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JODELA 

 

JAARGANG 2012-2013 

NUMMER 362 

September 

 
DE JODELA IS EEN UITGAVE VAN 

KSJ HEIDEBLOEMPJE ESSEN 
 

VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord 

Beste Vrienden van de Jodela 

 

Ook dit jaar heb ik weer de eer en het genoegen om tot u het woord 

te richten in het allereerste voorwoord van het nieuwe werkjaar. Wat 

mij betreft mogen we gerust een pluim op onze hoed steken: vorig 

jaar was op alle gebied een topjaar. Onze ledenaantallen zijn terug op 

peil gebracht, na een historisch dieptepunt zijn we er vorig jaar toch 

in geslaagd een hoop nieuwe leden aan te trekken. Ook de 

leidingsploeg kent volgend jaar een verfrissing. Maar liefst 6 nieuwe 

leiders en leidster gaan ervoor zorgen dat we deze positieve trend 

alleen nog maar kunnen verderzetten! Na enkele jaren van twijfel is 

het ons ook gelukt om ons KSJ-weekend sterker te maken dan ooit te 

voren. De 2e editie van RELEASE was zoals geweten een succes, wat 

ook zeker de nodige financiële energie gegeven heeft om er weer 

stevig tegenaan te gaan. Dat zal komend jaar absoluut nodig zijn. Een 

positieve trend starten is heel eenvoudig, deze behouden echter een 

pak moeilijker. Daar zijn we uiteraard al intensief aan begonnen. In de 

eerste week van september zal 

overal reclame te zien zijn van 

onze STARTDAG op 8 september 

en ook zullen de Essense lagere 

scholen weer een bezoekje 

kunnen verwachten… Uiteraard 

verwachten we iedereen dan op 

post om er een nog beter jaar van 

te maken! Tot dan! 



 

InformatioInformatioInformatioInformatio
1 September géén activiteit!

De Chiro organiseert zoals elk jaar het eerste weekend van 

september de Chiro tuinfeesten. Hierdoor is het spijtig genoeg géén 

activiteit! 

 

Dit jaar valt de startdag op 

jullie deze dag allemaal mogen verwelkomen, en dat er veel nieuwe 

 

Fotoavond 

Ook dit jaar krijgen 

jullie de mogelijkheid 

alle foto’s van het kamp

te komen bekijken op 

onze fotoavond. Alle 

leiding zal daar 

aanwezig zijn, zo 

kunnen we met zen 

allen terugblikken op 

een geweldig kamp!  

 

Dit jaar gaat de fotoavond door op 22 september om 20uur

anders dan aan onze lokalen

 

InformatioInformatioInformatioInformatio
1 September géén activiteit! 

De Chiro organiseert zoals elk jaar het eerste weekend van 

september de Chiro tuinfeesten. Hierdoor is het spijtig genoeg géén 

Dit jaar valt de startdag op 8 september 2012. We hopen dat we 

jullie deze dag allemaal mogen verwelkomen, en dat er veel nieuwe 

jullie de mogelijkheid 

van het kamp 

te komen bekijken op 

allen terugblikken op 

Dit jaar gaat de fotoavond door op 22 september om 20uur

anders dan aan onze lokalen. Graag tot dan! 
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InformatioInformatioInformatioInformatio    

De Chiro organiseert zoals elk jaar het eerste weekend van 

september de Chiro tuinfeesten. Hierdoor is het spijtig genoeg géén 

Startdag 

We hopen dat we 

jullie deze dag allemaal mogen verwelkomen, en dat er veel nieuwe 

leden bij zijn! 

Dit jaar gaat de fotoavond door op 22 september om 20uur, nergens 



 

 

Nu het nieuwe jaar van st

die nog geen uniform hebben of oude leden die uit het zijne gegroeid

zijn! Dit is geen probleem, u kan de eerste dagen van het werkjaar

Kikkering 

Op zaterdag 29 september zal het spijtig genoeg 

zijn. Alle leiding zal die dag afwezig zijn omdat we met heel de 

leidingsploeg op Kikkering gaan. Dit is een initiatief van KSJ nationaal, 

en is een 3 jaarlijks weekend 

waar alle leiding heen 

voor een weekend vol 

spektakel.  

