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Dag Iedereen! 

Welkom in de nieuwe TID, de TID 2.0 zoals ik hem graag noem. Met ons jaarthema 
in gedachten en ook gewoon om mee te gaan met onze tijd zal de TID alleen nog 
online verschijnen. Dat jaarthema wordt nu waarschijnlijk zorgvuldig op menig 
hemd en trui genaaid en heeft ons werkelijk geïnspireerd om het een tikkeltje beter 
te doen. Kleine dingen veranderen kan een grote impact hebben en moeten niet 
altijd moeilijk zijn! 

Zoveel goede voornemens zijn natuurlijk alleen maar gepast op een moment als dit. 
Bij de start van een nieuw scoutsjaar horen altijd wel kriebeltjes in de buik. Niet 
alleen voor een kapoen die naar de welpen gaat of een nieuw lid dat hier nog maar 
net nieuw is. Maar zeker ook voor de leidingsploeg. Dit jaar hebben we een heleboel 
nieuwe aanwinsten! Petro en Akela kenden jullie misschien al een beetje van ziens 
doorheen de jaren. Zij zijn onze jongste leiders maar zeker niet te onderschatten. 
Deze mannen zijn al heel snugger en staan te barsten vol nieuwsgierigheid om 
de leden te leren kennen. Iki en Bintoerong zijn misschien wat minder bekend, ze 
waren dit kamp nochtans mee als foerier. Na de fantastische sfeer op te snuiven 
bij onze leden en de leidingsploeg ook natuurlijk was de beslissing niet moeilijk. 
Maar zelfs de leiding die al wat meer ervaring hebben bij ons voelen nog steeds de 
spanning om voor een nieuwe groep te staan. Elk jaar is anders en hoeveel jaren 
we ook achter de kiezen hebben elke vergadering op de scouts is onvoorspelbaar. 

Ik begin zelf dit jaar aan mijn laatste jaar als groepsleiding. Het doet me elk jaar 
weer plezier om onze groep en onze leden te zien groeien. En alhoewel ze soms veel 
lawaai kunnen maken de eindsom is altijd dat ik met veel gelukzaligheid terugkijk. 
Ook van dit jaar gaan we met ons allen het beste maken en als ik mag vergelijken 
met de voorbije jaren zullen we daar glansrijk in slagen!

Groetjes
Tuimelaar

Voorwoord



Is je Hemd te klein?

uit je kapoenentrui 

gegroeid?

Ligt er een uniform in je kast dat een beetje te klein is? 
Ben je net welp geworden en heb je dus je kapoenentrui 

niet meer nodig? Is alles nog in degelijke staat?

Wij kopen je uniform over om ze dan zo verder te 
verkopen aan iemand in onze groep! 

Contacteer ons via groepsleiding@de4.be voor meer informatie.



Dit zijn alvast belangrijke data voor het komende jaar. Schrijf ze in je agenda zodat  
je er zeker bij kan zijn!

Belangrijke data

7 oktober

21 oktober

18 november

9-11 november

21 december

Ouderavond

Geen vergadering

Geen vergadering

Groepsweekend

Kerstbar

12u-13u @Sint-Jan

19u @Sint-Jan

Na de vergadering nodigen we jullie uit om nog even langer te blijven. De ene helft van de de 
leiding houdt uw spruit nog even bezig en jullie mogen mee naar beneden om meer info te 
krijgen over de scouts. Voral voor ouders van nieuwe leden maar we willen ook graag uw 
mening over onze kampregeling en de TID 2.0 dus we zien jullie graag allemaal afkomen.

Een heel weekend lang met iedereen naar Lint! We gaan twee dagen lang spelen tot we moe 
zijn en fantastisch veel plezier beleven. Meer info volgt nog op een brief!

Omdat de feestdagen toch echt draaien rond samenzijn organiseert de leidingsploeg een 
kerstbar waar iedereen op welkom is. Want wat zegt meer kerst dan een jeneverbar met 
scouteske prijzen en een lekker warme vuurkorf om gezellig rond te zitten ? 



Beste Kapoen,

Wie is jouw

nieuwe leiding?



Hij is spiksplinternieuw in de leidingsploeg… En helemaal klaar 
om er dit jaar een jaar van te maken om nooit te vergeten.  

