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Voorwoord 

Hallo men besties,  

Ik hoop dat jullie al de confetti uit jullie schoenen hebben kunnen 

kloppen, want een nieuwe maand staat voor de deur. Nadat we de herfst 

feestelijk hebben afgesloten met carnaval, kunnen we vreugdig gaan 

dansen in de eerste echte zonnestralen van de lente. Maart ontwaakt 

de trommel- en fluitspelers zodat we allen kunnen marcheren op het 

ritme van de liefde. Maart zal bovendien nog eens een normale maand 

worden waar er weer duchtig gespeeld kan worden iedere zaterdag van 

twee tot vijf zonder (al is het ware leuke) frilanteintjes. Nog een 

globale vraag die ik via dit papiereninstrument ga vragen is om zeker je 

mail nog eens te controleren want daar hebben we een aantal vragen 

gesteld in verband met ons jaarlijks release weekend. Weet je al wie 

de mol is dan mag je dat zeker melden op de mol-app. Het is me weer 

een partij spannend, ik denk dat Davy het is of iemand anders. Het 

voorwoord ga ik tot slot nog wat toewijden aan onze oudere generatie 

KSA’ers de wolk, deze gaan ten strijde tegen het bedrag dat we nodig 

hebben voor onze nieuwe tent en het alsmaar kleiner maken door 

stukjes van zichzelf te geven. Wat 

een helden en heldinnen, meer 

informatie volgt nog in deze jodela. 

En denk er aan: 

 

Great Essen will save the Queen 

and the KSA! 

JODELA 

 

JAARGANG 2016-2017 

NUMMER 410 

Maart 

 
DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSA HEIDEBLOEMPJE ESSEN 
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Informatio 
 

Leidingswisseldag  

Het is weer bijna tijd dat de leiding voor een weekje wisselt van 

groep. Dit jaar doen we dit voor de grap (en omdat het kan) eens op 1 

april! Verschiet dus niet wanneer je jou leiding bij een andere groep 

ziet staan, de volgende week krijg jij weer al hun aandacht! 

 

Ouderavond 

Als u deze jodela leest voor 4 maart en onze ouderavond dus nog moet 

plaatsvinden, willen wij jullie allemaal nog eens uitnodigen om te komen 

kijken. Niet alleen ouders, maar ook broers, zussen, en andere 

familieleden zijn van harte welkom! 

Als u deze jodela leest na 4 maart willen wij jullie allemaal enorm 

bedanken voor jullie opkomst!! 
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Familiedag  

Nu het al maart is, duurt het nog 

maar een paar maanden voor onze 

fameuze weer boven water komt 

piepen. Daarom wil ik iedereen al 

warm maken om op zaterdag 6 

mei voor of na de activiteit een 

hapje te komen eten in ons 

toprestaurant gevuld met lekker eten, de beste 

obers en blije klanten! Voor iedereen wordt er een top-3-gangenmenu 

bereid aan een zeer voordelig prijsje, ook mag iedereen ’s middags 

tijdens de activiteit weer het kind in zichzelf loslaten en meedoen 

met een naast familielid! 

 

Reservekleren  

Omdat de vest rond de oude Pastorij redelijk onvoorspelbaar is en al 

eens graag een lid of twee meesleurt naar die zwarte, vieze, 

diepigheid zijn wij altijd opzoek naar kleren die te klein zijn voor uw 

kleine spruit. Ook zijn carnaval kostuums altijd meer dan welkom. 
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Wolk Foundation: Reftertent 

In een Jodela van vorig jaar werd kort al eens de Wolk 

Foundation voorgesteld. Dit is een initiatief van enkele 

oud-leiders en -leidsters van onze KSA, die een nieuwe 

reftertent voor ons zullen aankopen. Een stevige en 

veilige tent kost veel geld, vandaar dat ze hier ook enkele 

acties voor organiseren. Natuurlijk zijn ook alle leden, 

ouders en KSA-sympathisanten uitgenodigd op deze activiteiten. 

