
 

 



Voorwoord 

Beste leden en ouders 

Het allereerste giverwandelcafé was een groot succes, dankzij het mooie 
weer, dankzij het enthousiasme van alle deelnemers en dankzij de givers 
en leiding die onder goede aanvoering van de giverleiding, er een succes 
van hebben gemaakt! In deze klopstok kan u de planningen voor mei en 
juni terugvinden. Alle takken hebben weer heel wat leuks in petto, dus 
zeker komen is de boodschap! We moeten ons nog steeds aan een aantal 
coronamaatregelen houden, maar de aandachtige lezer zal merken dat dit 
er gelukkig steeds minder worden :). 

• Als je ziek bent of symptomen hebt, dan mag je niet naar de scouts 
komen, ook al weet je zeker dat het geen corona is. 

• Als jij (of iemand in je gezin) contact hebt gehad met iemand die besmet is met het 
coronavirus, dan mag je niet naar de scouts komen. Hou je aan je quarantaine en laat 
je eventueel testen en dan kan je de volgende keer opnieuw komen. 

• Draag een mondmasker als je ouder bent dan 10 jaar (dus vanaf laatstejaars welpen, 
ook de ouders bij het afzetten van hun kind).  

• Let goed op de aangepaste uren. Deze dienen om de bubbels van de verschillende 
takken niet te mengen. 

De één-hobby-aanbeveling is door de leidingsploeg weggestemd, dus vanaf mei is ieder lid 
weer van harte welkom. 

Voor algemene vragen of problemen (over financiën, administratie, enz.) kan je nog steeds 
terecht bij de groepsleiding. Dit kan door een mailtje te sturen naar groepsleiding@de25.be. 
Voor meer takgerichte vragen (over de planning, uw kind en de groep, enz.) kan je terecht bij 
de takleiding door een mailtje te sturen naar kapoenenwelpen@de25.be, jogivers@de25.be 
of givers@de25.be.  

En zoals steeds  

Een stevige linker (elleboog) 

De groepsleiding 

 



Belangrijke data 
Datum 

 
Activiteit Tak/Verantwoordelijke(n) 

Tot 18-06-2021 
 

Wafels  Jo(givers) 

27-06-21 
 

Kampinfo Iedereen 

31-07-21 tot 7-08-21 
 

Kapoenen- en welpenkamp Kapoenen en welpen 

28-07-21 tot 8-08-21 
 

Tentenkamp Jo(givers) 

 

UniFORM-atie  

Eerst en vooral willen we, zij die in uniform komen, bedanken. Zo vormen we een hechte groep, die 

als één naar buiten komt. Is jouw uniform de eerste maand(en) nog niet volledig in orde, dan maken 

we daar zeker geen probleem van. Een nieuw uniform is een grote kost, dat weten we allemaal.  

Voor de aankoop van delen van het uniform, kan je bij de groepsleiding terecht, ná de vergadering. 

Er is een kleinschalige tweedehandsverkoop van uniformstukken. Wie nog een hemd, T-shirt* of 

broek te veel heeft, die alleen maar in de kast ligt te vergaan, mag deze altijd aan de leiding afgeven. 

Wij en de toekomstige eigenaar zullen u dankbaar zijn.  

Wij hanteren volgende uniform-voorschriften:  

De kapoenen en welpen dragen een groene broek, een paars T-shirt van onze scouts en een das 

(bestaande uit een beige das en dasschildje) van onze scouts. De broek mag zowel lang als kort zijn 

en moet niet van de hopper-winkel komen, maar moet wel groen zijn. Andere uniformstukken zoals 

een scoutstrui en een scoutshemd zijn niet verplicht, noch het petje voor de welpen.  



Jogivers, givers, jins en leiding dragen een groene broek, een paars T-shirt van onze scouts en een 

das (bestaande uit een beige das en dasschildje) van onze scouts. De broek mag zowel lang als kort 

zijn en moet niet van de hopper-winkel komen, maar moet wel groen zijn. Vanaf de jogivers is ook 

een hemd verplicht. Hierop moeten volgens de foto hieronder een aantal kentekens worden 

aangebracht. De scoutstrui is niet 

verplicht.  