Een van zijn grote specialiteiten? Kampen bouwen 
natuurlijk! Verder is hij een stoere bink die gemaakt is 
voor de scouts. Hij zal altijd eerst kijken naar wat de groep 
nodig heeft voor hij aan zichzelf denkt. Petro heeft al super 

veel zin in de kapoenen avonturen die ons te wachten staan 
jullie ook?

  Asjra

Hier heb je onze Veva!
Onze kleine spartelende opgewekte leidster. Ze is erg speels 

en grappig ,maar is ook erg verantwoordelijk. 
Geen kind die deze meid zou kunnen haten, ze is een 
persoon die opvalt in de groep en opkomt voor haar 
mening. Ze is een meid dat nooit kwade bedoelingen heeft. 

Veva, een vriend waar je op kunt bouwen en vertrouwen!

Petro

Mag ik jullie voorstellen aaaaan…. Asjra!
Deze mega stoere, voormalige welpenleidster heeft dit 

jaar de juiste keuze gemaakt om kapoenenleidster te 
worden. Zit je even met een probleem? Zin om even goed 
te ravotten? Roep Asjra dan maar, wat zij zal klaarstaan 

om al jou scoutswensen te vervullen. En als je deze stoere 
leidster even niet kan terugvinden, dan is ze waarschijnlijk 

haar stapbottinen aan het knopen om aan de volgende 
activiteit te kunnen beginnen.  

De enthousiaste Asjra zal jullie scoutsjaar net datgene geven, waardoor het 
onvergetelijk wordt. Zo, dit was al een beetje over Asjra. De rest vinden jullie zelf nog 
wel uit.
 
VevA



7 oktober

14 oktober

28 oktober

4 november

21 oktober

Wie is het?

HaKunA MAtaTa-vergadering

Rode blaadjesvergadering

Geen vergadering

Geen vergadering

9u30 - 12u @Sint-Jan

9u30 - 12u @Sint-Jan

10u - 12u30 @Nachtegalenpark

@In je bed

@Thuis

Na een super-de-luxe, mega coole overgang is het tijd voor ons om alle nieuwe (en al iets 
minder nieuwe) kapoenen te leren kennen….

Vragen jullie jullie ook soms af wat echte scouts doen? Wel, vandaag is het de perfecte 
moment om hier achter te komen! Wees maar zeker, het zal de moeite waard zijn!

Jeeeej, het is terug scouts! Dit is wat de leiding alvast denkt! Zijn jullie even enthousiast over 
onze rode blaadjes vergadering? We kunnen jullie alvast zeggen dat dit, omdat het eindelijk 
terug herfst is, een extra leuke vergadering zal worden!

Wat? Weer geen vergadering? De leiding dacht net hetzelfde… Maar niet getreurd, volgend 
weekend staan we er weer!

Omdat de leiding dit weekend druk bezig is om de rest van het fantastische scoutsjaar voor 
te bereiden, is er vandaag spijtig genoeg geen vergadering… Slaap maar eens lekker lang 
uit, zodat we volgend weekend weer een knaller-vergadering kunnen hebben.

KAPOENEN

Dag beste kapoenen van heel het stad! 

Dit is de allereerste TID van dit mega-fanatische-suuuper-coole-scoutsjaar! Hier krijgen 
jullie te zien wat jullie allemaal van coole vergaderingen zullen doen. Geloof ons, we zullen 
jullie niet teleurstellen!



Zo, dit was het voor deze keer. Hopelijk kijken jullie er even hard naar uit als de leiding zelf. 
We zien jullie volgende week hopelijk met heel veel goesting. 

Tot dan, Asjra, Petro en Veva

09-11 november Groepsweekend  @Lint

Dit weekend doen we niet maar één keer leuke spelletjes, maaaaarr…. We doen dit een heel 
weekend lang! Jawel hoor, het eerste scoutsweekend staat al weer voor de deur! Voor alle 
curieuze neuzen onder jullie volgt er binnen kort nog een brief met alle informatie.

18 november Geen vergadering @In de sofa

Omdat jullie (en stiekem de leiding ook) best nog wel moe zullen zijn van het fantastische 
groepsweekend, is het deze week geen vergadering.. We zien jullie volgende week weer!

We sturen de mama’s en papa’s allemaal weer naar school toe… Nee nee niet naar school, 
maar naar de scouts! Neem jullie mama en/of papa mee en kom te weten wat de leiding 
vandaag weer voor jullie in petto heeft! Je zal het je niet betreuren, het zal een speciale 
vergadering worden.

