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ADRESSENLIJST
Kapoenen

kapoenenleiding@24sintfrans.be

Nala

Nikki Collet

Leeuweriklaan 6

Kapellen

0499/39.85.04

Gigi

Manon Van Gaever

Bredabaan 787

Merksem

0489/89.04.24

Rikki

Stefanie Wegge

Moeshofstraat 183

Merksem

0470/64.08.17

Toto

Maxime Schnapauf

Parklaan 11

s’ Gravenwezel

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

Laaglandlaan 310

Merksem

0475/28.71.56

Chil

Axel Schnapauf

Parklaan 11

s’ Gravenwezel

0498/31.17.92

Raksha

Jolien Schoeters

Grote Hoek 20

Merksem

0476/79.53.16

Jonggivers

jonggiverleiding@24sintfrans.be

Jeroen Wellens

Meierhoek 19

Merksem

0471/19.83.40

Joren Hermans

Klaverbloemstraat 44

Merksem

0477/05.82.13

Brecht De Smedt

Rozenlaan 26

Schoten

0470/23.82.34

Lies Van Rossum

Bredabaan 218

Merksem

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 Gilias

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

3

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 Gilias

Osylei 84

Mortsel

0476/79.28.65

Diana Garcia

Marsstraat 47

Schoten

0487/34.83.94

Sociale media team

socialemedia@24sintfrans.be

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
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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!
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INTROOTJE
Eeeeeeeeeeelaba,
De vierde treffer is hier. Bij deze willen wij iedereen nog eens een
gelukkig nieuwjaar wensen. Wij hopen alvast dat al jullie dromen
mogen uitkomen.
Nu snel verder met 2018:
•

Heel veel leuke scoutszondagen

•

Zondag 25 maart: jobdag en lentedrink
Op deze dag wordt er aan de lokalen geklust, daarbij mag u
zeker komen helpen!!! Hierna volgt er voor alle ouders een
lentedrink, georganiseerd door het groepscomité. Verdere info
volgt.

•

Nog meer fantastische scoutszondagen

Heb jij nog vrienden of vriendinnetjes die graag eens een zondag iets
anders doen? Neem ze dan zeker eens mee naar de scouts en wie
weet worden ze wel lid van de 24 Sint Frans. Bij ons is iedereen
welkom!
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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! Volg ook het 24sintfrans
Instagram account met wekelijkse foto’s van vroeger en nu.
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KAPOENEN
Joepiejee! De korte avondvergaderingen zijn weer eventjes voorbij en
ze maken terug plaats voor heel veel leuke avonturen op zondag! En
als kers op de taart is er ook ons tweede kapoenenweekend. Ben jij
ook benieuwd wat het thema wordt? Lees dan snel verder!
Zondag 11 februari (14u-17u): Dikzakken vergadering
De leiding heeft jullie ondertussen al in ’t oog kunnen houden en amai,
jullie kunnen toch wel wat snoepen ;) Vandaag mogen jullie jullie buikjes
goed laten hangen en de dikzak uithangen. We zullen eens zien of het
wel even gemakkelijk is om spelletjes te kunnen spelen met zo’n grote
ronde buiken. Verkleden is dus zeker handig om je helemaal in te leven!
Laat al die kussens dus maar komen! Vergeet je 4uurtje + drinken niet!!!
Zondag 18 februari (14u-17u):: Valentijn vergadering
Liefste kapoenen
Ja ja, we weten het, Valentijn was 4 dagen geleden maar we
dachten wel dat onze romantische kapoenen deze dag toch
nog eens extra zouden willen vieren. Haal jullie mooiste cupido kostuum
uit de kast en vandaag zullen we eens wat hartjes gaan veroveren. Wij
kijken al heel hard uit naar onze date met jullie. Dikke kusjes. (vergeet
jullie 4uurtje niet)
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Zondag 25 februari (14u-17u): “WOW binnen 135 dagen is het al
kamp”-vergadering
Jippieeeee, de leiding is al superhard aan het aftellen zoals je kan zien!
Het duurt toch nog wel eventjes maar misschien kunnen we jullie
vandaag al een beetje laten ondervinden wat voor mega leuke spelletjes
wij eigenlijk spelen op zo’n kamp. Ben je benieuwd? Zeker komen dan!!
Vergeet geen 4-uurtje mee te nemen.
Vrijdag 02 – zaterdag 04 maart: Minionweekend
YES YES YES, hier is ie!!!! Het tweede weekend.
Het gaat weer een toppertje worden dus wij
hopen dat jullie allemaal mee kunnen komen.
Meer informatie zal nog volgen via mail of brief.
Wij hebben er alvast mega super veel zin in!