Verplicht zijn: jaarkenteken, 

groepslintje, lintje België en Europa, 

de Vlaamse Leeuw, het Provincie 

schild en het Internationaal 

kenteken. Deze zijn allemaal te 

verkrijgen bij de groepsleiding voor 

dezelfde prijs als in de hopper-

winkel, of in de hopper-winkel zelf. 

Het dasschildje en het groepslintje 

zijn enkel verkrijgbaar bij de 

groepsleiding.  

Vrijblijvend: takkenteken (wel 

verkrijgbaar), patrouillelint of 

nestdriehoek (wordt door de 

takleiding aangeboden)  

Apart geval: het groen-geel 

belofteteken zoals op de afbeelding, wordt uitgereikt aan de jogivers, givers, jins of leiding die hun 

belofte afleggen. Bij de welpen wordt normaal ook een belofte afgelegd, afhankelijk van de takleiding 

(voor een welpenbelofteteken moet u zich dus richten tot de welpenleiding en/of groepsleiding). Dit 

welpenbeloftekenteken is voor de jongere welpen een oranje wolfje en voor de oudste een grijs.  

Aangezien we een gemengde groep zijn gebruiken wij de dubbele beloftetekens. Dus geen kabouters 

of halve beloftetekens. Voor wie dit op zijn of haar hemd heeft hangen: dit is zeker niet erg. 

De das van de groep wordt rond de nek gedragen of om de rechterarm geschoven. Andere dassen, 

afkomstig van jin-kampen, nationale of internationale evenementen worden om de linker arm 

geschoven en onder de linker schouder-lus vastgemaakt.  

 

 

 

 

 

 

 

 



We introduceren bij deze ook onze GLOEDNIEUWE SCOUTSDAS! 

We gaan deze nieuwe dassen geleidelijk aan integreren in ons scoutsuniform. Dus het is niet 

verplicht om NU een nieuwe das te kopen, maar als je je oude das kwijt bent, kan je dit jaar al de 

nieuwe kopen. We verkopen de oude das met reflector niet meer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De jaarkentekens van de voorbije jaren mogen op de rug van het hemd bevestigd worden.  

Voor de leiding zijn er nog speciale tekens met de karakters uit het junglebook (welpen) en de steen 

van Nowan (kapoenen). Deze worden op de rechtermouw onder het takkenteken gehangen.  

 

 

 

 



Kapoenen en welpen 

 
Dag kapoenen en welpen,  
 

Er komt weer een maand bomvol smakelijke, dramatische, avontuurlijke, spannende 
en kleurrijke activiteiten aan!  
Groetjes,  
De kapoenen- en welpenleiding  
 

 

Zondag 2 mei - 10u tot 12u30 - kookvergadering 
Tijd om jullie kookskills eens boven te halen en te toveren met al die heerlijke 
ingrediënten! Wat gaan we maken … een vijfgangendiner of toch maar een 
moddertaart? Neem zeker een potje mee zodat je ook wat lekkers mee naar huis kan 
nemen. 
 

Zondag 9 mei - 10u tot 12u30 
- filmvergadering 
Nee, we gaan geen film kijken, 
maar we gaan er één beleven! Haal 
je kennis over je favoriete film al 
maar boven, want die zal je 
misschien wel nodig hebben. Voor 
de rest breng je best ook nog je 

goed humeur mee 😊.  



 

Zondag 16 mei - 10u tot 14u - 
uitstap naar de Schorre in 
Boom 
Deze week verlaten we ons 
scoutsterrein eens en verkennen we 
het grote domein van de Schorre. We 
kunnen er trollen spotten, van de 
bergen rollen en nog veel meer! Neem 
zeker ook een lunchpakket en een 
drinkbus mee! Deze vergadering duurt 
een beetje langer dan normaal.  

 

Zondag 23 mei - 10u tot 12u30 - laddercompetitie 
Deze week gaan houden we een grote competitie tussen alle kapoenen en welpen. 
Hoe de competitie gaat verlopen zul je op de dag zelf horen, 
maar iedereen krijgt sowieso de kans om zijn of haar talenten 
eens in de verf te zetten. 
 

Zondag 30 mei - 10u tot 12u30 - 
alle kleuren van de regenboog 
Neem allemaal een witte t-shirt mee, want 
die geven we vandaag een kleurtje! Want 
tijdens deze vergadering draait alles rond je 
lievelingskleuren.  
 

