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ADRESSENLIJST 
 
 
 

Kapoenen                                                      kapoenenleiding@24sintfrans.be 

Nala Nikki Collet Leeuweriklaan 4 Kapellen 0499/39.85.04 

Gigi Manon Van Gaever Bredabaan 787 Merksem 0489/89.04.24 

Rikki Stefanie Wegge WNM WNM 0470/64.08.17 

Toto Maxime Schnapauf WNM WNM 0498/31.10.83 

Welpen                                                           welpenleiding@24sintfrans.be 

Hathi Pieter Wachters Kopstraat 222 Schoten 0471/85.47.92 

Mowgli Robbe Desmaretz Kruisbaanvelden 40 Merksem 0471/08.92.75 

Bagheera Wout De Dobbeleer WNM WNM 0475/28.71.56 

Chil Axel Schnapauf WNM WNM 0498/31.17.92 

Raksha Jolien Schoeters WNM WNM 0476/79.53.16 

Jonggivers                                                     jonggiverleiding@24sintfrans.be 

Joren Hermans Klaverbloemstraat 44 Merksem 0477/05.82.13 

Bob Somers Catershoflaan 27 Merksem 0475/21.52.21 

Jeroen Wellens Meierhoek 19 Merksem 0471/19.83.40 

Brecht De Smedt WNM WNM 0470/23.82.34 

Lies Van Rossum WNM WNM 0483/47.38.79 

Givers                                                             giverleiding@24sintfrans.be 

Siebe De Belie De Biezen 20 Merksem 0489/37.07.87 

Walt Beeckmans Eethuisstraat 110 Merksem 0493/58.64.86 

Marie Gillias Osylei 84 Mortsel 0476/79.28.65 

Groepsleiding / Verzekering                         groepsleiding@24sintfrans.be 

Jan Van Assche Waterleliestraat 25 Merksem 0496/37.05.22 

Tom Loux Ferdinandusdijkstaat 31 Merksem 0477/62.70.02 

Dries Van de Mieroop Louis Vervoortlaan 13 Schoten 0489/71.87.59 

Secretariaat                                                    secretariaat@24sintfrans.be 

Niels Reyniers Narcisstraat 14 Merksem 0485/31.28.17 

Luka Beeckmans Lode Vleeshouwerslaan 26 Schoten 0499/31.13.89 



Materiaalploeg                                                materiaalploeg@24sintfrans.be 

Wouter Stuer Pastoor Campenstraat 28 Merksem 0473/62.61.68 

Didier Leclercq Lijsterstraat 10 Schoten 0476/70.96.02 

Jorn Michielsens Hadewijchstraat 3 Merksem 0472/88.41.67 

Koen Wyckmans Klaverstraat 8 Merksem 0474/78.14.24 

Stijn Van Bortel Vuurkruisenlaan 36 Schoten 0477/24.05.82 

Shopteam                                                       shop@24sintfrans.be 

Max Van Trier Groot Hagelkruis 22 Ekeren 0496/47.87.48 

Jeroen Peers Kruisbaanvelden 38 Merksem 0479/38.60.00 

Jorn Michielsens Hadewijchstraat 3 Merksem 0472/88.41.67 

Lander Messiaen Eburonenlei 7 Schoten 0470/51.34.14 

Wout Essers Prinshoeveweg 166 Ekeren 0471/34.17.71 

Yasmine Truyens Bordink 59 Merksem 0484/71.37.98 

Trefferploeg                                                      treffer@24sintfrans.be 

Lander Messiaen Eburonenlei 7 Schoten 0470/51.34.14 

Marie Gillias Osylei 84 Mortsel 0476/79.28.65 

Diana Garcia Marsstraat 47 Schoten 0487/34.83.94 

Sociale media team 

Yasmine Truyens Bordink 59 Merksem 0484/71.37.98 

Siebe De Belie De Biezen 20 Merksem 0489/37.07.87 

Webteam                                                         webmaster@24sintfrans.be 

Jan Van Assche Waterleliestraat 25 Merksem 0496/37.05.22 

Tom Loux Ferdinandusdijkstaat 31 Merksem 0477/62.70.02 

Stijn Van Bortel Vuurkruisenlaan 36 Schoten 0477/24.05.82 

Terreinspotters 

Jasper Van Geel Zilvermeeuwstraat 3 Merksem 0475/56.47.21 

Bram Verheyen 
WNM 

Antwerpen 0486/48.35.07 

 



Shop & bar 

Toen je deze nacht in je bed lag, was er iets dat je wakker 

hield. Na uren piekeren schoot het je te binnen. Er ontbrak 

iets aan je uniform...  