Zondag 11 maart (10u-17u): Leiding VS. Leden vergadering
Vandaag kunnen jullie een HELE dag lang proberen te bewijzen of jullie
nu echt sneller, sterker, grappiger, slimmer … zijn dan de leiding. We
zullen al deze onderdelen zo goed mogelijk proberen te
testen. De leiding is al stiekem een heel jaar aan het
trainen voor deze vergadering dus jullie zullen alles uit
de kast moeten halen! Vergeet daarom zeker geen
MIDDAGETEN, 4uurtje en drinken, want het zal een
uitdagende dag worden.
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Zondag 18 maart: GEEN VERGADERING
Snif snif…. Vandaag geen vergadering, maar wel voor een heel goede
reden… Wij zijn namelijk een heel weekend weg om jullie fantastische
kamp voor te bereiden.
Zondag 25 maart (14u-17u): “De lente is eindelijk begonnen”vergadering
Vandaag is de leiding extra blij, want op 21 maart is de lente officieel
begonnen en als er iets is dat de leiding leuk vindt, is het goed weer. We
hopen dus dat het vandaag dan ook mooi weer zal zijn. Maar goed weer
of niet, we gaan vieren dat de lente begonnen is!
Vergeet zeker jullie 4uurtje en drinken niet. En denk
er ook aan dat de klok vannacht een uurtje verder
draait!
Zondag 01 april (14u-17u): “1 april kikker in je bil”-vergadering
Lieve kapoentjes, vandaag gaat de leiding jullie eens goed liggen
hebben. We gaan al onze mopjes uit de kast halen en eens goed lachen.
Natuurlijk zullen er ook spelletjes gespeeld worden maar dan wel met
de nodige mopjes tussendoor. Zoek dus thuis maar je favoriete mopjes
nog eens op, dan zullen wij dat ook doen  hihihi. Vergeet je 4uurtje en
drinken niet!
Zondag 08 april: GEEN VERGADERING
Helaas pindakaas, vandaag geen vergadering want het is
paasvakantie. We zullen jullie missen. Maar we wensen
iedereen een vrolijk paasfeest 
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WIST JE DAT…

•
•
•
•
•

Een kakkerlak 9 dagen in leven kan blijven zonder zijn hoofd?
(ieeeuw)
Dolfijnen en walvissen met één oog open slapen?
Een mens gemiddeld 6000 scheten per jaar laat?
Het weekend deze keer 2 NACHTEN slapen is
De leiding al heel veel zin heeft in het weekend

Een wedstrijdje: kan jij raden wie deze kapoenen zijn?
Een kleine tip: ze zijn nu al een paar jaartjes
ouder. Kom met de antwoorden naar ons en krijg
een kleine beloning!
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WELPEN
Ahooi geweldige welpjes, hier zijn we weer met een treffer van formaat!
Er staan weer heel wat leuke vergaderingen op de planning. Daarnaast
gaan we ook weer op weekend!! Oleee! Jammer genoeg zijn er ook een
aantal zondagen geen scouts :( MAAAAAR niet getreurd want die
zondagen zijn nodig voor het kamp op en top te maken!
Zondag 11 februari: valentijn-vergadering (10-17u)
De dag van Valentijn is het perfecte
moment.
Nu wil ik eindelijk zeggen hoe
belangrijk je voor me bent.
Vandaag gaan we te weten komen
tegen wie je dit kan zeggen. Dus
neem je grootste versiertruc mee,
leg je haar nog eens goed, en oefen
je valentijnslach nog eens voor de
spiegel.
Vergeet
zeker
je
liefdesbrunch en hartenkoekjes niet.
16-17-18 februari: het is weer weekend tijd
Zoals jullie wel hebben gezien is het weer tijd voor een welpenweekend.
Niet te missen dus!! Wat we gaan doen? waar het is? waarin kunnen we
ons verkleden? Al deze vragen worden beantwoord in de brief van het
weekend. Ondanks dat alles nog onduidelijk is voor jullie hopen wij toch
dat er heel wat welpen meegaan. Het wordt namelijk reuzefijn. Tot dan!
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Zondag 25 februari: Ketnet-vergadering (10-17u)
Kennen jullie ketnet? AAAH dat dacht ik al, jullie zijn uiteraard grote fan
van ketnet. Wij, de leiding, zijn ook fan van ketnet! Daarom gaan we een
hele dag besteden rond deze geweldige zender. We gaan samen de
wereld beschermen zoals in de nachtwacht, of grappige dingen mee
maken zoals in W817 of we gaan prachtige huizen bouwen zoals bob de
bouwer. Voor ieders wat wils en vergeet zeker jullie ketnet 4uurtje niet
heeee!