 

  



 
 

Dag kapoenen en welpen , 
 

De laatste maand van het scoutsjaar is weer aangebroken. Dit wil niet zeggen dat we 
er daarom een triestige maand van gaan maken . We hebben weer veel super 
spannende en plezante activiteiten voor jullie gepland. Let op: het weekend van 12-
13 juni is de vergadering zaterdagavond! 
 

Groetjes  
De Kapoenen -en welpenleiding 
 

Zondag 6 juni - 10u  tot 12u30 - 
oriëntatiespel  
 

Wie vindt het best zijn weg in een bos? Wie 
kan er het vlotst zijn weg vinden in een 
onbekende stad? Wie raakt er het Noorden 
niet kwijt? Vandaag gaan we proberen op deze 
vragen een antwoord te vinden tijdens ons 
oriëntatiespel . 
 
 

Zaterdag 12 juni – 18u00 tot 20u00 - 
kampvuur  
 
Vandaag gaan we een kampvuur maken in de tuin. 
Het is misschien een goed idee om er voor te zorgen 
dat je stem klaar is om te zingen, want dat wordt wel 
eens gedaan rond een kampvuur! Jullie krijgen 
avondeten (en een dessertje), dus je moet nog geen 
maaltijd gegeten hebben.  



Zondag 20 juni - 10u tot 12u30 - 
waterspelletjes  
 

Spieter, spetter, spatter lekker in het water. Vandaag 
zoeken we de afkoeling op met verschillende 
waterspelletjes. Je mag ook een handdoek meebrengen 
om je na de vergadering te kunnen afdrogen. Allemaal 
duimen op mooi weer! 
 

 

Zondag 27 juni - 10u tot 12u30 - het Grote Kampthema Spel 
 

Jullie zijn misschien benieuwd naar wat er allemaal gaat gebeuren op ons kamp deze 
zomer. Vandaag kunnen jullie allemaal een beetje meer leren over het kamp, zoals 
welk thema het wordt. Zeker komen is dus de boodschap!  
Voor de ouders: Na de vergadering is er een kampbespreking. Hier zullen we meer 
praktische informatie geven over het kamp. Deze bespreking zal doorgaan van 
12u30 tot 13u.  



Kapoenenwet: 

‘T ZAL WEL ZIJN 

 

Welpenwet: 

WIJ ZIJN WELPEN 

DIE GRAAG HELPEN 

MET DE NATUUR ZIJN WIJ 1 

EN WE SPELEN MET IEDEREEN  

 

Als jullie niet kunnen komen of jullie zitten even in een quarantaine, dan mogen jullie ons 

altijd contacteren. Dit mag via sms, whatsapp of via mail kapoenenwelpen@de25.be. We 

hebben ook een whatsapp-groep, dus als je er graag in wil. Dan mag je even een smsje 

sturen en dan voegen we je toe!  

 

mailto:kapoenenwelpen@de25.be


Jogivers  

Mei 

In mei leggen alle vogels een ei! Gelukkig hebben jullie dat niet voor, stel je voor dat we 

tijdens onze super toffe vergaderingen van deze maand plots eieren zouden leggen... 

Godzijdank blijven die super toffe vergaderingen wel van tel! Vergeet je mondmasker en 

uniform niet bij elke vergadering en dan gaan we ons gewoon weer vollen bak amuseren. Als je niet 

kan komen, laat het ons dan zeker weten. 

 

 
Zondag 02 mei – 9.45u tot 12.15u – 
Among Us 
Wie kan alle taken volbrengen? Wie heeft er al die 

moorden gepleegd? Wie van jullie is de imposter? 

Ik denk dat jullie al kunnen raden wat we gaan 

doen vandaag: jawel Among Us! Geen zorgen, we 

gaan niet saai voor een computer dit spel spelen, 

maar een real life versie. Het gaat dus super leuk 

worden! 

 

 
Zondag 09 mei – 9.45u tot 12.15u - 
Meelballengevecht 
Door het slechte weer hebben we vorige keer onze 

favoriete klassieker moeten schrappen. Poging twee dus 

om het nog eens uit te voeren, want wat zou scouts 

ook zijn zonder MEELBALLENGEVEEEECHT!! Doe dus 

niet je beste groene broek aan of je favoriete 

schoenen.  

