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Welkom bij De Stek !
Op dit moment ben je de onthaalbrochure van De Stek aan het lezen. Deze onthaalbrochure wil een
antwoord bieden op alle vragen (die van jou en je ouders) over onze werking en waar we voor staan.
De inhoud van de onthaalbrochure zal een leidraad vormen doorheen de begeleiding.

Wat is De Stek?
In De Stek bieden we residentiële opvang, studiotraining en begeleiding/ondersteuning aan jongeren
én aan hun ouders en ruimere context. Dit betekent dat we jullie zo goed mogelijk proberen te helpen
met jullie specifieke vragen en problemen. Vanuit De Stek kan je doorstromen naar autonoom wonen,
CBAW genoemd (vroegere BZW).
Elke jongere krijgt een “IB” of individueel begeleider, elke ouder een “CB” of contextbegeleider (dit kan
dezelfde persoon zijn). Deze persoon zal jullie doorheen de begeleiding van dichtbij opvolgen, maar
jullie kunnen zeker ook bij de andere begeleiders van De Stek terecht. We willen jullie ondersteunen op
verschillende vlakken: school/werk, thuis, vrienden, vrije tijd, welzijn. Dat betekent dat jullie met alle
vragen daarover bij ons terecht kunnen.
De leeftijd van de jongeren (12 jongens en meisjes) die hier verblijven, varieert van 16 tot 25 jaar. In De
Stek kan je zowel voor een korte als voor een lange periode verblijven.
De Stek heeft 12 studio’s waar jongeren kunnen leren om op eigen benen te staan. Deze studio’s zijn
voorzien van een badkamer, slaapkamer, keuken en leefruimte.
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Instroom, doorstroom, uitstroom?
Jouw begeleiding binnen De Stek zal steeds een begin en einde kennen. Het begin noemen we de
instroom. Deze periode omvat drie maanden waarin we erg intensief en met alle betrokken partijen gaan
zoeken naar wat jouw specifieke noden en vragen zijn. We vinden het belangrijk dat als je hier opstart
je welkom bent en tijd krijgt om te acclimatiseren. Doel van de instroom is om jou te leren kennen en
zicht te krijgen op je vaardigheden rond zelfstandigheid en je emotioneel welzijn. In De Stek hanteren
we een bepaalde structuur (afspraken en regels) tijdens de instroom, deze is er om duidelijkheid, rust
en voorspelbaarheid te bieden. Daarnaast wordt er op kamertraining veel van je verwacht op vlak van
zelfstandigheid. We willen deze structuur inzetten om zorgzaam om te gaan met de verwachtingen die
er zijn. Samen met jou en je netwerk bekijken we hoe dit vorm kan krijgen. Tijdens deze eerste drie
maanden zal je én 1 keer per week contact hebben met je IB én 1 keer per week met de logistieke
begeleider. Na zes weken wordt jouw handelingsplan opgesteld. Tijdens deze eerste drie maanden zal
je moeten deelnemen aan de gezamenlijke kookmomenten en het samen winkelen, alsook wekelijks
een logistiek begeleidingsmoment moeten inplannen.
Nadien start de doorstroom. Tijdens deze fase zal steeds gewerkt worden aan doelen (uit je
handelingsplan en evolutieverslagen) die worden opgesteld voor een bepaalde periode. Minstens 1 keer
om de 6 maanden zullen we de voorbije periode evalueren en kijken we opnieuw wat de noden en
wensen zijn voor de volgende periode. Tijdens deze fase zal je wekelijks beroep kunnen doen op
gezamenlijke kookmomenten en samen winkelen. Hiernaast zal je studiotraining heel individueel
ingekleurd worden.
Wanneer we met alle partijen kunnen besluiten dat de begeleiding binnen De Stek kan afgerond worden,
gaan we over tot de uitstroom. Deze fase duurt maximaal drie maanden.

Wie is wie?
Als contextbegeleider heb ik minstens twee keer per maand contact met je ouders en/of bredere
context. Tijdens de instroomfase zal dit zelfs wekelijks zijn.
Ik ben degene die tijdens je begeleiding steeds de vragen, opmerkingen, keuzes, besprekingen,… van
je ouders, jezelf en/of begeleider(s) zal ontvangen of aanbrengen.
Samen met je ouders sta ik regelmatig stil bij hun mening wat betreft voorbije periodes, maar kijken
we ook steeds naar hoe ze jouw toekomst mee willen vorm geven.