Maak zeker ook vrienden en familie warm voor deze evenementen, want los van de steun die 

u hierbij geeft, gaat het om onmisbare gezellige evenementen voor jong en oud. Deze maand 

zetten we 2 evenementen in de kijker, die begin volgende maand 

plaatsvinden: 

 

Zaterdag 1 april: Restaurantdag en foto-avond (Volkshuis Essen) 

Het is geen grap: op 1 april kan je lekker komen smullen van een heerlijk 

menu in het Volkshuis van Essen. Je kan o.a. kiezen uit 

stoofvlees, videe, gebakken zalm of een curryworst, telkens 

aangevuld met een lekkere tomatensoep vooraf, goudgele frietjes als 

side-dish en een verfrissend ijsje als nagerecht.  

Deze restaurantdag gaat door in twee shiften, namelijk 

van 12:00u tot 13:30u en van 16:30u tot 19:00u. 

 

Tijdens het eten tonen we foto’s van de KSA/KSJ van vroeger op groot scherm. Misschien spot 

je je papa, mama, nonkel of tante wel op één van deze foto’s! Na 19:00u openen we het Pop-

Up café “You’ll never Wolk alone” in het zijzaaltje van het Volkshuis. Ook hier tonen we foto’s 

van vroeger, en kan je gezellig bijbabbelen met andere ex-KSA/KSJ’ers. 

Inschrijven vòòr 27 maart 2017 op www.2910essen.net/wolkresto. 

 

Vrijdag 7 april: Quiz (Parochiezaal Essen-Statie) 

Zin in een leuke activiteit met vrienden en/of familie? Wolk Foundation levert de ideale 

ingrediënten voor een perfect avondje uit: humor, muziek en interessante weetjes.  

Een gezellige avond samen de hersenen pijnigen op een heleboel leuke, interessante en niet 

al te moeilijke vragen… Wat wil een mens nog meer? 

Inschrijven kan op het volgend e-mail adres: roel.bevers@telenet.be. Je mag max. 8 personen 

in je ploeg hebben. Vermeld zeker je ploegnaam, telefoonnummer én de 

ploegverantwoordelijke (naam + tel + e-mail). De quiz zelf start om 20:00u. Tot dan! 
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Jodelascoop 
Ram: 21/03 - 20/04: 

De Ram lijkt een matige maand voor de boeg te hebben. De sterren 

zien in jouw maand niets dan tegenslag. Al daalt de kans dat je wordt 

aangevallen door garnalen of de gekke zageman lichtjes. Trek deze 

maand ook eens je dansbenen aan en trek er op uit. Niet te ver 

natuurlijk. Maar blijf ook zeker niet te dicht bij huis. Sla deze maand 

niet linksaf. 

Stier: 21/04 – 20/05: 

Deze maand staat voor de stier volledig in het teken van de liefde. 

Doe lieve dingen voor iedereen behalve Kreeften. Die smeerlappen 

hebben het gemunt op je postzegelcollectie. Ikzelf ben een stier en 

heb een list bedacht zodat de kreeft de architect van zijn eigen 

ondergang wordt. Mondjes dicht. 

Tweelingen: 21/05 – 21/06: 

De 128ste editie van het WK luchttriangel beloofd weer een spektakel 

van jewelste te worden met optredens van onder andere de jostiband 

onder leiding van Bart Goris en Bob Vergouwen. De avond wordt 

afgesloten met een spetterende vuurwerkshow, al zou ik hiervoor al 

naar huis gaan want Bart met zijn linkse poten kan toch helemaal niks 

en met Bob in de buurt is het al helemaal vragen om problemen.  

Kreeft: 22/06 – 22/07: 

Organiseer deze maand een fakkeltocht langs de mooiste tankstations 

van Essen. Ruik zeker geen onraad. Hoewel de kreeft van nature 

paranoïde en egocentrisch is, raad ik deze maand aan om heel 

nauwkeurig je horoscoop te volgen.  
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Leeuw: 23/07 – 23/08: 

De muziekschool zoekt een nieuwe voorzitter en jij bent de geknipte 

persoon. Hoewel je helemaal geen instrument speelt en denkt dat 

trombone een ovenschotel is raad ik toch aan je muzikale talent boven 

te halen. De Peruviaanse panfluit is geschikt voor de leeuw omdat het 

zo makkelijk is dat een IQ van meer dan 8 overbodig is. 