Hij komt hij komt,… Kunnen jullie verder zingen? Studeer alvast jullie favoriete 
Sinterklaasliedjes vanbuiten, want jawel hoor, vandaag komt de sint misschien wel op 
bezoek! Zijn jullie braaf genoeg geweest?

Vandaag is het aan jullie om te laten zien hoe kunstzinnig jullie allemaal zijn. Misschien zitten 
we wel met een Picasso of een echt Da Vinci.

25 november

2 december

9 december

16 december

Wonderteamvergadering

Oudervergadering

Pepernoten en marsepijnvergadering

Knutselen

9u30 - 12u @Sint-Jan

9u30 - 12u @Sint-Jan

9u30 - 12u @Sint-Jan

9u30 - 12u @Sint-Jan



Beste Welp,

Wie is jouw 

nieuwe leiding?



Tavi is een speelse en levendige leiding. Ze is heel ijverig en 
enorm betrouwbaar: bij haar weet je zeker dat alles tot in 
de kleinste puntjes in orde is. En met een glimlach, want 
Tavi weet wat beleefdheid en vriendelijkheid is.
 
Akela

Ziehier: Aleka, wild en los! Hij is ros, niet grijs. Akela begint dit 
jaar in Leuven aan zijn studie economie, Maar elke zondag 
zal hij hier in Antwerpen klaarstaan als echte welpen-
homie! Out-of-the-box denken kan hij goed, Hij tovert zo 
vele leuke vergadering-ideeën uit zijn hoed! 
 

Tavi

Deze energieke leidster is een creatieve duizendpoot maar 
laat je daar niet door misleiden. Ze houdt er evengoed van 

om lekker vuil te worden en kei-hard mee te spelen. Na een 
jaar kapoenen te geven met haar ben ik zeker dat we ons 
bij de welpen minstens evengoed gaan amuseren wat Iki is 
gewoon een toppertje!

 
Jacala

Als je een probleem hebt of er is iets kun je altijd bij Jacala 
terecht. Ze staat altijd klaar om te helpen en is heel 
behulpzaam. Ze is creatief, is al heel lang bij de scouts.en 
kent veel leuke spelletjes en bovendien is ze is ook erg lief.
 
Iki



WELPEN

7 oktober

14 oktober

21 oktober

28 oktober

4 november

09-11 november

Jungle Book

Levende gezelschapspelletjes

Geen vergadering

Kartonnen dozen

Zoek de verschillen

Groepsweekend

9u30 - 12u @Sint-Jan

9u30 - 12u @Sint-Jan

@Lekker thuis!

9u30 - 12u @Sint-Jan

9u30 - 12u @Sint-Jan

@Lint

Wat je van beren leren kan! Deze vergadering ontdekken we de wonderlijke wereld van het 
Jungle Book. We komen te weten wie er in de jungle leeft en wat zij zo doen, en ondertussen 
leren we elkaar en de nieuwe leiding kennen.

Wat als al die dozen van de spelkast tot leven kwamen, misschien vraag je je dat ook wel 
eens af. Tijdens deze vergadering nemen wij de proef op de som!

De leiding gaan op weekend om het komende jaar in elkaar te steken. Omdat dat nogal saai 
is voor de welpen mogen jullie lekker uitslapen deze zondag!

Stel je alle kartonnen dozen voor die ieder jaar over de hele wereld worden weggegooid! 
Zonde seg, er zijn zoveel leuke dingen die je met hen kan doen. Dringend tijd voor een heuse 
kartonnen dozen-vergadering met de meest coole kartonnen dozen-spellen ooit. Neem zo 
veel mogelijk kartonnen dozen mee, en red ze van een eenzaam einde!

Tijd voor de moeilijkste vergadering van het jaar! Waar zijn die speurneuzen?

Een van de hoogtepuntjes van een scoutsjaar, het groepsweekend! Een volledig weekend 
spelen met iedereen van de scouts, de brief volgt nog!

Een nieuw jaar, een nieuw programma! Welpen, jullie gaan niet weten wat jullie het komende 
jaar overkomt. Tot snel! Jacala, Tavi, Iki en Akela



18 november Geen vergadering @in bed

De leiding kan er niet bij zijn vandaag dus het zal doodstil zijn op sint jan. Op al het verkeer en 
de mensen in de stad na natuurlijk.