Wekelijks zal ik ook minstens één keer overleggen met je IB.
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Als IB (individueel begeleider) onderhoud ik contacten met je school, volg ik mee je studies op, bekijk
ik je financiën van naderbij, volg ik mee je vrijetijdsbesteding op, enz..
Hiernaast wil ik er wekelijks minstens 1 keer enkel en alleen voor jou zijn.
Ik bevraag regelmatig je contextbegeleider en andere collega’s over jouw begeleiding en de wensen en
noden hierbij.
Doorheen je begeleiding gaan we steeds zoeken naar hoe je zélf dingen kan leren én kan oplossen.
We zullen heel regelmatig terugkijken naar wat je binnen de begeleiding al gedaan en geleerd hebt. Via
je contextbegeleider zullen we hierin steeds de mening, maar ook de wens van je ouders/context horen.
Daarnaast en hieruit volgend zullen we ook samen regelmatig nadenken over wat je nodig hebt om te
kunnen bouwen aan een (zelfstandige) toekomst. Wat betreft je zelfstandigheidstraining zal d.m.v.
gesprekken samen met jou en je context ingezoomd worden op zaken die belangrijk zijn. We willen
logistieke begeleiding en collega’s van verblijf bevragen rond deze thema’s om die info ook mee te
nemen naar gesprekken. De gemaakte afspraken komen in de afsprakenkaft. Op vraag van jongeren,
ouder, collega’s verblijf, collega’s logistiek kunnen afspraken bijgestuurd worden. Ze worden minimaal
2 jaarlijks (bij evolutieverslag) geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd.
Binnen de dagdagelijkse training richting zelfstandigheid kan je beroep doen op de logistieke
begeleiding.

Als logistieke begeleider wil ik je helpen een structuur te geven aan de dagelijkse huishoudelijke
taken. Op jouw leeftijd is het immers niet makkelijk om je school, werk, vrije tijd, vrienden… te
combineren met het hebben en op orde houden van een eigen studio (en alles wat hierbij komt kijken).
Zo zal je bijvoorbeeld elke maandag of dinsdag met mij of met een andere begeleider op dienst (samen
met elke jongere die wil of waarmee het zo is afgesproken) kunnen gaan winkelen. Hier leer je
budgetvriendelijk te winkelen. Elke maand zal je in de even weken kunnen deelnemen aan een
gezamenlijk kookmoment op maandag en woensdag. Op de oneven weken is dit op dinsdag en
donderdag. Hier leer je de basis van gezond en lekker koken.
Twee keer per jaar zal er een grote poets ingepland worden. Dan poets je samen met een begeleider
je hele studio volgens gemaakte afspraken.
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Hiernaast kan ik je aanleren hoe je je kleren moet wassen, hoe je je studio net houdt enz.. Minstens vier
keer per jaar zit ik samen met je IB, contextbegeleider en je ouders om te bekijken wat je in het
dagdagelijkse geleerd hebt en wat je nodig hebt om verder zelfstandig te kunnen worden.
Dagelijks kan je naast mij ook rekenen op de begeleider op dienst.
Als begeleider op dienst ben ik er elke dag voor iedereen. Bij vragen, opmerkingen, bedenkingen…
kan je bij mij terecht (afhankelijk van het onderwerp kan ik je eventueel doorverwijzen naar je IB). Elke
12 weken zal je één keer moeten koken met de begeleiding. Ik ben degene die dan bij jou komt eten.
Dit staat natuurlijk los van alle afspraken die je hierover maakt met je IB. Ik zal ook regelmatig de
gezamenlijke kookmomenten en het winkelen begeleiden.
Als stagiair draai ik mee in de dagelijkse werking en werk ik samen met de begeleiders aan je
individuele traject.
Als vrijwilliger ondersteun ik op diverse manieren de dienstverlening van De Stek.
Met elkaar (jezelf-context-begeleiding) zullen we regelmatig (naar bovenvermelde vaste momenten)
bekijken wat je nodig hebt binnen je individuele traject.