Maagd: 24/08 – 23/09: 

De sterren hebben jou niet veel te zeggen deze maand. Of dit nu goed 

of slecht is laat ik in het midden. Om toch wat spanning in je leven te 

brengen kan je nog altijd naar een oorlogsgebied gaan. Syrië lijkt een 

goede optie maar daar kan je natuurlijk niet genieten van de 

wintersport en de daarbij horende après-ski. 

Weegschaal: 24/09 – 23/10: 

Deze maand werd de prijskamp gewonnen door Harold de step met 

zijn antwoord 24. Proficiat Harold. Harold zou graag de groeten doen 

aan Lodewijk XIV, tante Marleen en Jeffrey. Ook zou hij graag 

zeggen tegen zijn oma dat het hem spijt dat hij haar wafelijzer heeft 

kapotgemaakt. Sorry oma. 

Schorpioen: 24/10 – 22/11: 

Wil jij volgende maand jouw tekst hier plaatsen? Dat kan! Het enige 

dat je moet doen is een gele briefkaart opsturen naar Salman bin 

Abdoel Aziz al-Saoed, koning van Saudi-Arabië of naar Manitas Celis 

met het antwoord op volgende vraag. Wat voelt een vlinder in zijn buik 

als hij verliefd is? Nog een kleine tip: het antwoord is niet 450 gram 

bakboter. 



5 

 

 

 

 

 

Boogschutter: 23/11 – 21/12: 

Je linkerpink verdient deze maand extra aandacht en liefde want een 

pink is ook maar een mens.  Zet je pink eens in de bloemetjes. Hij zal 

deze carnavalsperiode weer hard moeten werken.  

 

Steenbok: 22/12 – 20/01: 

Je krijgt deze maand te maken met het leven en menselijk contact. 

Laat je hierdoor niet van je stuk brengen, je bent wie je bent en zult 

zijn wie je zijn zult. De stand van Jupiter verraadt dat je uit de buurt 

moet blijven van je spirituele antagonist die wel erg dichtbij het 

aetherische lichaam van je aura komt. Dit staat de helende werking 

van je egotransplantatie in de weg, hetgeen je asscentie bemoeilijkt. 

En je bent nog een dikkerdje ook.  

Waterman: 21/01 – 19/02: 

Tijdens een vrijgezellenfeestje bombardeer je per ongeluk Dresden. 

Gelukkig kan iedereen er mee lachen. Trakteer je goudvis op een ijsje. 

 

Vissen: 20/02 – 20/03: 

Schenk deze maand alle overbodige luxe zoals stromend water, eten 

en onderdak aan de arme kinderen. Dan zijn de arme kinderen rijke 

kinderen en kan je alles zonder schuldgevoel terug stelen. 

Zet ook het weesweeshuis in lichterlaaie omdat het kan. 
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Wist-je-datjes 
Wist je dat?  

-De jonghernieuwers een fuif gaven? 

-De fuif pilstagram heette?  

-Het een samenvoeging is van pilstrip en a gram? 

-Het winterwedo was? 

-Jager Sam iedereen probeerde dood te schieten?  

-De leden echter jager Sam een koekje van eigen deeg gaven? 

-Het een lekker koekje was?  

-Seppe geen uitdaging uit de weg gaat?  

-Ube van de piepers als hij boos is een hulkpet opzet?  

-Er sneeuw gevallen was?  

-Er sneeuwballen gegooid waren?  

-Sommige harder kunnen gooien dan andere?  

-Je om dat te compenseren er meer moet gooien?  

-Thomas ook in de Chiro zit?  

-Je dit kon horen aan zijn vuile auto?  

-Sita goed kan hangen?  

-Er een chinees op tv was?  

-Hij nu al terug vertrokken is?  

-Het laatste wist-je-datje in een ander lettertype staat?  