 

 

Ook dit jaar zijn er enkele veranderingen in de

enkele leiding uit de KSJ gegaan en zijn

groep leiding geworden!

eervol verlaten. Hun bondsleiderschap heeft zeker vele positieve 

sporen nagelaten, waarvoor dank.

de groepen blijft geheim tot

op de tijrover…)! Verwacht u wel in 

groepsleiding, deze gaan langskomen voor de

Ook zal er dit jaar een andere 

Thijs Peeters neemt de taak van vice

Uniformen

Nu het nieuwe jaar van start is gegaan zijn er misschien nieuwe leden

die nog geen uniform hebben of oude leden die uit het zijne gegroeid

zijn! Dit is geen probleem, u kan de eerste dagen van het werkjaar

terecht bij leidster Jolien van der Burgt

Op zaterdag 29 september zal het spijtig genoeg GEEN

zijn. Alle leiding zal die dag afwezig zijn omdat we met heel de 

leidingsploeg op Kikkering gaan. Dit is een initiatief van KSJ nationaal, 

en is een 3 jaarlijks weekend 

waar alle leiding heen mag 

voor een weekend vol 

 

 

Leiding en Bondsleiding

Ook dit jaar zijn er enkele veranderingen in de leidingsploeg.

enkele leiding uit de KSJ gegaan en zijn er enkele

geworden! Leider Jasper en leider Boris 

eervol verlaten. Hun bondsleiderschap heeft zeker vele positieve 

sporen nagelaten, waarvoor dank. De verdeling van deze leiding over

geheim tot de startdag (of werp misschien een blik 

Verwacht u wel in september een bezoek van

groepsleiding, deze gaan langskomen voor de inschrijvingen en lidgeld.

Ook zal er dit jaar een andere bondsleider zijn, dit is 

Thijs Peeters neemt de taak van vice-bondsleider voor zijn rekening, 

allebei succes
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Uniformen 

art is gegaan zijn er misschien nieuwe leden 

die nog geen uniform hebben of oude leden die uit het zijne gegroeid 

zijn! Dit is geen probleem, u kan de eerste dagen van het werkjaar 

leidster Jolien van der Burgt! 

GEEN activiteit 

zijn. Alle leiding zal die dag afwezig zijn omdat we met heel de 

leidingsploeg op Kikkering gaan. Dit is een initiatief van KSJ nationaal, 

Leiding en Bondsleiding 

leidingsploeg. Zo zijn 

er enkelen van de oudste 

Leider Jasper en leider Boris hebben de KSJ 

eervol verlaten. Hun bondsleiderschap heeft zeker vele positieve 

De verdeling van deze leiding over 

(of werp misschien een blik 

september een bezoek van jullie 

inschrijvingen en lidgeld.  

 

zijn, dit is Hans Boden. 

bondsleider voor zijn rekening, 

allebei succes ermee!  
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GroentjesGroentjesGroentjesGroentjes    
Ook dit jaar zijn er weer enkele nieuwe leiders en leidsters 

bijgekomen en omdat niet iedereen al kennis heeft gemaakt met hen, 

krijg je hier de kans om hen wat beter te leren kennen! 

Als je kan raden wie het groentje van de maand is, vul dan het 

onderstaande strookje in en maak kans op een zeer fijne prijs! 

 

Jodela: Dag Groentje, een goede avond! Hoe lang zit jij eigenlijk al in 

de KSJ? 

Groentje: Vanaf het 2e jaar piepers, hoe lang is dat dan al? 

Jodela: Dat is 11 jaar, domkop. 

Groentje: Ja ik ben een domkop, dat is waar. 

 

Jodela: Dat kan je wel zeggen! Zeg, wat is jouw mooiste KSJ 

herinnering?  

Groentje: Amai dat is moeilijk, nadenken. Ik heb zo veel mooie KSJ 

herinneringen! 

 

Jodela: Vertel er dan eens eentje! 

Groentje: De allereerste activiteit die ik ooit meedeed! Daar begon 

voor mij het avontuur. 

 

Jodela: Ah, dat is mooi! En heb je misschien ook een slechte 

herinnering aan een van de vele KSJ namiddagen? 
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Groentje: Toen ik met jou in de groep kwam! Nee nee, grapje. 

Mijn aller slechtste KSJ herinnering is dat ik overal jeuk kreeg na een 

namiddagje op het zeil spelen met bruine zeep. 

 

Jodela: Oei oei, dat is lastig. Dat heb ik in mijn KSJ carrière ook wel 

eens meegemaakt. Heb jij misschien nog een verhaaltje dat je graag 

wilt vertellen hier? 

