd en veldrijder Bart Aernouts bevatten?  

- We de 350ste editie compleet over het hoofd hebben gezien? 
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Wist je dat het 

Heidebloempje doorheen 

haar geschiedenis een rijke 

verzameling tijdschriften bijeen 

heeft geschreven? Het is 

waarschijnlijk allemaal begonnen 

omstreeks januari 1941. Toen 

kwam de eerste 'Wij Bouwen' uit 

van 'Studentengild Heidebloempje 

Esschen'. 

 

Wist je dat...  

- De Jodela al 32 jaar bestaat? 

- Voor de digitalisatie, de Jodela maken echte handenarbeid was? 

- Dankzij de scanner werd het sinds 1996 tevens mogelijk om 

meerdere foto's af te drukken in de Jodela, iets wat voorheen 

zowat ondenkbaar was vanwege de kostprijs voor het rasteren. 

- In mei 2002 de 250ste Jodela in de vorm van een krant was? 

- Ze voor de 250ste oorspronkelijk een videocassette wilden 

opnemen? Dit bleek echter al snel technisch onmogelijk. 

- Hier de namen zijn opgesomd van alle bladjes/boekjes die 

Heidebloempje ooit heeft uitgegeven 

o 'Wij Bouwen'(1941), 'Wij Bouwen samen'(1966), 

'Knapoentje'(1967), 'Joes'(1967), 'Blom'(1969), 

'Apropoo'(1975), ''t Heidebloempje'(1981) en 

‘Jodela’(1984) 
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Moppentrommel 
Jantje komt thuis van school en vertelt trots: "Ik heb vandaag 

mijn eerste Engelse les gehad. Nu kan ik ook "dank je wel" 

zeggen in het Engels." Zijn moeder antwoordt: "Dat is goed, 

want tot nu toe kon je dat nog niet eens in het Nederlands." 

 

 

 

'Kris, kun jij een voorbeeld geven van het spreekwoord "Eerlijk 

duurt het langst"?' vraagt de juf. 'Als ik mijn sommen overschrijf 

van Erik, dan duurt het kort. Maar als ik ze eerlijk zelf maak, 

dan duurt het lang.' 
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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, 

waarop de aap zegt: "je ziet wat wit!" 

 

 

Een gek komt bij de dokter en zegt: "Dokter, ik ben half doof." 

De dokter fronst de wenkbrauwen, en zegt: "We zullen eens een 

kleine test doen, ik zal iets zeggen en jij zegt na wat je gehoord 

hebt." 

"88" zegt de dokter. 

Waarop de gek antwoordt: "44" 

 

 

 

 

 

Een meisje loopt met haar hond over straat. Roept een vrouw 

opeens: "Weg met die hond! 

Weg! Ik voel zo een vlo over mijn been kruipen!" Het meisje 

trekt aan de riem van haar hond en zegt geschrokken: "Snel... 

Bello! Weg! Die dame zit onder de vlooien!" 
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Tijdrover 
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Verslagen 
Carnavalsactiviteit 13 februari bij de piepers. 

Carnaval lag eigenlijk al een klein weekje achter ons maar op de KSA 

wilden we deze gelegenheid toch nog wel eens vieren. Onze piepertjes 

kwamen één voor één super leuk verkleed aan en we hadden er allemaal 

heel veel zin in. De formatie begon met een grote polonaise en 

hiermee was de sfeer al direct ingezet. Omdat de piepers toch wel 

van muziek houden, begonnen we met een stoelendans. Hierna 

speelden we nog allemaal leuke spelletjes en toen was het tijd voor de 

balonnenmaker. Deze grappige meneer maakte voor iedereen een 

mooie ballon die ze dan mee naar huis konden nemen. Omdat ze 

allemaal een ballon hadden, hebben we nog verstoppertje ballon 

gespeeld en dan was het al tijd voor de lekkere partysnacks die de 

sjowers voor ons hadden gemaakt. Nog een lekker drankje en onze 

piepers waren helemaal voldaan. Nog wat leuke spelletjes om deze top 

activiteit af te ronden en zo konden onze piepers moe en tevreden 

terug naar hun mama en papa en kijkt de leiding al weer uit naar de 

volgende activiteit!  
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Verjaardagen 
Hoera, hoera omdat onze jodela al 400 

jaar is geworden, hebben we het deze 

keer iets anders aangepakt! We hebben 

enkele leden zelf een verjaardagstekstje 

laten schrijven! Voor de piepers is het 

Lobke Van Gink die op 4 maart 7 jaar 

wordt. Zij heeft een mooie tekening 

gemaakt voor haar verjaardag! 