-De piepers dieren hebben geknutseld?  

-De leeuwkes donuts konden verzamelen?  

-Er geen jeroom cartoon aankomt?  

-Dit is omdat er te weinig plaats is?  

 -Hej een begroeting is?  
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In ‘t Potje 
Luchtige pannenkoeken 

Ingrediënten: 

• 300 gr bloem 

• 4 eieren 

• 500 ml melk 

• snufje zout 

• boter om te bakken 

• Spek, appel, rozijnen en/of kaas 

 

Bereiding:  

1. Doe de bloem in 

een kom en voeg 

een snufje zout 

hier aan toe.  

2. Maak een kuiltje in het 

midden en kluts de eieren er in.  

3. Voeg ongeveer ¼ van de melk er bij en mix dan tot een 

gladde massa.  

4. Voeg dan beetje bij beetje de rest van de melk toe en mix tot 

een egaal beslag.  

5. Verhit een beetje boter in een pan. 

6. Voeg met een soeplepel een schep beslag in de pan en laat 

uitvloeien.  
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7. Voeg eventueel na een half minuutje (als de pannenkoek 

nog niet helemaal gestold is) wat dunne plakken appel, rozijn 

en/of spek toe.  

8. Als de bovenzijde droog 

is, of te wel gestold is, 

en de onderkant een 

mooi kleurtje heeft kun 

je hem omdraaien met 

een spatel of met een 

deksel van een pan.  

9. Bak dan ook de andere 

kant nog mooi bruin. 
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Moppentrommel 
 

Koosje gaat met een liniaal naar bed. Zijn vader vraagt: ‘ Waarom 

neem je een liniaal mee naar bed, Koosje?’ 

‘Dan kan ik meten hoe lang ik geslapen heb’ antwoordt het ventje. 

 

‘Papa, waarom staat een ooievaar op één poot?’ 

‘Dat is toch logisch. Als hij zijn andere poot ook zou optrekken, zou 

hij vallen.’ 

 

 

 

 

 

 

 

Twee ontsnapte gekken volgen een spoorlijn. 

‘Ik kan niet meer,’ zucht de ene na een tijdje, ‘al die trappen…’ 

‘Dat is nog niks,’ zegt de andere, ‘maar die leuningen zijn zo laag…’ 

 

Dokter: ‘Hoe komt het dat uw oren verbrand zijn?’ 

Man: ‘Wel ik was aan het strijken en opeens ging de telefoon. Ik nam 

toen het strijkijzer op.’ 

Dokter: ‘Maar hoe komt het dan dat uw andere oor ook verbrand is?’ 

Man: ‘Wel, ik wou naar de dokter bellen.’ 

 



 

 

12 
 

 

 

 

Tijdens de aardrijkskundeles vraagt de meester aan Pietje waar 

Turkije ligt. Pietje blijft het antwoord schuldig, en de meester geeft 

hem de opdracht het thuis maar eens op te zoeken. 

Piet informeert tijdens het avondeten of vader misschien weet waar 

Turkije ligt. 

‘Ik heb er eerlijk gezegd geen idee van’, zegt pa na even nagedacht te 

hebben. ‘Maar het kan niet ver zijn, want bij mij op de fabriek werken 

een paar Turken en die komen altijd met de fiets. 

 

 

 

 

 

 

 

‘Dokter er groeien komkommers in mijn neus.’ 

‘Daar begrijp ik niets van’, zegt de dokter. 

‘Ik ook niet, want ik heb alleen maar radijsjes gezaaid.’ 

 

De klassenleraar wordt aan de telefoon geroepen: 

‘Hallo! Ik wil even melden dat mijn zoon ziek is en vandaag niet op 

school komt.’ 

‘Met wie spreek ik?’ vraagt de leraar 

‘Met mijn vader!’ is het antwoord. 
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Tijdrover 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kan jij het doolhof in elke letter van KSA oplossen?  
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Het is bijna lente! Dit wil zeggen bijna zomer! Dit wil zeggen bijna 

zwemmen in de zee! Los alvast deze woordzoeker op om de tijd te 

doden! 
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Verslagen 
Indoor-minigolf Rakkers  

Er stond die dag, waarvan ik de datum van vergeten ben, weer een top 

(boeren)activiteit op het programma!  