Geen nood! Ons heldhaftige shopteam heeft de oplossing. 

Voor T-shirts, dassen en allerhande kentekens kan u op 

zondag vanaf 16.30u terecht in de 24-shop naast het 

welpenlokaal. Ook uw tweedehandsuniformen kan je hier 

kwijt. 

En alsof dat alles nog niet genoeg was, bent u steeds welkom 

voor een drankje of kleine versnapering aan schappelijke 

prijzen! Met maandelijkse acties zoals; bier vd maand etc. 

Kom dat zien! 

  



INTROOTJE 
Een welgemeende goede dag beste vierentwintigers. Je had er 
waarschijnlijk al een hele zomer van gedroomd en die droom is nu 
realiteit geworden. De eerste treffer van het nieuwe scoutsjaar is er 
eindelijk voor jouw om aanschouwd te worden.  
 
Ik hoor je al luidop denken… wat staat er allemaal op het programma 
de komende weken? Wel dat zal ik dan maar eens gaan vertellen. 
 

 Overgang 2017 – 2 september 
Vandaag hosten we naar jaarlijkse gewoonte het startschot waar jij 
hopelijk nu aanwezig bent of net bent geweest. Mocht je het toch 
gemist hebben zal ik u vertellen wat we hier elk jaar doen.  
 
Deze dag is de oudjaarsavond en nieuwjaarsdag van ons scoutsjaar. 
We vieren op allerhande manieren de verloop van het jaar dat 
achter ons ligt en hetgeen dat voor de deur staat. 
Er worden foto’s getoond, leiding en medewerkers worden bedankt, 
de laatstejaars doen proeven om over te gaan, nieuwe leiding wordt 
voorgesteld etc. 
 
Dit gaat gepaard met met een heerlijke bbq met achteraf het 
waanzinnige 24 zingt. Een feest dat duidelijk niet te missen valt. Hou 
ook volgend jaar dus zeker die eerste zaterdag van september vrij! 
 

 Familieavond – october 
Een fantastische avond voor de hele familie waar er lekker gegeten 
wordt, gevolgd door een bingo. Tussen de gangen door bieden de 
leiding en hun leden een reeks actjes aan in harmonie met het 
thema van de avond.  

 
 



GROEPSCOMITÉ 

Verder willen we ook even jullie aandacht vragen voor het 
groepscomité. Eens per maand komen een aantal ouders samen met de 
groeps- en takleiding om de algemene zaken te overlopen. Het gaat hier 
over de lokalen, activiteiten en de 24 in zijn geheel. We zijn dit jaar op 
zoek naar mensen die ons groepscomité willen komen versterken. Dus 
als jullie wel zin hebben om dit jaar een handje te helpen, dan zijn jullie 
steeds welkom op het groepscomité. Dit gaat ongeveer één maal per 
maand door. Mocht je interesse hebben, neem gerust contact op met 
iemand van de groepsleiding of met Raymond Van Gaever (04 68 22 69 
73) 
 
 

SOCIALE MEDIA 

De 24 gaat actiever op het internet leven met onze gloednieuwe 
randploeg sociale media. Mis deze grandioze sensatie niet en like dus 
zeker onze facebook pagina zodat je niets mist! Kijk alvast ook uit naar 
de lancering van ons instagram account. 
 

  



KAPOENEN 
 
 
Eindelijk! Na een lange zomer is het tijd om er terug in te vliegen met 
een nieuw kapoenenjaar. Sommige kapoentjes weten al wat ze 
kunnen verwachten, maar voor anderen begint er een heel nieuw 
avontuur. Maar de leiding is er om ervoor te zorgen dat iedereen weer 
een jaar vol plezier, spelletjes en avontuur tegemoet gaat! Wij hebben 
er al enorm veel zin in! Tot snel lieve kapoentjes  
 
 
Zondag 3 september: geen scouts 
Gisteren was het groot feest, de startdag van het 
nieuwe scoutsjaar. Dus vandaag geven wij de 
kapoentjes die zijn overgegaan en de kapoentjes die 
2e jaars zijn geworden en ook alle nieuwe kapoentjes 
een zondag om te rusten. En stiekem moet de leiding 
vandaag ook alles opruimen van gisteren. Wees niet 
getreurd want volgende week staan we helemaal 
voor jullie klaar!  
 