25 november

2 december

9 december

16 december

21 december

Zintuigenvergadering

Verrassingsvergadering

Sinterklaas

Quiz

VRIJDAG: Kerstbar

9u30 - 12u @Sint-Jan

9u30 - 12u @Sint-Jan

9u30 - 12u @Sint-Jan

9u30 - 12u @Sint-Jan

19u @Sint-Jan

Ken je ze alle vijf? Of heb je er zelf nog een zesde? Daar gaan we snel achterkomen!

Speciaal voor jullie hebben we een mysterieuze verrassingsvergadering ineengemetseld. 
Deze vergadering staat niet op losse schroeven, maar de leiding bouwt voort op een oud 
spel dat jullie wel kennen. Torenhoge verwachtingen!

Zijn er stoute kinderen dit jaar? Als leiding hebben wij daar zo onze eigen gedachten over, 
maar natuurlijk kan enkel de Sint daarover beslissen.

Wie is de slimste welp? Wie weet hoe hoog de Eiffeltoren is, hoe oud Jacala is en hoe snel de 
hartslag van een kolibrie kan gaan? Wij zijn benieuwd!

De laatste keer dat we elkaar zullen zien in 2018! Meer info volgt nog.

Voilà, dat is het. Maar niet getreurd, na de kerstvakantie zijn we er terug met nieuwe 
supervergaderingen. Speciaal voor jullie, onze dierbare welpen. Tot dan: houd jullie sterk! 

Jacala, Tavi, Iki en Akela



Beste Jonggiver,

Wie is jouw 

nieuwe leiding?



Deze vrolijke, moderne Kurt Cobain heeft een ware passie 
voor tekenen. Dat zal je nog wel merken gedurende het 
jaar vordert. Hij begint intussen aan zijn 3e jaar als leiding. 

Nadat hij de kapoenen wist te temmen, besloot hij zich te 
wagen aan de JVK’s. Deze opdracht was blijkbaar moeilijker 

dan verwacht dus breidt hij er een extra jaartje bij om zijn taak te 
volbrengen. Of hij hierin zal slagen, moet nog blijken…. Ondertussen is 

hij ook CEO bij Jaapaap. Jaapaap?? Meer uitleg nodig? De CEO staat klaar om je de 
nodige informatie te geven. Maar let op: het is op eigen risico!
 
Sagittari

Deze geëngageerde scoutleidsters heeft een geweldig 
gevoel voor humor en hoewel ze nog niet zo lang in 

de scouts zit zal je er weinig zo scoutesque vinden. Met 
het enthousiasme van twintig kapoenen en de fantasie van 

drieëntwintig welpen maakt ze van elke vergadering een knaller. Samen gaan wij 
voor een extreem leuk scoutsjaar! Ik kijk alvast enorm uit naar dit fantastische 
scouts jaar!
 
Chimpansee



JONGGIVERS

7 oktober

14 oktober

21 oktober

28 oktober

4 november

F.R.I.E.N.D.S.

GBV

Leidingsweekend

Reisje rond de wereld

Keys and clues

9u30 - 12u @Sint-Jan

9u30 - 12u @Sint-Jan

@In de zetel

9u30 - 12u @Sint-Jan

9u30 - 12u @Sint-Jan

Heb jij nog vrienden die er stiekem van dromen om in de scouts te komen? Of probeer je al 
jaren iemand te overtuigen? Nu is het jouw kans om onze tak te vergroten! Hoe meer zielen, 
hoe meer vreugde!

GBV? Wat is dat nu voor een woord? Grote Bewegings vergadering? Geniepige boom 
vergadering? Misschien kan jij nog zaken bedenken? Kom zeker af want het heeft effect 
voor het verdere verloop van het jaar,…. Spannend ! 

Dit weekend kan je lekker lang uitslapen! De leiding is namelijk kei hard aan het werken om 
er weer een super jaar van te maken! 

Wie heeft er nog nooit gedroomd om een wereldreis te maken? Wij alvast wel! Vandaag 
gaan we deze droom uitvoeren! Ooit als eens in china geweest? Marokko? Indië? Afrika? 
Turkije? Dit weekend kan je lekker lang uitslapen! De leiding is namelijk kei hard aan het 
werken om er weer een super jaar van te maken! 

Je begint met het openen van een envelop en het lezen van de….. Al nieuwsgierig? We geven 
nog één kleine tip mee: de enige manier om te ontsnappen is door samen te werken. Verdeel 
de taken en vertrouw elkaar! 