 
 
Zondag 16/05 – 9.45 tot 12.15u – Crea vergadering 
Vandaag gaan we onze creatieve zelve weer eens boven halen in een knutselactiviteit! We gaan nog 

niet verklappen wat we gaan maken, maar als jullie nog kaarsen, vodden of oude handdoeken of 

kussenslopen thuis hebben liggen (die je niet terug hoeft te hebben!), dan mag je die zeker 

meenemen! 

 

 
 
 



Zondag 23/05 – 9.45u tot 12.15u - 
Wieltjesvergadering 
Vandaag mogen jullie eens niet te voet of met de auto, maar 

op wieltjes naar de scouts komen. Dit kan dan zowel een 

fiets, skateboard, step... zijn. Daarna gaan we op deze 

wieltjes geocachen! Weet je niet wat dit is? Dan kan je er 

deze vergadering achter komen . Het gaat dus super tof 

worden! 

 
 
Zaterdag 29/05 – 19.00 tot 21.00u - Cluedo 
Oh nee... die persoon ziet er levensloos uit! Maar wie heeft deze moord gepleegd?? Aan jullie om 

vandaag te tonen wie de beste detective is. Hopelijk zijn jullie iets beter dan de politieagent 

hiernaast. Het belooft een spannende en mega toffe vergadering te worden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jogivers 

Juni 
De laatste vergaderingen van het jaar, staan in de maand juni voor de deur. Maar, 

niet getreurd! De leiding heeft weer een hele reeks leuke vergaderingen voor jullie 

in petto. Let op! Enkel de laatste vergadering valt op zondag, wegens examens van 

sommigen van jullie en van de leiding. Zo kunnen zowel jullie als wij op zaterdagavond 

een pauze nemen van al dat harde studeren. Vergeet zeker jullie volledige uniform niet aan te doen, 

inclusief mondmasker, en zorg dat jullie op tijd zijn. Als je eens niet kan komen, geen probleem! 

Maar laat dan zeker iets weten aan jullie leiding.  

 

Zaterdag 5 juni – 19u tot 21u 
Boefquiz 
Train jullie brein, kaken en maag al maar voor deze vergadering, want jullie 

gaan het nodig hebben! Deze week staat namelijk de boefquiz op het 

menu! Kom dus zeker naar de vergadering van vandaag, want pret is 

gegarandeerd! 

 

 

Zaterdag 12 juni – 19u tot 21u 
Eén tegen allen 
Voor de tweede vergadering van deze maand, doen we een één tegen allen! Warm 

jezelf dus al maar op voor jullie komen, want welke opdrachten staan jullie te wachten 

vandaag? Hopelijk hebben jullie er allemaal zin in vandaag. Wij in ieder geval al wel!  

 

 

Zaterdag 19 juni – 19u tot 21u 
Kookvergadering 
Haal voor deze vergadering maar de kok in jullie naar boven. Vandaag is 

het kookvergadering! Wat we zullen maken, is nog een verrassing. 

Hopelijk zijn jullie allemaal weer aanwezig, want het wordt zeker en vast 

een leuke vergadering! Neem zeker een doosje met een deksel mee, 

zodat jullie de overschotjes mee naar huis kunnen nemen. 

 

 

Zondag 27 juni – 9u45 tot 12u15 
Verassingsspel en infomoment ouders 
Wat er vandaag op de planning staat, is voor jullie nog een verrassing. Wat 

we al wel kunnen verklappen is dat jullie vandaag te weten zullen komen wat 

ons kampthema is. Spannend! De boodschap is dus zeker om allemaal te komen!  

 

Ook is er voor de ouders deze zondag tussen 13u en 13u30 een infomomentje gepland voor 

kampinfo en eventuele vragen.  