 
Zondag 10 september (14u-17u): “Wie is het”-vergadering 

Jippieee, het is weer zover!!! De eerste vergadering van 
het jaar. Maar wie zijn die nieuwe kindjes? En wie is de 
nieuwe leiding? Daar krijgen jullie vandaag zeker een 
antwoord op! Dus haal jullie uniform maar terug uit 
de kast, wij hebben er alvast super veel zin in! Vergeet 
geen 4-uurtje en een drankje! Tot snel  

 
 
 



Zondag 17 september (14u-17u): “Cowboys en indianen”-vergadering 
Vandaag gaan we onze kapoentjes meenemen naar het 
wilde westen! Maar dit gaat natuurlijk niet als je geen 
cowboy of indiaan bent. Daarom mogen jullie je beste 
indianen- of cowboykleren bovenhalen. Cowboys, hoe 
goed kunnen jullie schieten? Of 
indianen, wat kunnen jullie allemaal 

met jullie pijl en boog? Dat zullen we deze vergadering 
allemaal te weten komen! Je mag je dus zeker 
verkleden  
 
Zondag 24 september (14u-17u): Massaspelen 
Ondertussen kennen we elkaar al goed en zijn we allemaal al dikke 
vrienden. Dus vonden wij dat het eens tijd werd om de rest van de 
scouts ook eens te leren kennen. We gaan met IEDEREEN van de 24 
supermegatoffe spelletjes spelen. Zorg ervoor dat jullie goed geslapen 
hebben en helemaal wakker zijn zodat jullie kunnen laten zien wat de 
kapoenen allemaal kunnen! Vergeet geen drinken & 4-uurtje!!! 
 
Zondag 1 oktober (14u-17u): “Vriendjes en vriendinnetjes”-
vergadering 
Ja hoor, jullie lezen het goed. Vandaag 
staat er al een vriendjesdag op de 
planning. Dat betekent dat jullie 
vandaag al jullie vriendjes van school, 
de dansles, de muziekles of de 
sportclub mogen meebrengen om te 
laten zien welke leuke dingen wij 
allemaal doen op zondag. We hopen 
dat we vandaag heel veel nieuwe 
gezichtjes zien. Want hoe meer 
kapoentjes, hoe meer plezier!  
 
 



Zondag 8 oktober (14u-17u): “Pol de panda uit Pairi Daiza”-
vergadering 
Jaja je leest het goed: Pol de panda uit Pairi Daiza… Wil je hem beter 
leren kennen, kom dan vandaag zeker naar de scouts. We helpen 

vandaag de verzorgers van Pol de panda met de 
dagelijkse klussen die voor Pol de panda gedaan 
moeten worden. Het wordt een PANDAstische dag dus 
zeker komen. Vergeet ook je vieruurtje zeker niet want 
een hongerige panda = een ongelukkige panda.  
 

 
Wist je datjes: 

 De leiding allemaal graag pasta pesto eet! 
 Wij benieuwd zijn wie de nieuwe kapoentjes zullen zijn 
 Rikki vorig kamp onze foerier was 
 Toto hockey speelt (cool he!) 
 Gigi en Nala graag muziek spelen 

 
 
 
   Gigi                              Rikki 

 
 
 
 Toto 
 
 Nala 
 
 
 
  



 

WELPEN 
 
 
Heeeeeeeeeey welpjes, hier zijn we weer met een nieuw welpen jaar 
vol met coole vergaderingen, spetterende weekends en een 
waanzinnig kamp. De leiding staat al te springen om te mogen 
beginnen, hopelijk jullie ook! Hopelijk zien wij jullie gezichtjes op de 
startdag verschijnen!! 
 