Groentje: Ja, zeker! Ik geniet heel veel van de jaarlijkse gewoonte 

om op kamp de haren te bewerken met een tondeuse. Zo heb ik enkele 

jaren geleden mijn schedel blootgelegd met uitzondering van mijn 

kuif. Die bleef staan en had de prachtige kleur waar ik nu nog steeds 

zo trots op ben! 

 

Jodela: Ja, dat kan ik me nog goed herinneren! Geweldig was dat! Zeg, 

als het voor jou hetzelfde is zou ik hier graag ons gesprek afronden 

Groentje: Dat is voor mij hetzelfde! 

Jodela: Oké, goed! Dag he!  

Groentje: Yu! 

 

 

 

Als jij weet wie dit groentje is, vul dit strookje dan in en geef het af 

op de volgende activiteit. Je maakt kans op een mooie prijs! 

Jouw naam en groep:……………………………………………………………………………………… 

Groentje:…………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

 

InInInIn
Aardbeien - Bananensmoothie 

De vakantie is nog maar net voorbij en het zonnetje doet nog steeds 

zijn best om ons een beetje te verwarmen. Hoe kunnen we dit mooie 

nazomergevoel beter compleet maken dan met een lekkere smoothie?

Dit heb je nodig:  

 1 kleine, rijpe banaan

 5 aardbeien die je van 

tevoren in de diepvriezer 

legt 

 120 ml witte natuuryoghurt

 4 koffielepeltjes suiker

 180 ml melk 

Als eerste pel je de banaan en 

snijd je ze in kleine stukjes.

Doe de banaan, de aardbeien, de 

yoghurt, de suiker en de melk 

allemaal samen in de blender

je die niet hebt kun je ook alles 

samen in een kom doen en een gewone mixer gebruiken.

Mix of blend alles op de hoogste snelheid gedurende een halve minuut 

tot het er romig uitziet.

 

Schenk je smoothie uit in glazen. Maak met een mesje een inkeping i

de onderkant van een aardbei, zo kun je de glazen versieren. Nu nog 

een rietje en je smoothie is klaar! Smakelijk!

InInInIn    ‘t Potje‘t Potje‘t Potje‘t Potje    
Bananensmoothie  

De vakantie is nog maar net voorbij en het zonnetje doet nog steeds 

zijn best om ons een beetje te verwarmen. Hoe kunnen we dit mooie 

nazomergevoel beter compleet maken dan met een lekkere smoothie?

1 kleine, rijpe banaan 

e je van 

tevoren in de diepvriezer 

120 ml witte natuuryoghurt 

4 koffielepeltjes suiker 

Als eerste pel je de banaan en 

snijd je ze in kleine stukjes. 

Doe de banaan, de aardbeien, de 

yoghurt, de suiker en de melk 

allemaal samen in de blender. Als 

je die niet hebt kun je ook alles 

samen in een kom doen en een gewone mixer gebruiken.

Mix of blend alles op de hoogste snelheid gedurende een halve minuut 

tot het er romig uitziet. 

Schenk je smoothie uit in glazen. Maak met een mesje een inkeping i

de onderkant van een aardbei, zo kun je de glazen versieren. Nu nog 

een rietje en je smoothie is klaar! Smakelijk! 
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De vakantie is nog maar net voorbij en het zonnetje doet nog steeds 

zijn best om ons een beetje te verwarmen. Hoe kunnen we dit mooie 

nazomergevoel beter compleet maken dan met een lekkere smoothie? 

samen in een kom doen en een gewone mixer gebruiken. 

Mix of blend alles op de hoogste snelheid gedurende een halve minuut 

Schenk je smoothie uit in glazen. Maak met een mesje een inkeping in 

de onderkant van een aardbei, zo kun je de glazen versieren. Nu nog 



 

 

Citroenwafeltjes 

Om ons zomerse tussendoortje af te maken, hebben we 

natuurlijk nog iets nodig om de honger te doen weggaan. 

Daarom maken we er lekkere citroenwafeltjes bij.

Hiervoor heb je nodig:

 1 ei 

 100 gram heel fijne kristalsuiker

 75 gram gesmolten boter

 2 – 3 theelepeltjes geraspte schil van een 

citroen (ong 1 citroen)

 Een klein beetje zout

 165 gram bloem 

 Een klein beetje bakpoeder

Zet de oven alvast aan op 200 graden. Neem de bakplaat er wel eerst 

uit en leg daar bakpapier op.