Allerbeste jonggivertjes welkom in de eerste uitgaven van onze Iron Duke die enkel digitaal 
is, want minder is meer! We zouden natuurlijk een lange speech kunnen afsteken over hoe 
geweldig het is dat de scouts aan het milieu denkt enzo maar we gaan het kort houden. Wij 
hebben er kei veel zin in en jullie natuurlijk ook! Je zal er nog wel meer zin in krijgen als je 
zodadelijk hieronder eens spiekt naar de vergaderingen die jullie te wachten staan! 



9-11 november

18 november

Groepsweekend 

Geen vergadering

@Lint

@Thuis

Ons allereerste weekend van het jaar komt eraan! Het wordt weer een knettergek, geweldig 
weekend. Meer informatie volgt nog. 

25 november

9 december

15 december

21 december

1 december

Memes and dreams

Sinterklaas

ZATERDAG: Steenbokkenparty 

VRIJDAG: Kerstbar

ZATERDAG: Casino avond 

9u30 - 12u @Sint-Jan

9u30 - 12u @Sint-Jan

19u30 - 21u30 @Sint-Jan

19u @Sint-Jan

19u30 - 21u30 @Sint-Jan

“Hello there” “General Kenobi”, als je snapt wat we daarmee bedoelen moet je zeker naar 
deze vergadering komen! Als je niet snapt wat we daarmee bedoelen moet je al helemaal 
naar deze vergadering komen!!

Hij komt, hij komt de lieve goede Sint mijn beste vriend, jouw beste vriend de vriend van ieder 
kind Mijn hartje klopt mijn hartje klopt zo blij Wat brengt hij jou, wat brengt hij mij wat brengt 
hij jou en mij!!!!!

Hierbij zijn alle jonggivers uitgenodigd voor de party van het jaar! Jullie twee favoriete 
leiding zijn jarig!! Cadeaus mogen maar moeten niet ;-) wij verwachten jullie alvast op jullie 
steenbokbest!!

Natuurlijk is er dan nog onze jaarlijkse kerstbar, neem je famillie, hond, kat, buren, 
leerkrachten, astronauten, en idolen maar allemaal mee om bij ons te komen genieten van 
een lekker drankje en fijne babbel! Meer informatie volgt nog.

Zo dat was ons eerste programma boekje weeral, wat gaat de tijd snel seg. Wij hopen dat 
jullie er van genoten hebben en wensen jullie een fijne kerst vakantie toe! veel plezier en  
tot snel!

One night and one night only!! Jonggiver (en givers ook :/) casino!!!! Kom lekker mee gokken 
met ons en onze giver collega’s, dit wil je echt niet missen!



Beste giver,

Wie is jouw 

nieuwe leiding?



Onze giverleider Anoa kunnen we op 5 manieren beschrijven: 
Je wordt er knettergek van 

Is altijd enthousiast 
Te vinden op de fiets 
Sociaal ingesteld 

Een groene jongen

 
Bintoerong

Onze giverleider Bintoerong kunnen we op 5 manieren 
beschrijven: 

Best een aangename jongeman. 
Risico’s zou hij nooit nemen. 
Ergens zien we hem allemaal wel graag.
 Nooit zal hij iets verkeerd doen. 

Tafeltennisen doet hij als de beste

Anoa



GIVERS

7 oktober

14 oktober

28 oktober

4 november

9-11 november

21 oktober

AWESOME KENNISMAKINGSVERGADERING

ELECTIONDAY VERGADERING

ALLES IN HET DONKER VERGADERING

FIETSVERGADERING

GROEPSWEEKEND

LEIDINGSWEEKEND

Dit zal één van de belangrijkste vergaderingen van het jaar zijn. We gaan eens bespreken of 
we wel op buitenlandskamp gaan of niet. Naar waar jullie willen gaan etc. Denk maar alvast 
goed na over waar jullie naartoe willen gaan en hou een aantal argumenten klaar.

PROEFPROJECT!!!! DE GIVERS KRIJGEN STEMRECHT… WIE WORDT ER VERKOZEN? WIE 
KRIJGT DE MACHT? EN HOE BEÏNVLOEDT DAT JULLIE DAGELIJKSE LEVEN???