Zaterdag 2 september: Startdag (14u - …) 
Vandaag gaan onze derdejaars over naar de jonggivers en wij ontvangen 
de nieuwe eerstejaartjes! Uiteraard mag iedereen meedoen aan de 
overgang en daarna kunnen we allemaal samen genieten van een 
heerlijk barbecue. Als afsluiter zingen we de longen uit ons lichaam met 
de 24-zingt!! Hopelijk tot dan want het belooft een top startdag te 
worden. 
 
Zondag 3 september: geen scouts 
Vandaag is het nog geen scouts want iedereen is nog moe van de 
startdag en de leiding moet alles nog opruimen! Maar wees niet 
getreurd, volgende week beginnen we met de eerste vergadering!  
 
  



Zondag 10 september: We vliegen erin… PATAT (10-17u)  
De allereerste echte scoutsdag van het jaar!! Woehoeeee! De nieuwe 
leiding kijkt er alvast HEEEEEL hard naar uit! Natuurlijk gaan we er al 
direct in vliegen met mega toffe spelletjes!!!  
Jammer genoeg hebben de derdejaars van  
vorig jaar ons verlaten… Maar niet getreurd want er komen nieuwe 
supercoole eerstejaars bij!! Deze gaan wij vandaag dan ook van harte 
verwelkomen. Wat we juist gaan doen is natuurlijk nog een verrassing 
en dit kom je alleen te weten als je erbij bent. Dus allemaal komen!! 
Vergeet jullie middageten en vieruurtje niet en hopelijk zijn jullie 
allemaal aanwezig op deze FANTASTISCHE eerste vergadering!!   
 

 
 
Zondag 17 september: De Giga Margi-vergadering (10-17u) 
Jooooeeee de manneun! Yeeeeessss, vandaag mogen we allemaal eens 
goed marginaal naar de scouts komen. Boyss, niet te zuinig zijn met de 
gel is de boodschap en vergeet zeker jullie strakke witte marcellekes niet 
aan te doen. Gurlss, laat jullie maar eens goed gaan met de schmink en 
hoe opvallender de outfit en het kapsel, hoe beter! Aaah ja just, verget 
olle best plat antwaarps ni mee te niemen want da mag zieker ni 
ontbreke oep dieze onvergettelijke  vergoadering. Alléj de groeten oan 
de kids en SALLUU ENDE KOST! 
 



Zondag 24 september: Massaspelen (14-17u)  
We hebben goed nieuws en we hebben slecht 
nieuws. Ik begin met het slechte nieuws… 
Vandaag hebben we jammer genoeg maar een 
halve dag scouts :( . Maar het goede nieuws is 
de reden daarvoor… jullie leiding zal gedurende 
het hele weekend, vergaderen, plannen, 
nadenken over hoe wij dit jaar zo cool, leuk en 
FANTASTISCH mogelijk kunnen maken voor 
jullie!! En het is niet omdat het maar een halve 
dag is dat het plezier ook gehalveerd hoeft te 
worden!! Dus zie maar dat jullie allemaal 
aanwezig zijn want het wordt super! 
 
Zondag 1 oktober: Minion vergadering (10-17u)  
Wie kent ze nu niet? De Minions, een ras van gele wezens, die al sinds 
het begin der tijden bestaan en maar voor 1 doel leven, kwaadaardige 
meesters dienen. Doordat de minions niet ouder worden moeten ze 
telkens opnieuw op zoek naar een nieuwe baas. Voordat we een nieuwe 
baas zoeken moeten jullie natuurlijk eerst getest worden om te zien of 
jullie een minion kunnen worden. Ik hoor jullie al vragen: “Wat moet 
een minion eigenlijk allemaal kunnen?”. Eigenlijk moeten die niet meer 
kunnen als werken in een groep en plezier maken.  
Als je wilt weten ofdat je een echte minion kan worden moet je zeker 
komen vandaag. Vergeet zeker jullie middageten en banaan niet. 
 



Zondag 8 oktober: legervergadering (10-17u)  
Links rechts in de maat anders wordt den Hathi 
kwaad !! Ja hoor beste rekruten  jullie lezen het 
goed we gaan eens zien wie van onze welpjes er 
klaar is voor het leger. Schuilt er in je een meester 
tacticus , een onbevreesde strijder of eerder een 
sluwe spion dat zal je vandaag ontdekken. Zeker 
komen dus ! Vergeet ook zeker niet je stoerste 
legeruniform  aan te doen en je soldatenkoek mee 
te nemen.  
 