 



De jogiverwet 

Wij zijn jogivers, wij wagen het avontuur 

Wij zijn kameraden en willen eerlijk zijn tegen elkaar 

Wij samen werken en beslissen 

Ik zeg mijn mening en luister naar die van anderen 

Zelf zet ik wel eens de eerste stap 

Ik help graag waar ik kan 

Ik wil winnen, maar kan verliezen 

Ik heb respect voor de mens, de natuur en het materiaal 

Jezus’ voorbeeld zal ons hierbij helpen 

 

 

Als je niet naar de scoutsvergadering kan komen, laat het dan weten! Dit kan door een mailtje te 

sturen naar jogivers@de25.be, door een berichtje te sturen naar één van onze GSM-nummers of 

door het even in onze whatsapp-groep te zetten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jogivers@de25.be


GSM nummers 

 

 

  



Givers  
Mei 

 

 

De maand mei is aangebroken!!! Wat gaat de tijd toch snel. Binnenkort is het alweer zomer 
en staat het kamp al voor de deur! Maar tot die tijd gaan we ons nog goed amuseren met 
een heleboel topactiviteiten. Zet jullie maar schrap want de lui - lekker- maand van april is 
voorbij. In mei staan er welgeteld 5 vergaderingen op de planning!  
 

 

Zondag 2 mei  – 10u15 tot 12u45 – Meelballengevecht  
Precisie, strategie, snelheid en doorzettingsvermogen, dit gaan jullie allemaal 
nodig hebben deze week, want we gaan de strijd aan met elkaar in een ‘good 
old’ meelballengevecht! Ik hoop dat jullie de techniek om de perfecte meelbal 
te maken nog niet zijn verleerd, maar anders fris ik jullie geheugen nog even 
op: vouw een beetje wc-papier een aantal keer dubbel voor een stevig 
omhulsel, leg een goede hoeveelheid bloem op het papier en… jullie snappen 
het wel, goed mikken en hard gooien en als je de wanhoop nabij bent gewoon 
de emmer water over iemand kappen! Wij hebben er alvast veel zin in!  
 

 

 

 

Zondag 9 mei  – 10u15 tot 15u – Qruistocht  
Vandaag doen we eens iets helemaal anders! We gaan deelnemen aan een cultuur 

wedstrijd! We gaan langs alle Antwerpse cultuurhuizen en ontmoetingscentra fietsen om tips 

te verzamelen. Als we aan de hand van deze tips het raadsel oplossen maken we kans om 

een gratis stoepconcert van Simon te winnen (finalist van de Nieuwe Lichting (Stubru) op 27 

mei)! Dus, je hoort het goed: we trekken er nog eens 

op uit met een gezellige fietstocht, cultuurcentra 

komen nog eens ‘in the picture’ en we kunnen een 

corona-proof concert winnen! WIN-WIN-WIN, zouden 

we durven zeggen. Vergeet dus zeker je fiets niet en 

je lunchpakket 😊. 

 

 

 

 

 

 

 



Zondag 16 mei  – 10u15 tot 12u45 – Kaarsendraaien  
Zoals jullie zien, kan ook jullie leiding niet weerstaan aan Tik Tok trends 
en wat is nu een beter moment om dit te testen dan een 
zondagvoormiddag met jullie? We gaan dus eens proberen trendy 
kaarsen te maken! En wie weet, misschien ontdek je een talent en zien 
we je kaarsen binnenkort op uw eigen insta-webshop!  
 

 

Zondag 23 mei  – 10u15 tot 12u45 – Sport en spel 
Jullie vragen ons een chille zondagochtend, wij 
geven jullie sport en spel! Schud die spieren los en trek jullie 
sportschoenen maar al aan, want vandaag is dé dag om jullie 
atletische capaciteiten nog eens te showen! Plezier maken én 
werken aan je summerbody? Wat willen jullie nog meer! Tot 
zondag :). 
 

 

 

 

Zaterdag 29 mei  – 20u tot 22u – Nachtspel 
Begin al maar bosbessen te eten, want voor dit 
spel zullen jullie jullie nachtzicht nodig hebben. We 
kunnen namelijk niet wachten tot het kamp en 
hebben daarom nu al een nachtspel voor jullie 
gemaakt! Wie ziet er als eerste het licht in de 
duisternis en wie voelt zich toch eerder een blinde 
mol in het donker? Dat zullen we zaterdagavond 
allemaal te weten komen! Tot dan!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Givers 

Juni 
 

 

 

De maand juni… dat wil zeggen: de allerlaatste scoutsmaand :(. Maar niet getreurd, we gaan 
er een maand van maken om niet te vergeten! De leiding heeft wel weer examens, dus 
sommige vergaderingen zullen afwijken van de gewone uren.  
 