Zondag 4 maart: Zootopia-vergadering (10-17u)
Hebben jullie de fantastische film Zootopia gezien? Hopelijk wel en
anders moet je de film nog snel even zien voor je naar de vergadering
komt! Vandaag veranderen we allemaal voor een dagje in ons
lievelingsdier. Uiteraard heeft elk dier ook wel speciale talenten die zeer
handig kunnen zijn deze vergadering. Want we hebben al jullie
dierentalenten nodig om het probleem in de zoo op te lossen! Zeker
komen dus want zonder jou dierentalenten gaat het niet lukken.
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Zondag 11 maart: geen scouts
Jammer maar helaas is het vandaag geen scouts. Jullie zullen het een
weekendje zonder jullie leiding moeten doen. Wij zijn namelijk bezig
met een grandioos kamp te plannen voor jullie. Maar niet getreurd
volgende week zijn we er terug!!

Zondag 18 maart: Spongebob-vergadering (10-17u)
Joepieeeeeeee! Toch nog een spongebob vergadering! Omdat we
zaterdag 6 januari geen spongebob vergadering hebben gehad, doen we
die hilarische vergadering vandaag. Neem zeker jullie duikbril mee want
we duiken onder in de wereld van spongebob. We gaan de ananas van
spongebob eens bezoeken.
Daarna gaan we iets heerlijks eten in
De Krokante Krab. We sluiten de dag af
op de zeebodem samen met Octo de
inktvis en Partick de zeester.
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Zondag 25 maart: jungle book-vergadering (10-17u)
Hathi, Mowgli, Raksha, Chil,
Bagheera. Deze namen zullen
jullie wel bekend voorkomen maar
welke rol spelen deze in het
verhaal van jungle book? Dit is
hetgene dat jullie zullen moeten
ontdekken. Als voorbereiding
kunnen
jullie
alvast
de
omschrijving en de naam van elk
figuur met elkaar verbinden.
Vergeet zeker jullie lekkere boterhammen en 4-uurtje niet.
P.s. Het is deze dag ook Jobdag en lentedrink. Dus voor alle mami’s en
papi’s die vandaag een handje willen helpen, jullie zijn zeker welkom.
Nadien genieten van een lekker drankje en hapje op de lentedrink bij de
shop.
Zondag 1 april: Duizend-en-één-gekketoeren-vergadering (10-17u)
Wie is er nu geen fan van 1 april? Dat is
juist de leukste dag van het jaar en
weet je waarom? Omdat we vandaag
de grappigste, zotste en meest
deugenietirige toeren gaan uithalen
van het gehele jaar! Neem dus zeker
jullie grappendoos mee en jullie goede
humeur want we gaan de mensen
plagen, laten lachen, … alles wat te
maken heeft met 1 april. Vergeet zeker jullie 4-uurtje niet!
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Zondag 8 april: geen scouts
Met pijn in het hard moeten we voor de 2de keer in deze treffer zeggen
dat het geen vergadering is. Maar hierdoor kunnen jullie genieten van
een dagje extra met de mami en papi. Volgende week staat de deur van
het lokaal weer open zodat we jullie met open armen kunnen
ontvangen.
Wist je dat…
❖ Als je een goudvis lang genoeg in het donker zet, hij dan wit
wordt.
❖ Je het kauwgom het beste uit je haar kan halen met pindakaas.
❖ Een kakkerlak om het kwartier een scheet laat.
❖ Je altijd je eigen neus ziet, maar dat je hersenen ervoor kiezen
om die te negeren.
❖ Een flamingo moet zijn kop ondersteboven houden om te eten.
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PUZZEL
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JONGGIVERS
Lieve jonggivertjes,
Nu de examens eindelijk gedaan zijn voor jullie leiding, kunnen we 2018
met een knal deftig inzetten! Dat gaan we doen met een reeks keitoffe
vergaderingen, en voor de derdejaars duodagen! En ook al is nog