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Zorg op maat in De Stek
Iedere persoon is anders! Dat betekent dat iedereen eigen talenten, krachten en vaardigheden heeft,
maar ook dat iedereen eigen problemen en moeilijkheden ondervindt. Net daarom vinden we het
belangrijk om stil te staan bij jouw persoonlijke vragen, wensen en behoeften. “Vraaggericht werken”
staat centraal in De Stek. Zo kunnen we samen op zoek gaan naar de best mogelijke manier om jou te
ondersteunen en begeleiden. Een manier die ervoor zorgt dat je, steunend op je sterktes, zo goed
mogelijk kan (leren) omgaan met de problemen die je bezig houden of die je tegenkomt.
Zorg op maat is het alternatief voor standaardbegeleiding (= één aanpak die voor iedereen geldt). Zorg
op maat betekent dat we rekening houden met wat jij vraagt en belangrijk vindt. Dat betekent natuurlijk
ook dat je zal merken dat iedere jongere en zijn ouders in De Stek specifieke hulp en ondersteuning
krijgen van de begeleiders. Dit noemen we het “individuele begeleidingstraject”. Binnen dat traject
maken we met alle betrokkenen (de jongere, zijn ouders en de consulent/jeugdrechter) specifieke
afspraken die we samen consequent zullen opvolgen en vasthouden. Om deze afspraken tot stand te
laten komen, willen we met jou in dialoog gaan.

In dialoog
Je komt bij De Stek met een eigen verhaal (een eigen geschiedenis en de beleving hiervan), waarover
je zelf het meest deskundig bent. We vinden het onze taak om samen te zoeken naar hoe je met dit
verhaal kunt omgaan en verantwoordelijkheid kunt blijven opnemen in de toekomst.
In De Stek staan, zoals reeds eerder gezegd, jouw persoonlijke vragen, wensen en behoeften centraal.
Samen stippelen we een begeleidingstraject uit waarbinnen we voortdurend communiceren met alle
betrokkenen over het verloop van de begeleiding. Dit doen we aan de hand van gesprekken,
methodieken, … We willen je stimuleren om mee te weten, mee te denken, mee te praten, mee te
beslissen, mee te doen en mee te evalueren. Daardoor kunnen we samen de begeleiding aanpassen
aan wat jullie op dat moment nodig hebben.
We organiseren tweewekelijks een bewonersvergadering op donderdagavond waar je vrijblijvend aan
kan deelnemen. Tijdens de instroomperiode word je verplicht om maandelijks één keer deel te nemen.
We staan in deze vergadering open voor jouw suggesties, ideeën en bedenkingen. We vinden het onze
taak om deze vergadering in dialoog vorm te geven. We willen komen tot een consensus waar iedere
aanwezige jongere en begeleider zich achter kan plaatsen.
Door met jou in dialoog te gaan willen we je helpen oefenen om ook elders op een respectvolle manier
in dialoog te kunnen gaan.
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Respect (voor jezelf, anderen en materiaal)
Respect voor jezelf: dat is in jezelf geloven, zelfvertrouwen hebben, goed voor jezelf zorgen en “er”
mogen zijn. We zijn ervan overtuigd dat wie zichzelf respecteert, ook makkelijker een ander zal
respecteren.
Het samen leven en wonen kan soms moeilijk zijn. We denken dat dit aangenamer wordt indien iedereen
zich houdt aan enkele spelregels. Zoals het hebben van respect voor jezelf en anderen, respect voor
materiaal van jezelf en anderen, respect voor familie en vrienden, respect voor ieders verleden, respect
voor andermans lichaam, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging, politieke overtuiging, respect voor
ieders cultuur of taal… Respect betekent ook elkaar ruimte geven, iemand iets gunnen en elkaar met
rust laten. Wanneer je op een verdraagzame, open en vriendelijke manier met een ander omgaat, zal
je merken dat je meestal zelf ook zo wordt behandeld.







In De Stek mag jij jezelf zijn, het is een plek waar jij je goed mag voelen. We vinden het
belangrijk dat jij goed voor jezelf zorgt en als begeleiding zullen we je hierin ondersteunen.
We hechten belang aan een veilige en aangename omgeving. Er zijn een aantal afspraken
waarvan we verwachten dat wij ons hier samen achter zetten.
Op een plek waar mensen samenwonen is het respectvol om rekening met elkaar te houden.
We hebben graag dat er voldoende rust kan zijn. Praten met anderen, muziek luisteren, gsmgebruik, … kan ook zonder storend te zijn voor anderen. We verwachten dat je rekening houdt
met elkaars studiemomenten en examens.