Uren zijn Boris en ik bezig geweest met de voorbereidingen, zoals 

belachelijke overalls dragen en groentjes kopen. We hadden er zelfs 

een tweede wolk te gast: Jelle. Ja ja, we hadden plots een 

leidingsploeg van twee voormalige bondsleiders en een Thomas. Helaas 

kwam er maar een lid opdagen: superheldin Bregje. Geheel verkleed in 

het boerderij-thema, hoera! Er werd snel besloten om het boerenspel 

uitstellen naar de week nadien, zodat niet te veel kindjes deze zouden 

moeten missen. In de plaats daarvan gingen we Indoor-minigolf spelen. 

Na een korte autorit, kwamen we aan in het land van putloze wegen en 

kaas. De leiding had zich ondertussen al ontdaan van de overalls, zodat 

we een beschaafde indruk konden wekken bij onze noorderburen. 

Toegang betaald, club in de hand: het kon beginnen.  

We kwamen terecht in een fluo/UV-lamp-achtige noordpool dat ons 

speelveld bleek te zijn. Al goed dat het heel druk was.  

We lieten de gekke belichting ons spel niet verstoren en al snel werd 

het MEGA-spannend (Behalve bij Jelle, na een paar redelijke rondes 

was zijn spel niet meer om aan te zien). Een geweldige strijd barstte 

los. En de winnaar van de strijd was Boris, die de schrijver van dit 

verslag met één punt verschil versloeg.  

Wat een topdag. Hoera ende alaaf! Je duchtig schrijvertje, Thomas 
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Leidingsrubriek  
 

In deze rubriek gaan we elke maand opzoek naar een mysterieuze 

mevrouw of meneer X. 

 

Gegroet beste persoon, hoe gaat het ermee? 

Met mij gaat alles prima, merci voor het vragen. 

 

Dat is heel graag gedaan en een standaard begin voor een 

interview. Vertel eens, hoelang zit jij al in de KSA? 

Al 15 geweldige jaren! 

 

Dat is al wel heel lang en geweldig! Je zal dan al vast wat toffe 

activiteiten hebben meegemaakt. Wat was van alle activiteiten jou 

favoriete? 

Mijn meest favoriete activiteit was en is nog altijd vetzakken, gewoon 

omdat ik van vet en zakken houdt. Vooral de plastieke zijn m’n 

favoriet! 

 

Ik weet dat het zo goed als onmogelijk is, maar ik ben toch 

verplicht om het te vragen: Heb je ook een minst favoriete 

activiteit? Eentje dat ze, als het van jou afhangt, al lang hadden 

afgeschaft? 

De ouderavond vond ik nooit zo leuk, maar dat ligt meer aan mezelf 

omdat ik niet zo goed kan toneel spelen of acteren. 
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Ach jee, ach jee, de ouderavond is nog zo leuk, vooral om 

mensen die niet kunnen acteren het toch te zien doen! 

Maar terug naar iets positiefs: wie is van al de leiding jou 

favoriet? 

Kjell vond ik altijd supertof om als leiding te hebben, maar ze waren 

allemaal toppertjes! 

 

Dat zullen ze vast heel graag horen. Heb je buiten de KSA nog 

andere hobby’s? 

Neuj! Geen enkele is zo leuk en boeiend als de KSA! 

 

Dat is fijn om te horen! Nu is het tijd om wat meer over jezelf te 

vertellen, wat studeer je? Wat is je lievelingseten? Favoriete 

muziek?,… 

Ik studeer orthopedagogie, mijn lievelingseten is pasta en mijn 

favoriete muziek is natuurlijk Carnavalsmuziek!!! 

 

Elf maal alaaf! Om af te sluiten: zou je nog een levenswijsheid 

willen delen met de lezertjes? 

Natuurlijk: Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd! 