redelijk ver weg, stiekem tellen wij al af naar paaskamp, jullie toch ook?
Zoals reeds bekend, de heilige legende:
K=K => Kunnen is Komen!
BH= boterhammen meenemen
F= Fiets zeker niet vergeten!
VK= verkleedkleren meenemen/aandoen
11/02 ‘Avatar’ -vergadering (10u-17u)
Beste leden, deze vergadering hebben we vorige maand gemist, maar
zo’n keitof thema kunnen we toch niet laten schieten zeker! Zoals in de
vorige treffer stond, heeft de waternatie onrustwekkende plannen…
Alleen de avatar (en onze jonggivers natuurlijk) kan de wereld redden.
Afkomen dus!
K=K, BH, F
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18/02 ‘Tom en Jerry-vergadering (19u-21u30)
Kennen jullie de kat en de muis nog, die elkaar
het leven zuur maken? Of is dat meer van
‘onzen tijd’? Als je ze wel kent, weet je dat het
grappig en gezellig wordt deze zondag. Als je
ze niet kent, is dat een schande en is het hoog
tijd om eens kennis te maken! Zeker komen
dus, want een dag vol grappen, spelletjes en
nog veel meer verzekerd!
K=K, BH, F
25/02 Duodagen + ‘Welikki’-vergadering (10u-17u)
Vandaag zullen jullie het moeten stellen met 7 leden, en twee man
leiding minder. Zij zijn op duodagen om dingen te doen voor de grote
kindjes 😉😉. Maar niet getreurd! Speciaal voor jullie blijft er leiding in
ons geliefde Merksem om jullie toch een superleuke dag te gunnen! Kun
jij al raden wie blijft in Merksem?
K=K, BH, F
04/03 ‘Kvraagetaan’- vergadering(10u-17u)
Hola pola! Wie gaat het aan wie aanvragen? Oh
nee leiding, daar heb ik echt geen zin zeeee…
Jawel, dat wordt echt keitof! Wij hebben al veel
leuke ideetjes om er weer een toffe dag van te
maken. En je kent ons al, als wij zeggen dat het
tof wordt, wordt het ook tof! Want regel 1: de
leiding heeft ALTIJD gelijk!
K=K, BH, F
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11/03 ‘Hongerspelen’ -vergadering (10u-17u)
Zijn jullie ook zo’n fans van ‘De Hongerspelen’? Wij zijn superfans,
daarom is deze zondag volledig in thema van Katniss en haar vrienden
(en vijanden…). Zijn jullie klaar om District 13 te helpen in de strijd tegen
het slechte Kapitool? We hebben jullie nodig! PS: vandaag komen er
terug jins koekeloeren!
K=K, BH, F
18/03 ‘Alles op wieltjes’-vergadering (10u-17u)
Vandaag gaan we rijden, sjeesen, karren,
… Kortom: alles met snelheid en
voertuigen! Neem dus maar alles mee wat
wieltjes heeft, want we gaan er met
vliegende vaart op af! Neem natuurlijk
geen dure dingen mee 😉😉.
K=K, BH, F
25/03 Jobdag + lentedrink (10u-17u)
Daar is de lente, daar is de zon! Daar is de voorjaarschoonmaak, hoera!
Alle luiken en ramen open om alle stank van winter en jonggivers uit het
lokaal te jagen! Maar niet getreurd, zoals altijd geven wij er een leuke
twist aan en maken we opruimen echt leuk!
K=K, BH
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02/04-06/04 PAASKAMP
Dames en heren, appelen en peren. Het is zover, na groot kamp hetgene
waar iedereen heel het jaar naar uitkijkt. Het hoogtepunt van ieders
jaar. *trommelgeroffel* PAASKAMP!!!! Eindelijk is het zover, hopelijk
hebben jullie wat opgestoken van het vuur maken en sjorren. We gaan
ze daar eens een week laten zien wie de 24 is, dus smeer uw benen en
al de rest maar goed in!
K=K
08/04 Quality time
Nadat jullie jezelf ongetwijfeld hebben bewezen als 24’ers op
paaskamp, is het vandaag tijd om rustig quality time te hebben met de
bomma, uw lief of (zoals de leiding) met uw bed.
WIJ HEBBEN WEERAL KEIVEEL ZIN IN ELKE VERGADERING, TOT DAN
FAVORIETE LEDEN VAN ONS!
XOXO DE BESTE LEIDING