 

Voor de deugnieten hebben we een wens 

van Lieke Suykerbuyk en Ditte Beyers: 

Ouders van Lieke en Ditte: wij willen een snoepmachine!!! ;)  

Lieke en Ditte worden 10 jaar. Ditte verjaart 6 maart en Lieke 22 

maart we zijn echte snoepmonsters!! 

 

Ook deugniet Jasper Kerstens heeft een tekstje geschreven: 

Ik ben Jasper 

Ik ben op 27 maart 9 jaar 

Ik wil een nintendo 

 

De volgende van de deugnieten is Robbe Van Gink: 

Ik ben robbe 

Ik word op eenendertig maart elf jaar! Ik wil voor mijn verjaardag 

een reuze sproesjnigga!! 
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De laatste jarige van de deugnieten is Mathijs Kerstens: 

Hallo iedereen!!! 

Ik ben Mathijs Kerstens uit de deugnieten en ik word 10 jaar op 7 

maart 2016, en ik zou graag voor mijn verjaardag een boek of een 

film van harry potter krijgen 

 

Ook bij de leeuwkes hebben we enkele jarigen namelijk Bas 

Costermans wordt op 7 maart 8 jaar. De volgende bij de leeuwkes is 

Indy Luijckx, zij wordt op 13 maart 9 jaar. Als laatste mogen de 

leeuwkes zingen voor Silke Maas want zij wordt op 20 maart ook 9 

jaar! 

 

Wij wensen alle jarigen een heel gelukkige verjaardag vanuit de 

leidingsploeg! 

 

 
 

 

 



 

Kiekjesrubriekje 
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Activiteiten 
Piepers 

5/3: Eet veel bananen, bananen zijn gezond. 

12/3: Adam sloeg eva op d’r blote konstantinopel. 

19/3: Ga mee naar Frankrijk, Frankrijk is zo leuk. 

26/3: Daar wordt er ’s avonds heel wat afgeneushorend. 

  

 

 

 

 

 

                                                                 

  

 

 

  

 

 

Leeuwkes 

4/3 tot en met 6/3: Wij gaan naar de tropische bananen 

(weekend:zie informatio)  

12/3:Ba ba ba bananenplukkers 

19/3: Bananas aan de top. 

26/3: In maart draagt elke banaan een baard. 
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Deugnieten 

5/3: DSDTW meenemen: kauwgomballen 

12/3: Doofenshmirtz duistere plan producties! 

19/3: Kerstafterparty ft. Kerstboomverbranding meenemen: een 

stu    stuk hout 

26/3: prepaasparty met andere, saaiere leiding 

                                                                 

 

                                                                                                                        

 

 

                                                                 Rakkers 

  5/3: Billy Bonka. 

12/3: Boerwoud.  

meenemen: fiets  

19/3: Rambo jambo (aandoen: camouflagekledij) . 
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26/3:afscheid nemen bestaat niet. 

 

 

 

 

Sjowers 

5/3: stiekem chips eten in het lokaal. 

12/3: weeral paintballen #DoenWeIedereWeek 

19/3: de suffige sufkoppen. 

26/3: HOERA! EINDELIJK NIEUWE LEIDING! 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

        

Bart, Anne, Jasper, Bob, Jordy, Alissa, Jef, Thomas 

Manitas, Jelle, Wietske, Sam, Michiel 



Elke leider / leidster is verantwoordelijk voor het ronddragen van zijn of haar Jodela’s. 

Moest het gebeuren dat u uw Jodela niet voor de eerste zaterdag van de maand in uw 

brievenbus vindt, mag u zeker contact opnemen met iemand van de leiding 

contact gegevens:
Pieper leiding:

Leeuwkes leiding:

Deugnieten leiding:

Rakker leiding:

Sjower leiding:

Anne Van Bracht Nieuwhoef 7 0473/209979

Jasper Vroegrijk Donkweg 1 0471/332963

Jef Goris Nolsebaan 20 0478/697730

Alissa Hendrix Vogelkerslaan 50 0492/702308

Bob Vergouwen Achterstraat 6 0489/446495

Jelle De Bie Schelpheuvelstraat 73 0493/642056

Manitas Celis Veldweg 65 0498/785299

Sam Claessens Nolsebaan 36 0493/784630

Wietske Knappers Dorpsstraat 25 (Nispen) 0497/178736

Bart Goris Nolsebaan 20 0470/228249

Thomas Vroegrijk Donkweg 1 0479/726821

Jordy Haers Epicealaan 36 0472/059963

Michiel Vandersteen Hey-endlaan 9 0498/418926



 

  