Ruzies kunnen wel eens voorkomen. We willen conflicten aangrijpen als leermoment en
bewaken dat ieders grens gerespecteerd wordt. Verbale en fysieke agressie zijn uiteraard niet
toegelaten.
Samen dragen we zorg voor het gebouw waar we in wonen. Dit wil zeggen dat we samen
instaan voor het onderhoud, zorg voor materiaal van onszelf en anderen en het eventuele
herstel. Wanneer je spullen uitleent, valt dit volledig onder jouw verantwoordelijkheid. We
maken samen duidelijke afspraken over de budgetten die je krijgt. In De Stek heb je een
eigen studio. Net zoals een appartement of huis zal ook jouw studio een “huisnummer
hebben” met daarbij je eigen brievenbus. Je studio is bemeubeld. Daarnaast bieden we jou
beddengoed en wasgoed aan. Dit zal dan per kleur en nummer gelinkt worden aan je eigen
studio. Elke twee weken kan je beddengoed gratis worden gewassen door begeleiding van De
Stek. Er wordt individueel met jou afgesproken of je hiervan gebruik zal maken. Je kan ook
kiezen om zelf je beddengoed en wasgoed te voorzien.
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Op de studio’s zijn er standaard geen tv’s voorzien. We verwachten dat wanneer je een tv wil,
je hiervoor spaart en deze zelf aankoopt. Naar brandveiligheid toe is er wel de verwachting
dat dit een flat screen is. Wanneer je niet direct de financiële mogelijkheden hebt om een tv
aan te kopen, kan je voor drie maanden een tv van ons lenen.
Je hebt de mogelijkheid je studio in overleg met begeleiding om te vormen tot een eigen plek.
Je studio wordt dagelijkse gecontroleerd op orde, netheid en hygiëne. Indien we ons zorgen
maken over de hygiëne op je studio, nemen we hierin de gepaste maatregelen. Verder zullen
we de studio’s enkel mits toestemming betreden. Je hebt immers recht op privacy. Wanneer
wij vermoedens hebben van o.a. diefstal, drugbezit, voorwerpen die gevaar kunnen vormen
voor jezelf of anderen, zullen wij jou vragen om je kamer te kunnen doorzoeken.

Concreet:











Je studio moet iedere ochtend netjes achter gelaten worden (bed opdekken, kast en bureau
netjes, geen kledij op de grond, lavabo proper, gordijn en raam open…) Bij vertrek sluit je
jouw studio. We verwachten dat je wekelijks je studio poetst.
Eén keer om de twee weken kan je je beddengoed gratis laten wassen door begeleiding van
De Stek (het donsdeken wordt uitgewassen op de momenten van de grote kuis).
Er wordt van je verwacht dat je ook een taak uitvoert in de gemeenschappelijke ruimtes. Een
lijst hiervan kan je terugvinden aan het prikbord. Je kiest een dag waarop je deze taak wil
uitvoeren en vult dit aan op je weekplanning.
Posters en foto’s mag je enkel ophangen op de grote prikborden die in elke studio voorzien
zijn.
Je maakt samen met de andere jongeren en de begeleiding was afspraken.
Je gsm mag niet hinderen tijdens gezamenlijke momenten (bijvoorbeeld tijdens een
bewonersvergadering of het gezamenlijke koken).
Je geeft steeds een seintje wanneer je aankomt en vertrekt. Je duidt dit ook aan op het bord
in de inkom. Zo weten we steeds wie er in huis is.
Wij hebben heel specifieke afspraken over relaties binnen De Stek (zie beleid
koppeltjesvorming). Indien nodig nemen we dit met jou op.
We maken met jou concrete financiële afspraken aan de hand van het financieel beleid (zie
financiële nota).
Je zet je fiets steeds in de garage en draagt er zorg voor.
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Wet en samenleving
In De Stek woon je in een omgeving waarin wij jou ondersteunen, begeleiden en oefenkansen geven in
je groeiproces naar volwassenheid. Net zoals De Stek een plaats heeft in de samenleving, gaan wij ook
samen met jou op weg, zodat jij jouw plaats kan vinden in deze samenleving.