Mix het ei en de suiker in een kom door elkaar. Roer er daarna ook de 

gesmolten boter, de citroenschil en het zout door. Zeef de bloem en 

het bakpoeder en voeg z

Dek de kom af en zet hem een half uur in de koelkast.

Rol het deeg uit tot een soort pannenkoek van ongeveer 2 mm dik. Leg 

deze plak tussen 2 stukken plastic folie nog even in de koelkast tot hij 

stijf is. (als de plak zo niet in de

eerst verdelen in 2 en 2 pannenkoeken maken).

Haal dan de folie van je deeg af en druk er vormpjes uit. Leg de 

vormpjes op je bakplaat met elke keer 4 cm tussen en zet ze 6 tot 8 

minuten in de oven. 

Als je de koekjes uit 

een rooster laten afkoelen. Daarna kun je ze opeten, of nog eventjes 

bewaren in een goed gesloten trommel voor ongeveer een week.

Om ons zomerse tussendoortje af te maken, hebben we 

natuurlijk nog iets nodig om de honger te doen weggaan. 

e er lekkere citroenwafeltjes bij. 

Hiervoor heb je nodig: 

100 gram heel fijne kristalsuiker 

75 gram gesmolten boter 

3 theelepeltjes geraspte schil van een 

citroen (ong 1 citroen) 

Een klein beetje zout 

 

Een klein beetje bakpoeder 

de oven alvast aan op 200 graden. Neem de bakplaat er wel eerst 

uit en leg daar bakpapier op. 

Mix het ei en de suiker in een kom door elkaar. Roer er daarna ook de 

gesmolten boter, de citroenschil en het zout door. Zeef de bloem en 

het bakpoeder en voeg ze dan ook bij het deeg. 

Dek de kom af en zet hem een half uur in de koelkast. 

Rol het deeg uit tot een soort pannenkoek van ongeveer 2 mm dik. Leg 

deze plak tussen 2 stukken plastic folie nog even in de koelkast tot hij 

stijf is. (als de plak zo niet in de koelkast past, kun je ook het deeg 

eerst verdelen in 2 en 2 pannenkoeken maken). 

Haal dan de folie van je deeg af en druk er vormpjes uit. Leg de 

vormpjes op je bakplaat met elke keer 4 cm tussen en zet ze 6 tot 8 

 de oven hebt gehaald, moet je ze nog even op 

een rooster laten afkoelen. Daarna kun je ze opeten, of nog eventjes 

bewaren in een goed gesloten trommel voor ongeveer een week.

7 Om ons zomerse tussendoortje af te maken, hebben we 

natuurlijk nog iets nodig om de honger te doen weggaan. 

de oven alvast aan op 200 graden. Neem de bakplaat er wel eerst 

Mix het ei en de suiker in een kom door elkaar. Roer er daarna ook de 

gesmolten boter, de citroenschil en het zout door. Zeef de bloem en 

 

Rol het deeg uit tot een soort pannenkoek van ongeveer 2 mm dik. Leg 

deze plak tussen 2 stukken plastic folie nog even in de koelkast tot hij 

koelkast past, kun je ook het deeg 

Haal dan de folie van je deeg af en druk er vormpjes uit. Leg de 

vormpjes op je bakplaat met elke keer 4 cm tussen en zet ze 6 tot 8 

de oven hebt gehaald, moet je ze nog even op 

een rooster laten afkoelen. Daarna kun je ze opeten, of nog eventjes 

bewaren in een goed gesloten trommel voor ongeveer een week. 
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KiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekjeKiekjesrubriekje    
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MoppentrommelMoppentrommelMoppentrommelMoppentrommel    
 

 

Welke salade helpt het beste 

tegen jeuk? Krabsalade. 

 

 

Ik heb 31866 hoofden, 996 

nekken, 4453 poten en 8 

ogen. Rara, wat ben ik? 

 Een liegebeest. 
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Er lopen twee cementzakken over straat 

zegt de ene tegen de andere: "hé, het gaat 

regenen!" zegt de andere: "geeft niets! daar 

wordt je hard van" 

 

 

 

 

 

 

 

 

De directeur stapt de lawaaierige klas binnen.  

Hij wil nu eindelijk die herrieschoppers eens straffen.  

'Geert, wat heb jij uitgespookt?'  

'Ik heb krijt naar het bord gegooid.'  

'Honderd strafregels! En jij Wim?'  