BRECHT

IKKI

LIES
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GIVERS
Haidooooo, hoe gaat het ermee givers? Goed kerstmis
gevierd en het nieuwe jaar ingezet met awesome
voornemens? Wij hebben in ieder geval de volgende treffer
alweer klaar!!! Veel leesplezier!
Zaterdag 10 februari: SPAGHETTIAVOND
Ola Ola Ola, Casa di Spaghiver
opent zijn deuren weer voor
een gezellige avond spaghetti
eten en een lekker wijntje of
frisdrankje erbij! Nodig zeker
nog vrienden/familie uit en
just be there or be square.
Zondag 18 februari: OLYMPISCHE SPELEN (10-17u)
Hallo sporters en emilia,
Zijn jullie klaar voor de spelen?
Wij mogen hopen van wel want
wij hebben stoere sportspellen voorzien en hopelijk ben jij
diegene die de gouden medaille mag dragen.
Bob, Jonas, Olivier.
Vrijdag 23 – Zondag 25 Februari: GIVERWEEKEND
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YES YES YES, eindelijk nog eens op weekend. En nee, we
gaan niet alleen. Samen met heel het district MXM zullen we
onze krachten bundelen en er top editie van maken!
Een mail met alle informatie zal nog volgen!!!!

Zondag 4 maart: MACHTIGE TARZAN (10-17u)
AHOEEEHAHAHAHAAAA, Wie komt daar aan op zijn
machtige liaan. JAJA Tarzan is de naam. We hebben het over
alle gorilla’s in het bos. Daarna gaan we
helemaal los. Ontdek wie de greivste
banaan bezit en maak je klaar voor een
leuke rit.
Katrijn, Emilia, Lena.
Zondag 11 maart: SORRY DE SNORRIE GEEN VERGADERING.
Sorry schatjes van patatjes maar vandaag spijtig genoeg
geen vergadering. Wij zijn namelijk druk in de weer om dat
AWESOME kamp te plannen en dat vergt veel tijd! Maar
next week we will be back!
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Zondag 18 maart: DR. GORDON (10-17u)
I WANT TO PLAY A GAME….
Dr. Gordon is back met nieuwe
traps. Overleef elke ronde maar
pas op…. NA 7 uur sluit de poort
dus wie dan niet buiten is, zit
gevangen voor de rest van zijn
leven. Durf jij dit aan?
Senne, Kamiel, Yarik.
Zondag 25 maart: WINTER  ZOMER vergadering (10-17u)
Godjandorie dat meende niet.
Vannacht een uur minder slaap!!!!!
Wij zijn benieuwd of jullie wel
allemaal op tijd zullen zijn. EN
aangezien tijd vandaag in the picture
staat zullen jullie een race tegen de
tijd moeten houden om te overleven
in het doolhof. Wat bedoelen we daar nu weer mee?
Zondag 1 april en Zondag 8 april: GEEN VERGADERING.
De paasvakantie zal een scoutsloze
vakantie worden spijtig genoeg. Wij hopen
dat jullie eens goed gaan genieten van wat
welverdiende rust en we zien jullie de 15de
weer terug!
24

Een mopje om mee af te sluiten

LEIDING OUT

SIEBE

WALT

MARIE
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OUTRO
Dit was onze vierde 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!

Zoek de nul(len):
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0OOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0OOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0OOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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SPONSERS

Elektriciteitswerken
Pieters
.

-Renovatie
- Nieuwbouw
- Domotica
- Herstellingen, ea

0468/27.70.01
Elektriciteitswerken.pieters@telenet.be
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