Zondag 6 Juni - 10u15 tot 12u45 - Gezelschapsspelletjes 
Vandaag is het tijd om je competitieve zelf naar boven te halen. We gaan 
ons een hele voormiddag vermaken met allerhande 
gezelschapsspelletjes. Dus wie niet goed tegen zijn verlies kan, blijft best 
thuis, of zorgt ervoor dat ie altijd wint (dat is toch het motto van de leiding 
;) ). Als je thuis leuke spelletjes hebt liggen, neem  
die dan zeker mee!  
 

 

 

 

Vrijdag 11 Juni - 20u tot 22u - Kampvuur  
Mmm, een warme zomeravond met een gezellig vuurtje 
om dan wat marshmallows te verbranden…  klinkt als 
muziek in de oren! Vind je niet? Dat is ook exact wat we 
gaan doen vandaag! Een beetje chillen, een beetje 
snacken en een beetje babbelen. Zeker komen is dus de 
boodschap :).  
 

 

 

 

Zondag 20 Juni - 10u15 tot 12u45 - Ploggen 
Als laatste goede daad van dit scoutsjaar gaan we ploggen! 
Huh, ploggen wat is dat? Dit is de combinatie van joggen en 
zwerfvuil rapen (wandelen is even goed natuurlijk). Zo maken 
we de buurt wat properder en is moeder natuur een stukje 
blijer. Daarbovenop krijgen we hier ook een vergoeding voor 
van Stad Antwerpen! Dus met hoe meer givers jullie komen, 
hoe beter natuurlijk!  
 

 

 



Zaterdag 26 Juni - 18u tot 23u - BBQ + filmavond 
Aangezien de jaarlijkse BBQ weer niet kan doorgaan door Miss Rona hebben we een 
alternatief voor jullie. We gaan namelijk onze eigen afscheids-BBQ houden. Met daarna een 
‘grand finale’... een filmavondje! We gaan ons gezellig buiten installeren en ons goed 
ontspannen se :). 

    
 

 

Zondag 27 Juni - 13u30 tot 14u - Kampbespreking ouders 
Alle info over het kamp wordt vandaag meegegeven aan de ouders, we zorgen voor een kort 
kampboekje met alle nodige informatie zoals het vertrek, wanneer de bagage binnen moet 
zijn, wat jullie mee moeten nemen etc. De givers zelf moeten niet perse aanwezig zijn, maar 
mag altijd. Alle vragen kunnen eveneens hier gesteld worden, dus hopelijk zien we jullie 
dan!  
 

GIVERWET 

ALS GIVER WIL IK LEVEN. 

IK WIL MEZELF OP EEN NIEUWE MANIER ONTDEKKEN, IN WAT IK WIL EN WAT IK KAN 

IK WIL SAMEN MET MIJN GROEP SPELEN, PRATEN, LACHEN EN STILZIJN 

IK NEEM INITIATIEF EN ZELFS RISICO’S, IK WEET DAT IK HIERIN NIET ALLEEN STA 

IK BEN GEEN EENZAAT, MAAR EEN STUKJE GROEP, EEN GROEP WAARIN IK MEE BESLIS 

IK BEN MEE VERANTWOORDELIJK 

HIERVOOR ZET IK MIJ IN, MORGEN EN OOK VANDAAG! 

 

 

 

 

 

 

Als je niet naar de scouts kan komen, laat het dan weten! Dit kan door een mailtje te sturen naar 
givers@de25.be of een berichtje te sturen naar een van onze gsm-nummers. 

  

mailto:givers@de25.be


 

 

 

Franse Bulldog (Amélie) 0498299973 

 

 

 
Djigettai (Anke) 0472386500 

 
 

 

Giraf (Maxine) 0491228879 

 

 

 

 
 

 

 

  



Nog eens opgesomd  

Aanspreking Naam GSM-nummer 

Tabaqui Sam 0492 82 30 65 

Ikki Babs 0471 21 39 10 

Kaa Kathy 0498 28 54 66 

Hathi Aline 0493 18 91 68 

Jakhals Ines 0471 89 58 97 

Labrador Laura 0473 51 86 20 

Jaguarundi Anaïs 0468 17 54 16 

Gazelle Alix 0472 40 59 11 

Giraf Maxine 0491 22 88 79 

Franse Bulldog Amélie 0498 29 99 73 

Djiggetai Anke 0472 38 65 00 

 