'Ik heb een punaise op de stoel van de meester gelegd.'  

'Wat?! Tweehonderd strafregels. En jij, Peter?'  

'Ik heb snippers door het raam gegooid.'  

'Oh nou..., dat valt wel mee; geen strafregels!'  

Op dat ogenblik komt er een jongen binnen, vol blauwe plekken en schrammen.  

'En wat doe jij daar?', vraagt de directeur boos, 'Hoe heet jij?'  

'Swen Snippers, meneer.' 
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TijdroverTijdroverTijdroverTijdrover    
Nieuwe leiding 

Zoals elk jaar krijgen jullie weer nieuwe leiding. Om de spanning er 

nog in te houden geven we ze hier in codetaal mee, op startdag worden 

ze aan jullie voorgesteld. 

- Piepers: Mchl VDS, Xnth, Jf, Jln VDB 

- Leeuwkes: rebmA, craM, sjihT, maS 

- Duegnieten: �olien���,  �ert,  �elle 

- Rakkers: �����,  ↸����,  	
��� 

- Sjowers: Μιχηιελ,  Ματηιασ,  Σψλϖιε 

- Jonghernieuwers: Κϕελλ en Ηανσ 

 
Kan jij Nijntje de weg wijzen naar de KSJ-startdag? 
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VerjaardagenVerjaardagenVerjaardagenVerjaardagen    
De eerste maand van dit werkjaar is aangebroken, en dat betekent 

natuurlijk groot feest! Niet omdat we nu ein-de-lijk terug naar de ksj 

kunnen maar ook omdat er natuurlijk weer een aantal jarigen zijn in 

onze geliefde jeugdbeweging!  

De eerste jarigen deze maand zijn pechvogels maar dit jaar hebben 

ze een beetje meer geluk dan anders: Michelle en Caroline Maes van 

de sjowers verjaren elk jaar opnieuw op de eerste schooldag, 

namelijk 1 september! Gelukkig valt die dag dit jaar op een zaterdag 

en kunnen de twee dames op een iets leukere manier genieten van hun 

13de verjaardag! Na deze jongedames mogen we de eerste en enige 

mannelijke jarige feliciteren want Ryan Brouwer is jarig! Deze 

deugniet mag op 20 september een hoop kaarsen uitblazen en heel 

veel cadeautjes verwachten want hij wordt dan 9 jaar! Na Ryan is er 

een andere deugniet aan de beurt en deze keer is het een dame: 

Noor Kerstens. Zij wordt op 24 september al 10 jaar en mag 

daarvoor van alle mensen die ze kent 10 knijpen in haar poep 

verwachten! De laatste jarige van deze maand is gelijk ook de 

kleinste: Thayrah Dijckmans van de piepers wordt op 29 september 6 

jaar!  De leidingsploeg wenst alle jarigen van deze maand een héél 

gelukkige verjaardag en natuurlijk ook veel KSJ plezier voor zij die 

niet jarig zijn! 

 

     GELUKKIGE VERJAARDAG! 



 

 

Uit de oude doosUit de oude doosUit de oude doosUit de oude doos

In deze rubriek vinden jullie elke maand een foto uit de oude doos! 

Elke keer zal er op de foto een leider of leidster te zien zijn in zijn of 

haar jonge jaren als lid bij de ksj! Als jij weet over wie het gaat op de 

foto, vul dan zeker het strookje onderaan deze bladzijde in en geef 

het af op de volgende activiteit!

                        

Weet jij wie de leider aan de rechterkant is? Vul dan het s

en geef het af aan je leiding! Je maakt kans op een mooie prijs!

____________________________________________________

Je naam:……………………………………………………………………………………………………………

Je groep:………………………………………………………………………………………………

Wie denk jij dat het i

………………………………………………………………………………………………………

Uit de oude doosUit de oude doosUit de oude doosUit de oude doos

In deze rubriek vinden jullie elke maand een foto uit de oude doos! 

Elke keer zal er op de foto een leider of leidster te zien zijn in zijn of 

jonge jaren als lid bij de ksj! Als jij weet over wie het gaat op de 

foto, vul dan zeker het strookje onderaan deze bladzijde in en geef 

het af op de volgende activiteit! 

Weet jij wie de leider aan de rechterkant is? Vul dan het s

en geef het af aan je leiding! Je maakt kans op een mooie prijs!

____________________________________________________

naam:……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Wie denk jij dat het is? 