 
Wist je dat… 

● Er een geweldig nieuw welpen jaar aankomt!  

● De nieuwe welpenleiding mega cool is. 

● Pinguïns niet kunnen vliegen, maar wel vogels zijn. 

● Een blinde geen hoogtevrees kan hebben. 

● De oudste boom ter wereld 4700 jaar oud is. hahaha cute 

● Dolfijnen en walvissen met één oog open slapen.  

 

Mowgli  Hathi    Bagheera            Chil        Raksha  



PUZZEL 

 
Jouw naam:_____________________________________ 
 



JONGGIVERS 
 
Lieve jonggivertjes 
 
Welkom bij de start van het mega coole scoutsjaar ’17-’18. Net zoals 
vorig jaar, gaan we er dit jaar weer een heus topjaar van maken. 
Hopelijk ziet jullie geliefde leiding jullie allemaal op de eerste 
vergadering verschijnen zodat we dit jaar feestelijk kunnen inzetten. 
 
Zoals reeds bekend, de heilige legende: 
K=K => Kunnen is Komen! 
BH= boterhammen meenemen 
F= Fiets zeker niet vergeten! 
VK= verkleedkleren meenemen/aandoen 
 

10/9  We vliegen erin, Patat! (10u-17u) 

Ooit al eens een vliegende patat gezien? Ik ook niet! Wie weet zien we 
het deze vergadering wel eentje langskomen. Het kan natuurlijk ook 
altijd zijn dat we met deze Patat verwijzen naar een vliegende komeet, 
of wie weet gaan we wel iets bijleren over al die groene energie die je 
uit een patat kan halen… Kom zeker naar de vergadering om mee uit te 
zoeken wat in godsnaam een patat wel niet mag wezen. 
K=K, BH 



17/9 ‘Wat is een vergadering zonder een voorbereidende vergadering 

over deze vergadering?’- vergadering 

Ooit al eens een vergadering willen overnemen van de leiding? Deze 
vergadering kan dit… jammer genoeg niet. Waarom niet? Daarom niet! 
De leiding heeft ook deze keer een spetterende vergadering voor jullie 
bedacht en om het nog spannender te maken, zullen we deze 
vergadering voor de eerste keer eens met de fiets weggaan! 
K=K, BH, F 
 
24/9 Massaspelen (14u-17u!) 
Op deze speciale dag (namelijk de 24(!)ste), gaan we met de hele 24 
samen spelletjes spelen! Smeer je benen al maar in, want het belooft 
een topnamiddag te worden!  
K=K 
 
1/10 Vriendjes- en vriendinnetjesvergadering 
We zullen het niet ontkennen, jullie zijn allemaal kanjers. Máár, jullie 
zullen dus ook kanjers van vrienden hebben, niet? En toegegeven: hoe 
meer zielen, hoe meer vreugd! Neem vandaag allemaal jullie vriendjes 
mee, en wie weet kunnen we ze wel overtuigen om ook lid te worden 

van onze geweldige 24 😉.  
BH, K=K 

 
 
 



8/10 'Plop en de Peppers'- vergadering 
Wie zit er hoog en droog in een boom? Je kan het al raden, het zijn de 
Peppers! Ken je de Peppers nog niet? Kijk dan maar snel eens een 
aflevering voor je in Groenendaal komt aandrijven voor deze keitoffe 
zondag. Dan kunnen we eens nader kennismaken met Pol de mol en 
zijn vrienden!  

 
K=K, BH 
 
Wist je dat... 
-Bob de Bouwer het al kan maken van in 1998? 
-je in Ijsland geen hond als huisdier mag hebben? 
-de olifant het enige zoogdier is dat niet kan springen? 
-een vrouw gemiddeld 20 kg lippenstift eet in haar leven? 
-de leiding er gewoon keiveel goesting in heeft?! 
 