 

Wat een mooie wijsheid, heb je die van internet? Maar tot de 

volgende! 

Hoe wist je dat toch?? 

 

 

Weet jij wie meneer of mevrouw X is, laat het zeker weten aan 

een leiding! 
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Verjaardagen 
We zijn alweer aangekomen bij de derde maand van 2017. Ook in 

deze maand zijn er weer een aantal leden jarig. We beginnen bij de 

leeuwkes waar Lobke Van Gink op 4 maart al 8 jaar wordt. Zij kan 

haar verjaardag vieren op onze mega fantastische ouderavond waar 

iedereen welkom is! Twee daagjes later kunnen we gaan feesten bij 

de deugnieten want dan wordt jongedame Ditte Beyers al 11 jaar. Een 

dagje later zitten we met een dubbel feest want dan verjaren Bas 

Costermans van de leeuwkes en Mathijs Kerstens van de deugnieten. 

Bas wordt 9 jaar en Mathijs 11 jaar. Op 12 maart is het feest bij de 

piepers want dan verjaart Siebe Konings en deze jongeheer wordt 6 

jaar. Een dagje later kunnen we weer twee keer zingen. Dit keer bij 

de deugnieten en sjowers want dan verjaren Indy Luijckx en Amber 

Thys. Indy wordt 10 jaar en Amber al 14 jaar. Hierna kunnen we een 

weekje uitrusten voor we verder feesten. Op 20 maart verjaart Silke 

Maas van de deugnieten en wordt 10 jaar. De deugnieten hebben een 

feestvolle maand, op 27 maart verjaart Jasper Peeters en wordt ook 

10 jaar. Als laatste deze maand gaan we vieren bij de rakkers want 

op 31 maart wordt Robbe Van Gink 12 jaar. Wij wensen alle jarigen 

een heel gelukkige verjaardag met veel cadeautjes en alle wensen die 

ze maar willen! 

 

 

 

 



 

Kiekjesrubriekje 
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Activiteiten 

Piepers 

4/03: We laten ons beste talent zien. 

(Zie informatio) 

11/03: We dansen er op los. 

18/03: De gans is mijn lievelingsdier. 

25/03: We gaan dansen in de zon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Leeuwkes 

4/03: Ik ben met catootje naar de b-mart geweest en ze kon maken 

wat ze wou. 

(Zie informatio) 

10/03 tot 12/03: Een dominee pardoes. (Zie brief) 

18/03: “in de karek in de karek” – dominee. 

25/03: Annekoek. 
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Deugnieten 

4/03: is bi skis het leven zoals het is. 

(Zie informatio) 

Vrijdag 10/03 van 19u00 tot 21u00: Graven, ik wil alleen maar 

graven 

18/03 van 10u00 tot 17u00: Trek die zwembroek al maar uit de 

kast. (speciale activiteit: brief volgt nog) 

25/03: Wij willen kaas, wat heb je? 

 

                                                              

 

 Rakkers 

4/03: kopiedopie. 

(Zie informatio) 

11/03: fietsiewietsie. 

(Meebrengen: fiets) 

18/03: schotsiebotsie 

(meebrengen: rok/kilt) 

25/03: filmpiewilmpie. 

(Opgelet!!! We spreken zaterdag om 12u15 af aan het station van 

Essen. We komen terug aan om 17u28 aan het station van 

Essen!!) 

(Meebrengen: 5euro) 
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Sjowers 

4/03: Toneel spelen is kinderspel. 

(Zie informatio) 

Vrijdag 10/03 van 19u00 tot 21u00: Wij zijn er morgen even niet. 

18/03:  Breek een been en ween. 

(Meenemen: Pleister en fiets) 

25/03: De gokkende gekkerd. 

 

 

 

 

 

 

 

Jonghernieuwers 

4/03: JH’s got talent. 

(zie informatio) 

11/03: How bout dah. 

18/03: Trash dove. 

25/03: Hippopotomonstrosesquippedaliophobia 

 

Bart, Jef, Sam, Manitas, Wietske, Jordy, 

Thomas, Bob, Alissa,  Anne 





 

  