In de samenleving zijn er heel wat afspraken en regels die de manier waarop we met elkaar omgaan
vorm geven. We willen je oefenkansen aanbieden doorheen de begeleiding in de manier waarop jij
samenleeft met anderen, je seksualiteit beleeft, omgaat met frustraties en grenzen, … Om het
samenleven in De Stek mogelijk te maken zijn hierover een aantal regels. Deze zijn terug te vinden in:
 deze onthaalbrochure
 het agressiebeleid
De samenleving kent heel wat regels die vastgelegd zijn in wetten. We helpen je graag op weg om met
deze regels vertrouwd te geraken. In De Stek hebben wij daarom bepaalde afspraken die voortvloeien
uit wat de samenleving (en wetgeving) vooropstelt:
 Zo zijn er duidelijke regels rond roken, alcohol en andere drugs in De Stek. Deze regels zijn
uitgeschreven in ons drugbeleid. Samen met je individuele begeleider wordt dit drugbeleid
overlopen. Illegale drugs zijn onder geen beding toegestaan in De Stek, net zoals ze illegaal
zijn in de samenleving.
 Over het plaatsen van tatoeages en piercings hebben wij afspraken samengevat in een
beleid. Opnieuw volgen we hierin de wetgeving die geldt in onze samenleving.
 Je hebt in de jeugdhulpverlening ook heel wat rechten die bij wet zijn vastgelegd. Deze 11
rechten zijn uitgewerkt in de brochure “Decreet Rechtspositie van de Minderjarige”. Tijdens
de intake krijg je alle noodzakelijke informatie over. Binnen de eerste 6 weken van je verblijf in
De Stek zoemen we tijdens een gesprek met jou in op deze rechten. Hetzelfde zullen we doen
met je context.
 Door Jongerenwelzijn zijn er afspraken opgelegd ivm toezicht. In De Stek is er een nota
permanentie. Hierin staan de afspraken rond voorwaarden en beschikbaarheid duidelijk
uitgeschreven.
Over al deze thema’s verwachten we dat je, samen met de begeleiding van De Stek en je ouders, in
gesprek gaat om zo tot duidelijke afspraken te komen.
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Dagstructuur
Algemeen
In De Stek vinden we het nodig dat je een dagstructuur hebt. Deze structuur vinden we belangrijk om
het samenleven mogelijk te maken én voor jezelf (nu en naar de toekomst toe). Een dagstructuur heeft
heel wat voordelen:
 Geeft houvast, duidelijkheid, voorspelbaarheid en regelmaat (ook in periodes van stress of
spanningen, kan een dagstructuur rust geven)
 Je leert plannen en afspraken maken
 Het kan je energie geven en ervoor zorgen dat je iets verwezenlijkt en niet zomaar de hele tijd
tussen 4 muren blijft zitten
Afhankelijk van je persoonlijk traject kan je, in samenspraak met je IB, je dagstructuur veranderen. Je
zal merken dat je veel ruimte krijgt om mee afspraken vast te leggen en te bepalen. We willen je
zelfverantwoordelijkheid stimuleren rond het nemen van keuzes en het dragen van de gevolgen ervan.
Als het niet lukt om je te houden aan de samen vastgelegde structuur, worden er individuele afspraken
gemaakt.

Concreet
We verwachten dat je een zinvolle daginvulling hebt. Dit betekent dat je naar school of werk gaat. Als
dat niet lukt, dan ga je naar een alternatieve dagbesteding. We bespreken samen de uren van vertrek
en aankomst. De invulling van eventuele vrije momenten/dagen wordt in samenspraak bepaald.
We verwachten dat je op tijd aan school of daginvulling begint. Zolang dit lukt, kan je het uur van
opstaan tijdens schoolperiodes zelf bepalen.
We verwachten dat je voldoende slaap hebt. Afhankelijk van je dagstructuur kan je het uur van
slapengaan mee bepalen.
 Tijdens schoolperiodes is het ten laatste om 23u stil.
 Tijdens vakantieperiodes is het ten laatste om 23u30 stil.
 Tijdens het weekend is het ten laatste om 24u stil.
We organiseren elke donderdag rond 20u30 een moment van knabbel en babbel. Je kan zelf beslissen
of je hieraan deelneemt. Bij deelname wordt er wel verwacht dat je blijft zitten tot iedereen gedaan heeft.