………………………………………………………………………………………………………
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Uit de oude doosUit de oude doosUit de oude doosUit de oude doos    

In deze rubriek vinden jullie elke maand een foto uit de oude doos! 

Elke keer zal er op de foto een leider of leidster te zien zijn in zijn of 

jonge jaren als lid bij de ksj! Als jij weet over wie het gaat op de 

foto, vul dan zeker het strookje onderaan deze bladzijde in en geef 

 

Weet jij wie de leider aan de rechterkant is? Vul dan het strookje in 

en geef het af aan je leiding! Je maakt kans op een mooie prijs! 

____________________________________________________ 

naam:…………………………………………………………………………………………………………… …  

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
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ActiviteitenActiviteitenActiviteitenActiviteiten    

Piepers 

01/09: Tuinfeesten Chiro (geen activiteit) 

08/09: 1 – 2 – 3 Take off 

15/09: Piepers op de maan  

(aandoen: ruimtepak) 

22/09: Venusina en Marsel 

29/09: De leiding op ruimtereis (geen activiteit) 

 

Leeuwkes 

01/09: Nu nog even niet! (geen activiteit) 

08/09: En tis begonnen! 

15/09: Stipper stepper Teensleffer 

22/09: Tom Boonen is wereldkampioen! 

29/09: Spitter spetter spater, kikkers in het water (geen activiteit) 

 

 

 

 

Deugnieten 

01/09: Chiro Tuinfeesten (geen activiteit) 

08/09: Curiositeiten op Mars 

15/09: Venus komt in opstand 

22/09: De ringen van Saturnus slaan op hol 

29/09: Plons de kikker in het water (geen activiteit) 
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Rakkers 

01/09: Nog even wachten (geen activiteit) 

08/09: Hoppa, we beginnen eraan! 

15/09: Qué Pasa? 

22/09: Servir frais 

29/09: De kikkers komen buiten (geen activiteit)  

 

Sjowers 

01/09: Verdomme, stomme (vrouwen)chiro!!!!!!! 

(geen activiteit) 

08/09: Finannely KSJ starteded 

15/09: Mona Lisa 

22/09: Luna sticks 

29/09: Kikkerdans (geen activiteit) 

 

Jonghernieuwers 

01/09: Tot onze spijt, is het nog geen activiteit! 

 (geen activiteit) 

08/09: One, Two, Three, Go! 

15/09: Knuffeldierendag  

(meebrengen: slechte knuffel) 

22/09: Ej wa! Vettige swa!  

(meebrengen: reserve kledij) 

29/09: Kick de kikker!  (geen activiteit) 

 

AMBER BERT DRIES HANS HILDE JEF JELLE 

JOLIEN JOLIEN KJELL MARC MATHIAS MICHIEL 

MICHIEL SAM SYLVIE THIJS THOMAS XANTHE 



 

Contactgegevens leiding 
 
 

Boden Hans Steenovenstraat 84 0497/28.18.41 

Celis Xanthe Veldweg 65 0494/69.64.61 

Claessens Sam Nolsebaan 36 0493/78.46.30 

De Bie Jelle Schelpheuvelstraat 73 0494/34.23.85 

Goris Jef Nolsebaan 20 0478/69.77.30 

Leloux Marc Baertshoek 8 0495/82.04.22 

Peeters Bert Antwerpsesteenweg 61 0498/59.70.02 

Peeters Dries Pastoorschoetersstraat 25 0496/11.27.92 

Peeters Thijs Pastoorschoetersstraat 25 0476/72.18.14 

Simon Amber Den Uil 4 0479/50.56.62 

Van Den Bossche Kjell Steenovenstraat 118 0477/79.55.51 

Van der Burgt Hilde Maatjesstraat 43, 2920 Kalmthout 0494/99.58.29 

Van der Burgt Jolien Maatjesstraat 43, 2920 Kalmthout 0494/93.12.55 

Van Gool Jolien Huybergsebaan 68 0486/54.82.83 

Van Hoydonck Sylvie Antwerpsesteenweg 34 0478/35.62.91 

Van Looveren Michiel Hellebloklaan 28 0479/52.51.98 

Vandersteen Mathias Hey-endlaan 9 0498/60.27.85 

Vandersteen Michiel Hey-endlaan 9 0498/41.89.26 

Vroegrijk Thomas Donkweg 1 0479/72.68.21 

 

 

 

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. 

 

 

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 bekijken en downloaden! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