 
 
TOT DAN, WIJ KIJKEN ER AL NAAR UIT! 
XOXO, JULLIE TOPLEIDING  



GIVERS 
 
 
 
YUUUUUUU givers, zijn jullie net als ons ook klaar voor een nieuw 
jaar! Zijn jullie benieuwd wat wij voor jullie in petto hebben? Dan 

is er maar één ding te doen: Be there or be square ⬛ En altijd met 

de fiets komen eerstejaartjes!  
 

 

 
Zaterdag 2 september: OVERGANG  
Vandaag verwelkomen we officieel onze nieuwe 
eerstejaartjes!! Nadien een lekker BBQKE en goed 
swingen op 24 Sint Frans zingt… Feestjeuu  
 
Zondag 3 september: Geen scouts :( 
Sorry de snorrie maar naar jaarlijkse gewoonte deze 
dag geen scouts want de leiding mag alles komen 
opkuisen! Zwijnen dat jullie zijn!  
 

 

 
Zondag 10 september: Wie is het vergadering 10-17u 
Wie ben ik? Wie ben jij? Wie zijn wij? Op deze vragen zullen jullie 
vandaag een antwoord krijgen van jullie gloednieuwe leiding! Een nieuw 
jaar starten zonder elkaar te kennen, dat gaat niet he!! 
 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimwYLojvXVAhVJKVAKHTdzAbsQjRwIBw&url=https://www.eufin.nl/35081-verzekeringsproducten-via-een-pool-wie-is-verantwoordelijk&psig=AFQjCNF-dCzjCZ95jpXuXnwEm4EvUmUOuQ&ust=1503844321789734
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7tca5jvXVAhXQEVAKHX9LClAQjRwIBw&url=https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/jaarthema&psig=AFQjCNFsJEbEP-F0R6kW9UeIsvJGi358zQ&ust=1503844224590939


Zondag 17 september: ONTGROENING 10-17u  
Sommigen onder ons weten wat dit betekent, and 
eren zullen dit vandaag ondervinden, hoe het 
voelt om een echte giver te worden. Neem uw 
bokes mee en best een vieruurtje want het wordt 
zwoegen vandaag! Een beetje bloem, wat rotte 
eieren, paar tomaten mogen ook een plaatsje in 
de rugzak krijgen ;)  

 

 
Zondag 24 september: Massaspelen 14-17u 
 Huh wat !?!?!? een halve dag maar? Ja sorry jongens en meisjes 
maar wij zijn druk in de weer het hele jaar te plannen dus ja…. Maar 
niet getreurd er zijn nog altijd de massaspelen om jullie te amuseren en 
te bewijzen tegenover de andere takken. Om 14u worden jullie op de 
Yskelder verwacht !! 
 

 
Zondag 1 oktober: Een reis rond Antwerpen CiTay 10-17u  
Pff een reis rond de wereld is zo mainstream! Waarom de wereld 
rondreizen als wij zo’n  fantastische stad naast de deur hebben! De 
plezantste plekjes van 't STAD worden jullie vandaag getoond. Want 
Jaja de leiding weet er alles van!  

 
 
 
Zondag 8 oktober: Ben jij die ene? 10u-17u 

Ik wil je, blijf bij me, hou van me maar wie ben 
je? Zou jij het weten als de liefde van je leven 
voor je neus staat? Zoals in dat ene 
programma van MTV, Are you the one, gaan 
wij vandaag opzoek naar jullie perfect match. 
Ben je benieuwd wie het is, één ding te doen: 
KOMEN! 
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Wie kent de leiding al goed genoeg?  

 

KUSJES EN KNUFFELS:  

 

 

SIEBE   WALT   MARIE 
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OUTRO 
Dit was onze eerste treffer dit scoutsjaar! Heeft u nog suggesties voor 
toekomstige inhoud? Misschien wilt u sponsor worden?  
Aarzel dan niet om ons te contacteren op treffer@24sintfrans.be 
 
Tot volgende keer! 
 
Ps: zoek de v(‘s) 
 
Wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 
Wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 
Wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 
Wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 
Wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwvvwwwww
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 
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SPONSERS 

Elektriciteitswerken 
Pieters. 

-Renovatie 
- Nieuwbouw 

- Domotica 
- Herstellingen, ea 

0468/27.70.01 
Elektriciteitswerken.pieters@telenet.be 

 
 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