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Je hebt recht op persoonlijk contact met je ouders en je bredere context. In De Stek willen we dit contact
stimuleren. We maken afspraken over bezoekmomenten in/met je brede context en/of
bezoekmomenten in De Stek (onder andere via de weekplanning). In samenspraak met alle betrokken
partijen (jij, context, begeleiding, consulent) worden aard, frequentie en plaats van dit bezoekmoment
vastgelegd. Je hebt recht op een aantal weggaans-, uitgaans- en bezoekmomenten. Daarnaast
verwachten we dat je dagelijks beschikbaar bent voor een begeleidingsmoment.
 Weggaanmomenten worden individueel bepaald met je IB en opgenomen in je
weekplanning.
o Tijdens de instroom: Door de week heb je twee weggaansmomenten die je ’s
avonds kan nemen (19u45 tot 22u45) OF ’s middags (13u30 tot 18u30). In het
weekend worden weggaansmomenten met begeleiding op dienst afgesproken, met
als maximum tot 23u30. In de vakantie krijg je door de week een verdubbeling van
weggaansmomenten.
o Tijdens de doorstroom: Door de week heb je twee weggaansmomenten, van
ongeveer 8 uur, die je kan benutten als je taken klaar zijn en je studio in orde is. Zo’n
weggaansmoment duurt tot maximum 22u45. In het weekend worden
weggaansmomenten met begeleiding op dienst afgesproken, met als maximum tot
23u30. In de vakantie krijg je door de week één weggaansmoment extra tot 23u30.
o Tijdens de uitstroom: Je maakt duidelijke afspraken met de begeleiding waar je naar
toe gaat. Je krijgt hier dan iets meer vrijheid in, omdat dit in aanloop is van een CBAW
begeleiding.
 Uitgaan kan op vrijdag- en op zaterdagavond en naargelang de afspraken die gemaakt
worden met je IB en context. De standaard afspraak is één keer uitgaan per weekend.
 Bezoek ontvangen kan zowel door de week als in het weekend. In de instroom kan je door
de week twee keer bezoek ontvangen op dezelfde uren als een weggaansmoment (13u30 tot
18u30 OF 19u45 tot 22u45). In het weekend worden bezoekmomenten met begeleiding op
dienst afgesproken, met als maximum 23u30. In doorstroom kan intern en extern bezoek
afgesproken worden met begeleiding, natuurlijk wordt het einduur hier ook gerespecteerd.
Het recht op persoonlijk contact is niet absoluut. We kunnen je verbieden om sommige personen te
ontvangen (of iemand te zien) als we inschatten dat dit in jouw belang is. In het geval van rechterlijke
hulpverlening heeft de jeugdrechter de eindbeslissing over bezoekmomenten. (zie brochure Decreet
Rechtspositie Minderjarige)
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Doorheen de week (ook tijdens vakanties) verwachten we dat je een aantal huishoudelijke taken op
jou neemt. Je wordt hierin ondersteund door de (logistieke) begeleiding.
Doorheen de week verwachten we dat je 1x studiopoets doet. De dag waarop je dit doet mag je zelf
kiezen. Dit vul je zondagavond aan op je weekplanning. Als je studiopoets is afgerond, laat je dat door
de begeleider op dienst controleren.
Er zijn regels en afspraken rond het gebruik van PC en internet. Deze zijn terug te vinden in het
internet en PC-beleid.
We willen je stimuleren om je vrijetijdsbesteding/hobby te houden of uit te bouwen. Met je IB kan je
hierover afspraken maken.
Er wordt verwacht dat je zondagavond je weekplanning invult waarop je je weggaans- en
uitgaansmomenten, je vrijetijdsbesteding, bezoek, … inplant. Je hebt hiernaast de keuze om deel te
nemen aan de gezamenlijke kookmomenten. Hiervoor schrijf je je zondag in op de lijst hiervoor bestemd
en geeft hiervoor ook direct de nodige centen aan de begeleider op dienst. Je hebt dan inspraak in het
bepalen van de menu’s, want deze worden opgemaakt tijdens de bewonersvergadering. Op
zondagavond zet je eveneens op je weekplanning of je maandag/dinsdag al dan niet mee gaat winkelen.
Zolang je weekplanning niet is afgegeven, kan je geen weggaansmomenten nemen en dit geldt tot de
dag dat je de planning hebt afgegeven.
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Praktische informatie
Adres:
De Stek
Lokerenstraat 130
2300 Turnhout
Tel nr :
014 41 92 40
Van maandag tot vrijdag zijn wij telefonisch niet bereikbaar tussen 17u en 19u.
Gsm :
0499 93 09 01
IB:
CB:
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