DE WINTERTIJD IS AANGEBROKEN… EEN DONKERE PERIODE STAAT ONS TE WACHTEN. WE 
WIJDEN JULLIE IN IN DE GEHEIMEN VAN HET DONKER.

NEEM UW FIETS MEE. EEN HELM IS AANGERADEN. WIJ KENNEN NAMELIJK GEEN GENADE. 

DISCO DISCO PARTIZANI!!! MEER INFO IN DE BRIEF.

SLAAP MAAR RUSTIG UIT SCHATJES. WIJ ZIJN OOK AAN HET SLAPEN.

ALLES IS IN CAPSLOCK WANT WIJ HEBBEN ER BELACHELIJK VEEL ZIN IN. ENKEL 
DIGITAAL WANT MINDER IS MEER!!!!!

9u30 - 12u @Sint-Jan

9u30 - 12u @Sint-Jan

9u30 - 12u @Sint-Jan

9u30 - 12u @Sint-Jan

ALL DAY ALL NIGHT @Lint

Heel de dag @in de zetel



18 november

25 november

1 december

8 december

15 december

21 december

BERAAM EEN MOORD - GEEN VERGADERING

CLUEDO VERGADERING

ZATERDAG: CASINO NIGHT

ZATERDAG: MOVIENIGHT

ZATERDAG: CRIME AT NIGHT

VRIJDAG: KERSTBAR

JULLIE KRIJGEN VRIJ VOOR HET VOORBEREIDEN VAN DE IDEALE MOORD; ZORG DAT DE 
MOORD PERFECT GEMASKEERD IS EN NIEMAND WEET WIE HET GEDAAN HEEFT, MET 
WELK VOORWERP OF WAAR.

DE MOORD IS UITGEKOMEN!!!! DE BESTE DETECTIVES VAN DE SCOUTS&GIDSEN GAAN 
ZOEKEN NAAR WAAR/WIE/EN MET WAT… IS JULLIE MOORD ZO GOED ALS JULLIE ZELF 
DACHTEN?

HOPELIJK KUNNEN JULLIE DE JVK’S GOED OPLICHTEN EN WORDEN WIJ RIJK TENKOSTE 
VAN HEN.

KOM VERKLEED ALS JULLIE FAVORIETE FILMPERSONAGE EN NEEM DE FILM MEE. DE BEST 
VERKLEEDDE WINT EN KIEST DE FILM. ANDERS KIJKEN WE BARBIE.

WE GAAN DE MISDAAD IN DE STAD BESTRIJDEN. 

JEEJ KERSTMIS VIEREN!!!!! DIT IS HET IDEALE EXCUUS OM WEG TE LOPEN VAN DAT SAAIE 
FAMILIEFEEST. NEEM AL JULLIE VRIENDJES MEE.

HAHAHAHAHA WIJ GAAN DE EERSTE ZIJN MET HET MOPJE. ‘TOT VOLGEND JAAR’

@Thuis

9u30 - 12u @Sint-Jan

19u30 - 21u30 @Sint-Jan

19u30 - 22u00 @Sint-Jan

19u30 - 22u00 @Sint-Jan

19u @Sint-Jan



LEIDING 2018 - 2019

kapoenen@de4.be

groepsleiding@de4.be

groepsleiding@de4.be

welpen@de4.be

jonggivers@de4.be

givers@de4.be

Asjra
Veva
Petro

Tuimelaar

Simoeng

Jacala
Iki
Tavi
Akela

Sagittari
Chimpansee

Anoa
Bintoerong

KAPOENEN

GROEPSLEIDING

MATERIAAL

WELPEN

JONGGIVERS

GIVERS

Johanna
Margot
Karifa

Anne

Amoury

Anne
Charlotte
Annie
Tijs

Ele
Bernard

Jitse
Brent

0483 49 64 02
0484 93 98 76
0483 63 36 94

0471 38 02 79

0476 56 23 09

0471 38 02 79
0471 99 38 98
0485 76 89 15
0494 41 20 94

0496 97 50 55
0470 06 29 47

0485 04 13 70
0494 93 48 67



WWW.DE4.BE

Oh nee! U heeft een brief gemist? Uw zoon/dochter was 

eens niet op een vergadering? Geen probleem! U vindt 

alle informatie terug op onze website www.de4.be of op 

onze facebookpagina. Like ons en wordt zo op de hoogte 

gehouden van leuke nieuwtjes of andere belangrijke 

informatie:         /IVsjb




